
 

 

Vraag & Antwoord – Griffierecht  
 
Wie een klacht indient bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, betaalt 50 euro griffierecht. Dit is 
een bijdrage in de kosten van de procedure en is wettelijk zo bepaald (net als bij bestuurs- en civiel recht). 
 
Griffierecht algemeen 
 

 Wat is griffierecht?  
Griffierechten zijn kosten die u aan het begin van een tuchtrechtprocedure moet betalen. Als u niet of niet op tijd 
betaalt, wordt uw klacht niet in behandeling genomen.  

 

 Waarom moet ik griffierecht betalen?  
Dat is wettelijk zo bepaald. Het geldt ook voor andere vormen van recht zoals civielrecht en bestuursrecht. Het is een 
bijdrage in de kosten van de procedure die u start.  
 

 Hoeveel griffierecht moet ik betalen? 
Voor klachten bij de tuchtcolleges betaalt u € 50,- griffierecht per klacht. Heeft u meerdere klachten, dan wordt 
gekeken of ze samenhang hebben of los staan van elkaar (dit wordt beoordeeld door het tuchtcollege). Bij 
samenhang betaalt u één keer € 50,-. Als ze los staan, dan betaalt u € 50,- per klacht. Als u in hoger beroep gaat, 
betaalt u opnieuw € 50,- griffierecht.  

 

 Hoe moet ik betalen? 
Na het indienen van uw klaagschrift bij een tuchtcollege, ontvangt u een brief met het bedrag dat u over moet maken 
en hoe u dit doet. Ook staat er een termijn in de brief. Het is erg belangrijk dat u zich aan die termijn houdt, omdat 
uw klacht anders niet kan worden behandeld. 

 

 Wat als ik geen griffierecht wil betalen?  
Dan wordt uw klacht niet in behandeling genomen.  
 

 Wat als ik geen griffierecht kan betalen?  
Als er geen griffierecht wordt betaald, wordt uw klacht niet in behandeling genomen. Daar kan niet van worden 
afgeweken. Het is wel mogelijk om iemand anders voor u te laten betalen, zoals een vriend of familielid.   

 

 Krijg ik het griffiegeld terug?  
Als uw klacht helemaal of voor een deel gegrond wordt verklaard, met andere woorden: als het tuchtcollege u in de 
uitspraak helemaal of gedeeltelijk gelijk geeft, dan krijgt u het betaalde bedrag terug.  

 

 Geldt griffierecht ook voor hoger beroep?  
Als u het niet eens bent met de uitspraak van het tuchtcollege en daarom in hoger beroep gaat, dient u opnieuw 
€ 50,- te betalen. Ook hier geldt: als u in uw hoger beroep helemaal of voor een deel gelijk krijgt, ontvangt u het 
betaalde bedrag terug.  

 

 Wat als ik me na betaling bedenk en me terugtrek uit de procedure?  
Als u eenmaal griffierecht heeft betaald, is de procedure gestart. U heeft geen recht op terugbetaling van het 
griffierecht, ook niet als u de klacht intrekt.  

 
 
 


