Daedalius
Advocatenkantoor

RECHTSPLEGINGSVERGOEDING
Index vanaf 01.06.2016
wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten
verbonden aan de bijstand van een advocaat
(B.S. 31.05.2007) (K.B. 12 oktober 2007 verhaalbaarheid van kosten voor rechtspleging)
Algemene BH Vred: tot 2.500 euro (excl gerechtelijke interest en gerechtskosten/dwangsommen)
OPGELET ! geen familiale bevoegdheden meer (familierechtbank)
OPGELET ! geen bevoegdheid meer voor geschillen tussen ondernemingen, ook niet onder de 2.500 euro
Vonnis in 1ste EN laatste aanleg: tot 1.860 euro (Vred en Pol rb) en tot 2.500 euro (Rb 1°A en Rb Kh)
Voor het bepalen van de aanleg gelden de regels van art. 557-562 Ger. W. (art. 618 Ger. W.) (hoofd- en
tegenvordering samen in de laatste conclusies is hierbij de basis)
Rechtsplegingsvergoedingen:
Basisbedrag – minimumbedrag – maximumbedrag

tot 250,- euro:
van 250,01 euro tot 750,- euro:
van 750,01 euro tot 2.500,- euro:
van 2.500,01 euro tot 5.000,- euro:
van 5.000,01 euro tot 10.000,- euro:
van 10.000,01 euro tot 20.000,- euro:
van 20.000,01 euro tot 40.000,- euro:
van 40.000,01 euro tot 60.000,- euro:
van 60.000,01 euro tot 100.000,- euro:
van 100.000,01 euro tot 250.000,- euro:
van 250.000,01 euro tot 500.000,- euro:
van 500.000,01 euro tot 1.000.000,- euro:
meer dan 1.000.000,01 euro:
NIET IN GELD WAARDEERBAAR

BASIS
180,00 euro
240,00 euro
480,00 euro
780,00 euro
1.080,00 euro
1.320,00 euro
2.400,00 euro
3.000,00 euro
3.600,00 euro
6.000,00 euro
8.400,00 euro
12.000,00 euro
18.000,00 euro

MINIMUM
90,00 euro
150,00 euro
240,00 euro
450,00 euro
600,00 euro
750,00 euro
1.200,00 euro
1.200,00 euro
1.200,00 euro
1.200,00 euro
1.200,00 euro
1.200,00 euro
1.200,00 euro

MAXIMUM
360,00 euro
600,00 euro
1.200,00 euro
1.800,00 euro
2.400,00 euro
3.000,00 euro
4.800,00 euro
6.000,00 euro
7.200,00 euro
12.000,00 euro
16.800,00 euro
24.000,00 euro
36.000,00 euro

1.440,00 euro

90,00 euro

12.000,00 euro

De basis rechtsplegingsvergoeding kan verminderd (tot een bedrag tussen de basis RPV en de minimum RPV) maar ook
vermeerderd (tot een bedrag tussen de basis RPV en de maximum RPV) (maximaal een verdubbeling van de basis RPV)
worden door de rechter al naargelang de omstandigheden van de zaak, zo onder andere :
-

de financiële draagkracht van de verliezende partij
de complexiteit van de zaak
de contractueel bepaalde vergoedingen
het kennelijk onredelijk karakter van de situatie

ALLE burgerlijke procedures exclusief voor het Hof van Cassatie.
OOK in strafzaken:
 beperkt tot de relaties tussen de beklaagde en de burgerlijke partij. (niet tov O.M.)
 vrijspraak : B.P. moet RPV betalen bij rechtstreekse dagvaarding
 Hof van Assisen : indien B.P. in ongelijk gesteld = géén RPV;
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NIET voor administratieve procedures (behoudens Raad van State) of procedures voor het Grondwettelijk Hof.
BIJZONDERE regels in geval er meerdere partijen zijn met maximaal de dubbele maximale RPV.
BIJZONDERE regels in geval van verschillende vorderingen tussen dezelfde partijen.
GEEN rechtsplegingsvergoeding bij volledige betaling vóór de inschrijving op de rol.
1/4 van de basis rechtsplegingsvergoeding met een maximum van 1.100,00,- euro bij volledige betaling na
inschrijving op de rol, maar vóór de inleidende zitting.
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summiere rechtspleging = minimum
uitspraak bij verstek = RPV minimum
onderhoudsgeld = berekening RPV bedrag op jaarbasis
Specifiek voor procedures voor de Raad van State:
RAAD VAN STATE

