Leidraad Griffie- en Procedurekosten KOAG/KAG
Kosten bezwaar
Aan het indienen van een bezwaar zijn kosten verbonden.
Deze kosten bedragen:
•

Griffiegeld
Bedrijven: € 1000,-

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Kosten beroep en hoger beroep
Aan het indienen van een klacht zijn kosten verbonden.
In eerste aanleg bedragen deze kosten:
•

Griffiegeld
Bedrijven: € 3.100,De Codecommissie kan partijen veroordelen in de kosten van geding, van € 5.000,-

In hoger beroep bedragen de kosten:
•

Griffiegeld
Bedrijven: € 3.100,De Commissie van Beroep kan partijen veroordelen in de kosten van geding, van € 5.000,-

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Procedurekosten
Artikel 3.3.1.19 van het Reglement bepaalt dat de Codecommissie de partij die in strijd heeft
gehandeld met de Gedragscodes, veroordeelt tot vergoeding van een vast bedrag aan
procedurekosten. Daarbovenop kan de Codecommissie bepalen dat de partij die in het ongelijk is
gesteld, ook de griffiekosten van de klagende partij geheel of gedeeltelijk dient te vergoeden. Op
grond van artikel 4.2.12 geldt hetzelfde voor de Commissie van Beroep.
Het vaste bedrag voor de procedurekosten wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld en geldt ter
dekking van de kosten die door de Stichtingen KOAG/KAG worden gemaakt in het kader van de
behandeling van een klacht (zoals de vacatiegelden, kosten griffier en begeleiding door het
secretariaat). Er wordt gewerkt met een vast bedrag van € 5.000 (voor klachten in eerste aanleg en
voor de behandeling in hoger beroep).
De hoofdregel in artikel 3.3.1.19 houdt in dat een veroordeling tot vergoeding van de
procedurekosten wordt uitgesproken om de kosten van de Stichtingen KOAG/KAG te dekken. Op
grond van het Reglement wordt in principe de partij die in strijd met de Gedragscode heeft gehandeld,
veroordeeld om deze procedurekosten te betalen. Indien de klacht geheel of gedeeltelijk wordt
afgewezen, kan de Codecommissie de procedurekosten geheel of gedeeltelijk over de klager en de
partij die de Gedragscode heeft overtreden, verdelen.

De Codecommissie / Commissie van Beroep kan bij wijze van uitzondering de procedurekosten in
rekening brengen bij de klagende partij. Hierbij moet worden gedacht aan de navolgende
omstandigheden:
• De ernst van de overtreding is van dermate ondergeschikt belang, dat een volledige veroordeling in
de kosten van de partij die de Gedragscode heeft overtreden, niet gerechtvaardigd wordt geacht. In
dat geval kan wordt bepaald dat de klagende partij (een deel van) de procedurekosten draagt.
• Als er geen sprake is van enig handelen in strijd met de Gedragscode zal de Codecommissie de
veroordeling tot betaling van procedurekosten opleggen aan de klagende partij. Dit heeft ten doel de
zogenaamde “zeurklachten” te bestraffen (chicaneuze klager).
• De aard van de zaak kan met zich meebrengen een bepaalde verdeling van de kosten tussen partijen
uit te spreken.
Voormelde opsomming is niet limitatief.
Kostenveroordeling in hoger beroepsprocedures
Met het systeem van kostenveroordeling beoogt de KOAG/KAG de kosten van procedures te laten
dragen door degenen die deze procedures veroorzaken. Indien de partijen ieder voor een deel in het
ongelijk zijn gesteld, kan de Commissie van Beroep de procedurekosten geheel of gedeeltelijk
verdelen.

