Wat kostte de Rechtspraak in de
jaren 2000-2014?
In 2014 kostte de Rechtspraak die via de Raad voor de rechtspraak wordt gefinancierd
986 miljoen euro. Het betreft hier de kosten van de rechtbanken, de gerechtshoven, de
appelcolleges en de ondersteunende diensten in Nederland. De Hoge Raad en de Afdeling
bestuursrechtspraak door de Raad van State vallen niet onder de hier genoemde
bedragen.
Per hoofd van de Nederlandse bevolking kostte de Rechtspraak in 2014 € 58. Van elke
100 in Nederland verdiende euro’s ging in 2014 omgerekend bijna 15 eurocent naar de
Rechtspraak.
In 2000 bedroegen de kosten van de Rechtspraak nog 13 eurocent per 100 verdiende
euro’s, ofwel 0,13% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De figuur laat zien dat
deze kosten vooral tussen 2002 en 2004 en tussen 2008 en 2010 stegen. Tussen 2004
en 2008 en vanaf 2010 tot 2012 daalden de kosten daarentegen. De stijging in 2009
hangt samen met de terugval van het Bruto Binnenlands Product in dat jaar. Tegenover
de gestegen kosten staat dat de Rechtspraak in 2014 ook veel meer zaken behandelde
dan in 2000 (zie fact sheet ‘Rechtspraak: productie per arbeidsjaar, 2000-2014).
Wie naar de rechter stapt, betaalt griffierechten. Daarmee verdient de Rechtspraak
zichzelf voor een deel terug. De betaalde griffierechten stegen tussen 2000 en 2014 van
2,2 naar 3,3 eurocent per 100 euro Bruto Binnenlands Product (zie figuur). Anders
gezegd: in 2000 brachten de rechtzoekenden door het betalen van griffierechten
rechtstreeks 17% van de kosten van de Rechtspraak op; in 2014 was dat 22%. Deze
stijging hangt samen met de verhoging van de griffierechten in 1999, 2002 en eind
2010/medio 2011.

Rechtspraak: kosten en griffierechten in relatie tot het BBP, 2000-2014a
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