BASIS
770,00 euro

MINIMUM
154,00 euro

MAXIMUM
1.540,00 euro

Deze bedragen zijn marges, waartussen de rechtsplegingsvergoeding kan variëren naar boven of naar onder,
naargelang het oordeel van de Raad van State. De Raad van State dient hierbij rekening te houden met de criteria die
in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten werden vermeld, met name:
1- De financiële draagkracht van de in het ongelijk gestelde partij;
2- De complexiteit van de zaak;
3- De kennelijk onredelijke aard van de situatie.
Bovendien kan de Raad van State oordelen dat de kosten kunnen gecompenseerd of beperkt worden wegens een
akkoord tussen partijen of - naargelang het stadium van het geschil - wegens een intrekking van de handeling door
verwerende partij, waardoor er geen in het ongelijke gestelde partij is.
Overigens kan de Raad van State het bedrag met 20% verhogen, met name wanneer:
- Het beroep tot nietigverklaring gepaard gaat met een vordering tot schorsing of tot voorlopige maatregelen; of
- De vordering tot schorsing of voorlopige maatregelen volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid
wordt ingediend én gepaard gaat met een beroep tot nietigverklaring.
Die situaties veroorzaken meer werklast, wat de verhoging verantwoordt.
De bedragen van de verhogingen worden gecumuleerd. Maar er is een grens: de verhoogde vergoeding mag nooit meer
dan 140% van het basis-, minimum- of maximumbedrag bedragen.
Er zijn uitzonderingen op die verhoging. Ze wordt niet toegepast als de Raad van State beslist dat het beroep tot
nietigverklaring doelloos is of dat het slechts korte debatten vraagt. In dat geval wordt de vordering tot schorsing
immers niet onderzocht. Ook als het schorsingsarrest niet gevolgd wordt door een verzoek tot voortzetting van de
procedure, vindt er geen verhoging plaats.
De regelgever gaf geen limitatieve opsomming teneinde probleemsituaties die zouden ontstaan ten aanzien van
situaties waarin het besluit niet voorziet, te vermijden.
Geschillen inzake overheidsopdrachten
Voor de geschillen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten werd het
maximumbedrag op 2.800, EUR vastgelegd. Onder die regeling vallen de opdrachten geregeld bij wet van 15 juni
2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en de wet van 13
augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensieen veiligheidsgebied. De verhoging van het maximumbedrag is te verklaren doordat dergelijke geschillen vaak
gekenmerkt worden door een grotere techniciteit. Ook de grootte van de in het geschil betrokken bedragen speelt een
rol.
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Er gelden uitzonderingen voor specifieke procedures voor de arbeidsrechtbanken.
Basisbedrag – minimumbedrag – maximumbedrag
Voorzitter arbeidsrechtbank
Tot 249,99,- euro:
van 250,00,- euro tot 619,99,- euro:
van 620,00,- euro tot 2.500,- euro en voor
niet in geld waardeerbare eisen
Boven 2.500,00,- euro:
Arbeidsrechtbank
Tot 249,99,- euro:
van 250,00,- euro tot 619,99,- euro:
van 620,00,- euro tot 2.500,- euro en voor
niet in geld waardeerbare eisen
Boven 2.500,00,- euro:
Arbeidshof
Tot 249,99,- euro:
van 250,00,- euro tot 619,99,- euro:
van 620,00,- euro tot 2.500,- euro en voor
niet in geld waardeerbare eisen
Boven 2.500,00,- euro:
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BASIS

