WORDEN ALLE KOSTEN VAN JURIDISCHE BIJSTAND DOOR DE VERLIEZENDE
PARTIJ BETAALD? EEN GENUANCEERD VERHAAL, ZOVEEL IS ZEKER …..

Het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een regeling waarbij de partij die een gerechtelijke
procedure wint, ook (meestal) gerechtigd is op een forfaitaire tegemoetkoming ter
compensatie van de kosten van juridische bijstand (zeg maar de kosten van een advocaat),
te betalen door de verliezende partij.
Deze forfaitaire tegemoetkoming wordt een rechtsplegingsvergoeding genoemd.
Betekent dit dat hiermee alle advocatenkosten zijn gedekt? Zeker niet in alle gevallen.
De omvang van die rechtsplegingsvergoeding wordt bepaald door de omvang van de
vordering die partijen hebben ingesteld in de gerechtelijke procedure.
Afhankelijk dus van de geldelijke waarde van de vordering, wordt hieraan door de Rechtbank
een welbepaalde rechtsplegingsvergoeding gekoppeld.
De actuele barema’s zijn als volgt:
*

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

€ 250,-

€ 165,-

€ 82,50

€ 330,-

€ 250,01 - € 750,-

€ 220,-

€ 137,50

€ 550,-

€ 750,01 - € 2.500,-

€ 440,-

€ 220,-

€1.100,-

€ 2.500,01 - € 5.000,-

€ 715,-

€ 412,50

€ 1.650,-

€ 5.000,01 - € 10.000,-

€ 990,-

€ 550,-

€ 2.200,-

€ 10.000,01 - € 20.000,-

€ 1.210,-

€ 687,50

€ 2.750,-

€ 20.000,01- € 40.000,-

€ 2.200,-

€ 1.100,-

€ 4.400,-

€ 40.000,01 € 60.000,-

€ 2.750,-

€ 1.100,-

€ 5.500,-

€ 60.000,01 - € 100.000,-

€ 3.300,-

€ 1.100,-

€ 6.600,-

€ 100.000,01 € 250.000,-

€ 5.500,-

€ 1.100,-

€ 11.000,-

€ 250.000,01- € 500.000,-

€ 7.700,-

€ 1.100,-

€ 15.400,-

€ 500.000,01-€ 1.000.000,-

€ 11.000,-

€ 1.100,-

€ 22.000,-

+ € 1.000.000,01

€ 16.500,-

€ 1.100,-
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basisrechtsplegingsvergoeding begroot op 1.320,00 EUR.

€ 33.000,-
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Vanaf 01 juni 2016 worden de rechtsplegingsvergoeding verhoogd.
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De Rechtbank heeft de mogelijkheid om (indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan
dewelke vermeld staan in de wettelijke bepalingen) de rechtspslegingsvergoeding te
verminderen dan wel te verhogen zonder de onder- dan wel bovengrens te overschrijden.
In de meeste gevallen wordt de basisvergoeding toegekend aan de winnende partij. Slechts
in uitzonderlijke gevallen wordt van die basisvergoeding afgeweken.
Conclusie: als je de in het gelijkgestelde partij bent, wordt (in de meeste gevallen) een
rechtsplegingsvergoeding toegekend waarmee je (vaak slechts) een deel van de
advocatenkosten te kunt betalen.

