
1. DAGVAARDINGSKOSTEN 

In het algemeen worden procedures ingeleid met een 

dagvaarding, te betekenen door een gerechtsdeur -

waarder. Dit gebeurt aan wettelijke tarieven en kost 

meestal tussen de 200 EUR en de 500 EUR per partij 

die moet worden gedagvaard. In een aantal gevallen 

kan een procedure ook ingeleid worden per verzoek -

schrift (bijvoorbeeld in hoger beroep. De dagvaardings- 

kosten en rolrechten komen ten laste van de verliezende 

partij aan het einde van procedure. De dagvaardings -

kosten moeten wel door de eisende partij voorgeschoten 

worden. Bij insolventie van de verweerder en indien 

laatstgemelde veroordeeld is, zullen deze kosten echter 

definitief ten laste van de eiser blijven.  

 

2. ROLRECHTEN 

Dit is een belasting teneinde de zaak op de agenda van 

de rechtbank te zetten. De tarieven worden uniform 

vastgelegd en variëren volgens het niveau van de 

rechtbank. Een zaak inleiden bij de vrederechter kost 

50 EUR, bij de rechtbank van eerste aanleg en de 

ondernemingsrechtbank is dit 165 EUR. Een zaak 

inleiden bij het Hof van Beroep kost 400 EUR en bij het 

Hof van Cassatie 650 EUR. Er zijn geen rolrechten 

verschuldigd voor de arbeidsrechtbanken en de arbeids -

hoven, voor de familierechtbank en voor insolventie - 

procedures gevoerd voor de ondernemingsrechtbank. 

In zijn eindbeslissing veroordeelt de rechter de partij of 

de partijen die het recht verschuldigd zijn tot de betaling 

ervan of tot betaling van hun deel erin. Het rolrecht 

wordt opeisbaar vanaf de datum van het vonnis en 

tegen de beslissing van de rechter over het rolrecht 

kan geen afzonderlijk rechtsmiddel worden aangewend. 

Niet tijdige betaling van de rolrechten kan leiden tot 

administratieve geldboetes en het uitblijven van een 

inleidingsdatum in hoger beroep. Wordt het rolrecht niet 

betaald door de appellant in hoger beroep, dan wordt 

een vonnis waarvan de rechter de uitvoerbaarheid bij 

voorraad had uitgesloten, in ieder geval na drie 

maanden voorlopig uitvoerbaar. Bij hervorming van het 

eerste vonnis in hoger beroep, zal de finaal in het 

gelijkgestelde partij de rolrechten kunnen verhalen op 

de uiteindelijk in het ongelijk gestelde partij.  

 

3. RECHTSPLEGINGSVERGOEDING (RPV) - 

ADVOCATENKOSTEN 

Erelonen van de advocaat zijn niet-verhaalbaar 

behoudens gedeeltelijk via de RPV. De RPV is een 

forfaitaire tegemoetkoming per aanleg in de kosten en 

erelonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde 

partij. Het bedrag wordt bepaald in functie van de 

waarde van de vordering: hoe groter de waarde van de 

vordering, hoe groter de RPV. Geschillen die niet in geld 

waardeerbaar zijn, worden onderworpen aan een 

afzonderlijk forfaitair bedrag.  

De RPV vergoedt niet de integrale advocatenkosten. 

De kosten en erelonen van een technisch raadsman 

(accountant, geneesheer, architect, …) vallen echter niet 

binnen dit forfaitair bedrag en kunnen apart gevorderd 

worden, in zoverre zij een noodzakelijk karakter hebben. 

De rechter kan wel in bepaalde gevallen rekening 

houden met:  

- de complexiteit van de zaak;  

- de financiële draagkracht van de verliezende partij; 

- contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het 

gelijk gestelde partij; en  

- het kennelijk onredelijk karakter van de situatie, 

om de RPV te verminderen of vermeerderen, op 

voorwaarde dat één van de procespartijen dit verzoekt, 

en voor zover de RPV binnen de grenzen blijft van de 

maximum- en minimumbedragen die wettelijk zijn voorzien.  

Op de tweede pagina vindt u een overzichtstabel van 

de wettelijke forfaitaire bedragen van de RPV voor 

burgerlijke zaken (tabel wordt periodiek geïndexeerd). 

 

4. REGISTRATIERECHTEN 

Registratierechten zijn te kwalificeren als belastingen en 

zijn bedoeld als algemene vergoeding voor diensten die 

het gerecht levert (bovenop de rolrechten). Enkel bij 

veroordelingen tot betaling van een bedrag boven 

12.500 EUR is een registratierecht van 3% verschuldigd 

door de verliezende partij op het bedrag waartoe zij 

veroordeeld werd en bij meerdere veroordeelden in de 

mate waarin de veroordeling te hunnen laste werd 

uitgesproken. Bij insolventie van de verweerder zullen 

deze kosten echter definitief ten laste van de eiser 

blijven. Volgende veroordelingen zijn vrijgesteld van 

registratierechten: boetes (strafrechtelijk, burgerlijk, 

tucht), onderhoudsuitkeringen, bevelen in kortgeding. 