MINIMUM

MAXIMUM

43,75 euro
43,75 euro
43,75 euro

31,75 euro
31,75 euro
31,75 euro

55,75 euro
55,75 euro
55,75 euro

87,43 euro

69,43 euro

105,43 euro

43,75 euro
87,43 euro
131,18 euro

31,75 euro
69,43 euro
107,18 euro

55,75 euro
105,43 euro
155,18 euro

262,37 euro

226,37 euro

298,37 euro

58,33 euro
116,60 euro
174,94 euro

46,33 euro
98,60 euro
144,94 euro

70,33 euro
134,60 euro
192,94 euro

349,80 euro

301,80 euro

397,80 euro
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INTERESTEN
Gerechtelijk jaar 2014-2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. WETTELIJKE INTERESTEN
tot 30.06.1970 (burgerlijke zaken)
tot 30.06.1970 (commerciële zaken)
van 01.07.1970 tot 31.10.1974
van 01.11.1974 tot 31.07.1981
van 01.08.1981 tot 31.07.1985
van 01.08.1985 tot 31.07.1986
van 01.08.1986 tot 31.08.1996
van 01.09.1996 tot 31.12.2006
van 01.01.2007 tot 31.12.2007 (burgerlijke en commerciële zaken)
Van 01.01.2007 tot 31.12.2007 (fiscale zaken)
van 01.01.2008 tot 31.12.2008
van 01.01.2009 tot 31.12.2009 (burgerlijke en commerciële zaken)
van 01.01.2009 tot 31.12.2009 (fiscale en sociale zaken) *
van 01.01.2010 tot 31.12.2010 (burgerlijke en commerciële zaken)
van 01.01.2010 tot 31.12.2010 (fiscale en sociale zaken) *
van 01.01.2011 tot 31.12.2011 (burgerlijke en commerciële zaken)
van 01.01.2011 tot 31.12.2011 (fiscale en sociale zaken) *
van 01.01.2012 tot 31.12.2012 (burgerlijke en commerciële zaken)
van 01.01.2012 tot 31.12.2012 (fiscale en sociale zaken) *
van 01.01.2013 tot 31.12.2014 (burgerlijke en commerciële zaken)
van 01.01.2013 tot 31.12.2014 (fiscale en sociale zaken) *
van 01.01.2015 tot 31.12.2015 (burgerlijke en commerciële zaken)
van 01.01.2015 (eigenlijk zelfs van 01.09.1996) tot heden
(fiscale en sociale zaken) *
van 01.01.2016 tot heden (burgerlijke en commerciële zaken)
van 01.01.2016 (eigenlijk zelfs van 01.09.1996) tot heden
(fiscale en sociale zaken) *

4,50
6,50
6,50
8,00
12,00
10,00
8,00
7,00
6,00
7,00
7,00
5,50
7,00
3,25
7,00
3,75
7,00
4,25
7,00
2,75
7,00
2,50
7,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2,25 %
7,00 %

* Opnieuw een onderscheid tussen burgerlijke en commerciële zaken enerzijds en fiscale en sociale zaken anderzijds sinds
01.01.2009 ingevolge de programmawet van 8 juni 2008
NB1: Voor overheidsopdrachten boven het drempelbedrag van 8.500 of 17.000 euro gelden drie andere verschillende
interestvoeten:
8,5% voor overheidsopdrachten die gesloten werden vanaf 16 maart 2013;
7,5% voor overheidsopdrachten die gegund werden tussen 8 augustus 2002 en 15 maart 2013;
En een maandinterest voor oudere opdrachten.
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NB2: Voor de btw geldt een ander regime. Daar bedraagt de interestvoet 0,80% op maandbasis of 9,6% op jaarbasis.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B. INTERESTEN WET BETALINGSACHTERSTAND
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
-

het tweede semester van 2002
het eerste semester van 2003
het tweede semester van 2003
het tweede semester van 2006
het eerste semester van 2007
het tweede semester van 2007
het eerste semester van 2009
het tweede semester van 2009
het tweede semester van 2011
het eerste semester van 2012
het eerste semester van 2013 tot 30.06.2013
overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013:
overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16
maart 2013:

10,50
10,00
9,50
10,00
11,00
11,50
9,50
8,00
8,50
8,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

…………………………………………………… 8,00
%
…………………………………………………… 9,00
%

Vanaf het tweede semester van 2013 tot heden
overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013:
overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16
maart 2013:
Vanaf het tweede semester van 2015

…………………………………………………… 7,50
%
…………………………………………………… 8,50
%
8,50 %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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