
 
GRIFFIERECHTEN. 

 

Theorie. 
 
De wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen werd op 20/12/2018 in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd.  
De bepalingen van deze wet treden in werking op 1 februari 2019 en zijn van toepassing op zaken 
waarvoor vanaf 1 februari 2019 om (her)inschrijving wordt verzocht 
 
Het tarief voor het rolrecht voor de zaken die op een rol van het vredegerecht of politierechtbank 
worden ingeschreven bedraagt 50 euro MAAR dit rolrecht moet niet bij de inschrijving van het dossier 
worden betaald, maar wordt achteraf geïnd door de FOD Financiën overeenkomstig de veroordeling 
van de rechter. 
 

Art. 2692. § 1. De rechter veroordeelt in zijn eindbeslissing de partij of de partijen die het recht 
verschuldigd zijn tot de betaling ervan of tot betaling van hun deel erin. Tegen de beslissing van de 
rechter kan geen rechtsmiddel worden aangewend.  
Het recht is volledig verschuldigd door de partij die de zaak op de rol heeft doen stellen, behalve indien:  
1° de verweerder in het ongelijk wordt gesteld, in welk geval het recht volledig verschuldigd is door de 
verweerder;  
2° de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, in welk geval het 
recht ten dele door de eiser en ten dele door de verweerder verschuldigd is, volgens de beslissing van de 
rechter.  
Het recht wordt opeisbaar op de datum van de veroordeling. 

De betaling van de bijdrage in het begrotingsfonds (retributie) van 22 euro per gedinginleidende akte  

blijft een voorwaarde om een dossier te laten schrijven. Deze moet worden betaald aan de griffie vóór 

de inschrijving van de zaak op de rol. 

  



Praktisch. 

Openbare zitting: 

Dagvaarding:  - 22 euro retributie per gedinginleidende akte;     

  - de rechter zal het rolrecht van 50 euro ten laste leggen van de partij(en). 

Verzoekschrift:  - 22 euro retributie per gedinginleidende akte;      

  - de rechter zal het rolrecht van 50 euro ten laste leggen van de partij(en). 

Bewindvoeringen: 

Verzoekschrift tot aanstelling bewindvoeringen: 22 euro retributie per gedinginleidende akte 

Verzoekschrift tot machtiging of ander verzoekschrift: 0 euro 

Ouderlijk gezag: 

Verzoekschrift:  - geen retributie;        

  - de rechter zal het rolrecht van 50 euro ten laste leggen van de partij(en). 

Gedwongen opname:  

Verzoekschrift van particulier: 22 euro retributie per gedinginleidende akte 

Voogdij: 

Verzoekschrift tot aanstelling voogd: 22 euro retributie per gedinginleidende akte 

Verzoekschrift tot machtiging of ander verzoekschrift: 0 euro 

Akte van bekendheid: 35 euro opstelrecht 

Europese betalingsbevel: - 22 euro retributie per gedinginleidende akte;    

   - de rechter zal het rolrecht van 50euro ten laste leggen van de partij(en).

   - voor afgifte formulier G: 35 euro opstelrecht 

 

Afschriften: 

Ongetekend afschrift: 1 blad 0,85 euro 
minimum 1,75 euro 
> 3 p : vanaf de derde pagina 0,30 euro 

 
Getekend afschrift Per blad 1,75 euro 
 

Eén uitvoerbare uitgifte van een vonnis per partij:  vrijgesteld van uitgifterecht.  

Voor de aflevering van een tweede uitgifte (krachtens een beschikking van de voorzitter van de 

rechtbank) moet expeditierecht worden betaald. 

 

Het opstelrecht  wordt door deze wet niet gewijzigd. Het tarief blijft 35 euro. 

 