De kostprijs van een gerechtelijke procedure 
De kosten van een gerechtelijke procedure voor de Belgische burgerlijke rechtbanken 

en hoven kunnen oplopen. Hieronder vindt u een overzicht van deze kosten alsook van 

de partij die deze kosten voor haar rekening moet nemen. 
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5. BETEKENING VAN HET VONNIS OF ARREST 

Een betekening van een vonnis of arrest door de 

gerechtsdeurwaarder is de officiële kennisgeving op 

verzoek van één van de partijen. Door de betekening 

van een vonnis begint de termijn te lopen voor het 

aanwenden van rechtsmiddelen zoals verzet, hoger 

beroep en cassatie en hierdoor kan de beslissing 

uitgevoerd worden. Deze betekening gebeurt aan 

wettelijke tarieven en zal meestal tussen de 200 EUR 

en de 500 EUR bedragen. De gerechtsdeurwaarder zal 

daartoe een “uitgifte” moeten bestellen bij de griffie 

zonder bijkomende kost in geval van een eerste 

uitvoerbare uitgifte van vonnissen en arresten.  

6. KOSTEN IN CASSATIE 

Cassatieberoep is enkel mogelijk tegen eindbeslissingen 

die in laatste aanleg gewezen zijn en op grond van een 

schending van de wet. 

Alvorens een procedure bij het Hof van Cassatie te 

starten, zal advies worden ingewonnen van een advocaat 

bij het Hof van Cassatie die zal nagaan of bovenstaande 

toepassingsvoorwaarden vervuld zijn.  

De kostprijs van een cassatieprocedure hangt af van het 

ereloon van de cassatieadvocaat en de complexiteit van 

de zaak.  Voor het cassatieadvies bedraagt het bedrag 

ongeveer 2.500 EUR, idem voor de effectief voeren van 

procedure. Anders dan in ‘gewone’ zaken, kan de in het 

gelijkgestelde partij geen rechtsplegingsvergoeding 

vorderen om deze kosten (forfaitair) te recupereren. Het 

Hof van Cassatie zal de verliezende partij in de regel wel 

veroordelen in de procedurekosten, dewelke bestaan uit: 

- De kosten van betekening van het verzoekschrift tot 

voorziening in cassatie aan de tegenpartij, dewelke 

per partij bedragen ongeveer 275 EUR.  

- Tenzij in arbeids- of sociaalrechtelijke geschillen, 

waar een rolrecht verschuldigd is van 650 EUR.

Overzicht van de wettelijke forfaitaire bedragen van de RPV voor burgerlijke zaken  

 SCHAAL             VAN                             TOT EN MET                        BASISBEDRAG                MINIMUMBEDRAG             MAXIMUMBEDRAG 

            EUR 0,00                    EUR 250,00                    EUR 180,00                   EUR 90,00                 EUR 360,00 

        EUR 250,01                    EUR 750,00                    EUR 240,00                 EUR 150,00                 EUR 600,00 

        EUR 750,01                 EUR 2.500,00                    EUR 480,00                 EUR 240,00              EUR 1.200,00 

     EUR 2,500,01                 EUR 5.000,00                    EUR 780,00                 EUR 450,00              EUR 1.800,00 

     EUR 5,000,01               EUR 10.000,00                 EUR 1.080,00                 EUR 600,00              EUR 2.400,00 

   EUR 10,000,01               EUR 20.000,00                 EUR 1.320,00                 EUR 750,00              EUR 3.000,00 

   EUR 20,000,01               EUR 40.000,00                 EUR 2.400,00              EUR 1.200,00              EUR 4.800,00 

   EUR 40,000,01               EUR 60.000,00                 EUR 3.000,00              EUR 1.200,00              EUR 6.000,00 

   EUR 60,000,01             EUR 100.000,00                 EUR 3.600,00              EUR 1.200,00              EUR 7.200,00 

 EUR 100,000,01             EUR 250.000,00                 EUR 6.000,00              EUR 1.200,00            EUR 12.000,00 

 EUR 250,000,01             EUR 500.000,00                 EUR 8.400,00              EUR 1.200,00            EUR 16.800,00 

 EUR 500,000,01          EUR 1.000.000,00               EUR 12.000,00              EUR 1.200,00            EUR 24.000,00 

EUR 1,000,000,01                                   ,,,               EUR 18.000,00              EUR 1.200,00            EUR 36.000,00 

Niet in geld waardeerbaar                                            EUR 1.440,00                   EUR 90,00            EUR 12.000,00 
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