Wat is rolrecht?
Rolrecht is een belasting die geheven wordt op de inschrijving van iedere zaak die wordt
ingeschreven op de algemene rol, in het register van de verzoekschriften of in het register van de
vorderingen in kort geding van de rechtbank. Dit rolrecht wordt ten gevolge een wetswijziging sedert
1 februari 2019 niet langer bij inleiding van een zaak geïnd, maar wel bij de uitspraak.
Wie door de rechter veroordeeld wordt tot betaling van de rolrechten ontvangt na verloop van tijd
een uitnodiging tot betaling van de FOD Financiën.

U heeft een betaalbericht ontvangen
De digitale aanpassing van de applicatie voor de invordering van de rolrechten liet even op zich
wachten, waardoor de rolrechten voor de periode 2019-2021 vanaf januari 2022 massaal geïnd
worden en u dus met enige vertraging een betaalbericht heeft ontvangen van FOD Financiën.
Het referentienummer dat vermeld staat op het betaalbericht betreft het rolnummer van uw zaak
bij de rechtbank van eerste aanleg Mechelen. Wij raden u aan uw raadsman of notaris te
contacteren of uw eindbeslissing er bij te nemen om na te gaan of u geheel of gedeeltelijk
veroordeeld werd tot het betalen van het rolrecht en of het gevorderd bedrag correct is.
Indien u merkt dat het bedrag niet correct is of u heeft geen weet van een procedure bij onze
rechtbank kan u contact opnemen met de rechtbank.

U heeft een administratieve boete ontvangen
U ontvangt een administratieve boete van 82,50 euro indien u het rolrecht niet of te laat betaalt. De
boete kan enkel geannuleerd worden bij een administratieve fout. Heeft u de betaling bijvoorbeeld
wel op tijd gedaan of heeft u het betaalbericht nooit ontvangen, dan dient u contact op te nemen
met FOD Financiën en niet met de rechtbank. Enkel FOD Financiën beheert het systeem van de
inning van de rolrechten.

Voor meer informatie:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/betalen-terugkrijgen/rolrechten-betalen

