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regering gegeven antwoorden
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Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over
het bericht dat de Reparatiewet griffierechten problemen met innen niet oplost
(ingezonden 11 april 2013).
Mededeling van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 8 mei
2013).
Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht dat de Reparatiewet griffierechten de
problemen met het innen van griffierechten niet oplost?1
Vraag 2
Bent u bekend met de problemen waar advocaten tegenaan lopen, namelijk
dat er onder advocaten nog steeds onduidelijkheden bestaan rond de
betaling van de griffierechten?
Vraag 3
Klopt het dat, ondanks het bestaan van lokale rekeningen-courant, advocaten
nog steeds losse nota’s krijgen voor het griffierecht en dat dit leidt tot ofwel
onnodige vertraging van de procedure ofwel tot niet-ontvankelijk verklaring
en dus forse maatschappelijke schade? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Deelt u de mening dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat
rechtszaken stranden omdat het griffierecht niet tijdig is betaald?
Vraag 5
Bent u bereid onderzoek te doen naar de praktische problemen die de
advocatuur en rechterlijke macht ondervinden bij het betalen c.q. innen van
de griffierechten en de nodige maatregelen te nemen om deze op te lossen?
Zo nee, waarom niet?
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Vraag 6
Wat is de stand van zaken van de aangenomen motie-De Wit2 over de
uniformering van het systeem voor het in rekening brengen van de griffierechten? Kan de problematiek met betrekking tot de onduidelijkheid over de
betaling van de griffierechten hierbij betrokken worden?3
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid De Wit (SP) van
uw Kamer aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de
Reparatiewet griffierechten problemen met innen niet oplost (ingezonden
11 april 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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