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Tijd voor een
nieuw kantoor

enkele maanden ge-
leden schreven wij al 
over het naderende 
onheil: de huidige re-
gering was van plan 
om de griffierech-
ten fors te verhogen. 
De oppositiepartijen 
waren fel tegen en ook 
diverse maatschap-
pelijke organisaties 
lieten weten dat daar-
mee de gang naar de rechter feitelijk wordt 
geblokkeerd. Zo betoogden wij dat het grif-
fierecht burgers ervan zal weerhouden om 
te procederen of verweer te voeren. In het 
laatste voorstel zou een procedure over een 
parkeerboete maar liefst 400 euro aan griffie-
geld gaan kosten. 

Wij hebben niet de illusie dat de landelijke 
politiek onder de indruk was van onze co-
lumn in Typisch Roermond. Feit is wel dat 
thans in de eerste Kamer enkele senatoren 
wakker zijn geworden en inmiddels lijkt de 
kans zelfs klein dat het voorstel door de Eer-
ste Kamer komt.

Laagdrempelige rechtspraak is een hoog 
goed en houdt de overheid scherp. De hui-
dige ontwikkeling is dus een felicitatie waard!

voor veel mensen blijft de inschakeling van 
een advocaat echter nog altijd redelijk kost-
baar.

In 2011 zijn wij in Roermond een kantoor 
begonnen met als een van de uitgangspun-
ten dat dat wij ook cliënten - particulieren 
en ondernemers -  zullen bedienen die niet 
of nauwelijks in staat zijn om een advocaat 
te betalen. Die formule van laagdrempelige 

dienstverlening blijkt 
- ook misschien wel  
juist in tijden van crisis 
en de daarmee gepaard 
gaande bezuinigen - te 
werken.

Per 2 april 2012 zijn wij 
een tweede kantoor be-
gonnen in Maastricht 
en uitgebreid met een 
advocaat. Op deze ma-

nier menen wij zowel bestaande als nieuwe 
cliënten nog beter te kunnen bedienen. Bur-
gers van Roermond en omstreken hebben im-
mers ook juridische geschillen in Maastricht 
en andersom. 

een crisis geeft wat ons betreft juist inspiratie 
om met nieuwe initiatieven te komen. Onze 
nieuwe vestiging in Maastricht past daar per-
fect in.  

In moeilijke tijden moeten ook mensen met 
goede ideeën worden gestimuleerd en zo 
mogelijk worden geholpen. om de reden heb-
ben wij een enthousiaste, 14-jarige scholier uit 
Roermond financieel ondersteund, die op die 
manier onder de naam “Just Baggio” zijn sin-
gle “Moeder” kan uitbrengen, zodat hij zijn 
jongensdroom kan verwezenlijken. De Cd’s 
zullen binnenkort gratis verstrekt worden 
aan de moeders van Roermond. Daarnaast 
kunnen deze op beide vestigingen binnen-
kort gratis worden afgehaald. Houd daarvoor 
onze website: www.dronkersendronkers.nl 
goed in de gaten!

crisis of geen crisis: wij staan u graag bij, in 
Roermond en nu dus ook in Maastricht.
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