WIJZIGING/VERHOGING VAN DE ROLRECHTEN
Zoals U weet, was onze voormalige minister van Justitie GEENS zeer actief in het wijzigen
van diverse takken van het recht, niet in het minst de procedureregels die gelden bij
burgerlijke of strafrechtelijke procedures voor de rechtbank.
De rode draad door al deze wijzigingen was steeds om de werklast van Rechtbanken en
Hoven te verminderen om zo de achterstand (en kosten) van Justitie te doen dalen.
Vaak werden er ook maatregelen genomen dewelke als uitsluitende doelstelling hadden
partijen te ontraden de rechtbank te vatten om een discussie te laten beslechten. M.a.w. de
nadruk wordt nog meer gelegd op minnelijke regeling en onderhandelingen.
***
1. Thans is er een nieuwe wijziging van kracht, met name m.b.t. de rolrechten die moeten
betaald worden bij het voeren van een (burgerlijke) procedure.
De rolrechten bedragen voortaan:





50,00 EUR in de vredegerechten en politierechtbanken;
165,00 EUR in de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken;
400,00 EUR in de hoven van beroep;
650,00 EUR in het Hof van Cassatie.

Die tarieven gelden ongeacht waar de zaak is ingeschreven: op de algemene rol, in het
register van de verzoekschriften of in het register van de vorderingen in kort geding.
2. De inning van de rolrechten wordt verplaatst naar het einde van de procedure.
De rechter legt in zijn eindbeslissing vast welke partij de rolrechten moet betalen. In principe
is dat de partij die de zaak op de rol heeft doen stellen, zijnde dus de eiser.
Maar als de verweerder in het ongelijk is gesteld, betaalt die het rolrecht.
Als de partijen elk voor een deel in het ongelijk zijn gesteld, beslist de rechter welk deel van
het rolrecht de verweerder en de eiser elk moeten betalen.
Wie zijn rolrecht niet betaalt, kan een administratieve boete oplopen, zijnde minimum 25,00
EUR en maximum de helft van het rolrecht.
3. Voortaan zijn alle zaken voor de arbeidsgerechten vrijgesteld van rolrechten.
Een rolrecht moet evenmin nog betaald worden bij de ondernemingsrechtbanken (de
vroegere Rechtbank van Koophandel) voor vorderingen in het kader van de
insolventieprocedures.
4. Bij de familierechtbank blijft — voor dringende zaken — het principe van de voortdurende
aanhangigheid van toepassing, zodat maar één keer een rolrecht moet betaald worden.
Maar wel enkel wanneer de partijen de oorspronkelijke vordering waarover de familierechter
zich al heeft uitgesproken willen wijzigen.

Ook wanneer de jeugdrechtbank al heeft beslist over een maatregel rond de uitoefening van
het ouderlijk gezag, zal er geen nieuw rolrecht worden geheven als de wijziging daarvan
wordt gevraagd voor de familierechtbank.
5. De nieuwe wet van 14 oktober 2018 treedt in werking op 1 februari 2019, maar enkel
voor de zaken waarvan de inschrijving of de herinschrijving zal gevraagd worden vanaf deze
datum.
***
**
*
Het kan niet ontkend worden dat door voormelde wijziging voor de meeste procedures
(arbeidsrechtbank uitgezonderd) de kosten van een gerechtelijke procedure aanzienlijk
zullen stijgen.
Dit
maakt
het
(nog
meer
dan
voorheen)
belangrijk
dat
verzekerden/klanten/verzekeringsmaatschappijen voorafgaandelijk aan de beslissing al dan
niet een procedure op te starten, vakkundig en op professionele wijze worden geadviseerd
omtrent de slaagkansen van een gerechtelijke procedure.
Ons kantoor kan hierbij helpen.
Wilt U verder overleg of advies?
Ga naar www.willanadvocaten.be en U vindt er onze coördinaten. We staan U graag te
woord.
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