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Kosten
België
Op deze pagina vindt u informatie over de gerechtskosten in België. Voor een grondiger analyse van de proceskosten, zie: Familierecht - Echtscheiding
Familierecht - Gezagsrecht over kinderen Familierecht - Alimentatie Handelsrecht - Overeenkomstenrecht Handelsrecht - Aansprakelijkheidsrecht
Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen
Gerechtsdeurwaarders
In civiele zaken
De erelonen van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken zijn geregeld in een koninklijk besluit van 30 november 1976. Sedert 1 januari 2012 is
de gerechtsdeurwaarder in België onderworpen aan de btw-wetgeving. Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen zal hij dan ook btw moeten
aanrekenen op zijn erelonen en kosten.
Wetteksten en tarieven zijn beschikbaar op de website van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België of op de
Portaalsite van de Rechterlijke Macht van België (rubriek "Wetgeving").
In strafzaken
De erelonen van gerechtsdeurwaarders in strafzaken zijn geregeld in een koninklijk besluit van 23 augustus 2015. Sedert 1 januari 2012 is de
gerechtsdeurwaarder in België onderworpen aan de btw-wetgeving. Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen zal hij dan ook btw moeten
aanrekenen op zijn erelonen en kosten.
Wetteksten en tarieven zijn beschikbaar op de website van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België of de
Portaalsite van de Rechterlijke Macht van België (rubriek "Wetgeving").
Advocaten
Er bestaat geen regeling voor de erelonen van advocaten. Advocaten stellen hun erelonen vrijelijk vast en kunnen daarover onderhandelen met hun cliënten.
Erelonen moeten wel met een billijke gematigdheid worden vastgesteld. De Raad van de Orde van Advocaten kan nagaan of advocaten deze grenzen niet
hebben overschreden.
Er zijn meerdere berekeningswijzen mogelijk: een vergoeding per uur, een vergoeding per prestatie, een vergoeding afhankelijk van de waarde van de zaak
(percentage van de waarde van het geschil), enz. Een beding omtrent erelonen dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is krachtens
artikel 446 ter van het Gerechtelijk Wetboek verboden (“pactum de quota litis"). Advocaten moeten hun cliënten voorafgaandelijk op de hoogte brengen van
de wijze waarop zij hun erelonen berekenen. Erelonen van advocaten zijn in België niet onderworpen aan btw.
Vaste kosten
Vaste kosten bij civiele procedures
Vaste kosten voor partijen bij civiele procedures
In België zijn de gerechtskosten vast. De kosten variëren naar gelang van de rechterlijke instantie waarbij de procedure is ingeleid en afhankelijk van de fase
van het proces (procedure in eerste aanleg of beroepsprocedure).
De kosten van de gerechtelijke procedure worden aangeduid als "kosten" en worden geregeld in de artikelen 1017 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek. Artikel 1018 van het Gerechtelijke Wetboek bevat een gedetailleerd overzicht van de kosten. De kosten omvatten:
de diverse, griffie- en registratierechten. De griffierechten omvatten de rolrechten, de opstelrechten en de uitgifterechten en worden geregeld in de
artikelen 268 en volgende van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
de prijs en de emolumenten en lonen van de gerechtelijke akten;
de prijs van de uitgifte van het vonnis;
de uitgaven betreffende alle onderzoeksmaatregelen, onder meer het getuigen- en deskundigengeld. Wat de getuigen betreft, worden in een koninklijk
besluit van 27 juli 1972 het getuigengeld en de teruggave van voorschotten geregeld;
de reis- en verblijfkosten van de magistraten, de griffiers en van de partijen, wanneer hun reis door de rechter bevolen is, en de kosten van de akten,
wanneer deze uitsluitend met het oog op het geding opgemaakt zijn;
de in artikel 1022 van het Gerechtelijke Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding;
het ereloon, de emolumenten en de kosten van de bemiddelaar die aangewezen is overeenkomstig artikel 1734 van het Gerechtelijke Wetboek.
Overeenkomstig artikel 1019 omvatten de registratierechten die worden gerekend tot de kosten het volgende:
het algemeen vast recht,
de specifieke vaste rechten, en
de rechten verschuldigd op de vonnissen die veroordeling, vereffening of toewijzing van sommen of roerende waarden inhouden.
Behalve wanneer staten bij verdrag hebben bedongen dat hun onderdanen ontslagen zijn van borgstelling ter voldoening aan het vonnis en behalve in
bepaalde uitzonderingsgevallen, zijn vreemdelingen als hoofdeiser of tussenkomende partij gehouden, indien de Belgische verweerder het vordert, een borg
te stellen voor de betaling van de uit het geding voortvloeiende kosten en schadevergoedingen waarin zij kunnen worden verwezen. Dat is vastgesteld in
artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek.
Er moet in voorkomend geval ook rekening worden gehouden met de kosten voor gerechtsdeurwaarders, advocaten (zie hierboven), vertalers en tolken (zie
hieronder).
Fase van de civiele procedure waarin vaste kosten moeten worden voldaan
Een aantal kosten moet worden voldaan voordat de vordering wordt ingesteld. Dat is het geval voor de griffierechten die worden betaald op het ogenblik dat
de zaak op de rol wordt ingeschreven.
De kosten die tijdens de procedure ontstaan, moeten in de regel tijdens de procedure worden betaald.
Voor bepaalde kosten moet een voorschot worden betaald. Zo worden deskundigen betaald bij wege van voorschot dat wordt gestort door de partij die de
instructiemaatregel heeft gevraagd. De partij die vraagt dat een getuige zal worden gehoord, moet krachtens artikel 953 vóór dat verhoor een voorschot ten
belope van het getuigengeld en van de terugbetaling der kosten (reiskosten, enz.) aan de griffier in consignatie geven.

De gerechtskosten worden soms voorgeschoten door de advocaat en deze neemt ze dan op in zijn staat van kosten en erelonen.
Vaste kosten bij strafrechtelijke procedures
Vaste kosten voor alle partijen bij strafrechtelijke procedures
De regeling voor vaste kosten in strafrechtelijke procedures is opgenomen in de artikelen 91 en volgende van een koninklijk besluit van 28 december 1950.
Wanneer het slachtoffer, bij toepassing van artikel 66 Wetboek van strafvordering, klacht indient in handen van de onderzoeksrechter, met stelling van
burgerlijke partij, zal de onderzoeksrechter aan het slachtoffer vragen een bedrag in geld te consigneren ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg (dit is
de waarborg). Wanneer de klacht ontvankelijk en geldig wordt verklaard, zal het slachtoffer deze waarborg terugkrijgen.
Fase van de strafrechtelijke procedure waarin vaste kosten moeten worden voldaan
De regeling voor vaste kosten in strafrechtelijke procedures is opgenomen in de artikelen 91 en volgende van een koninklijk besluit van 28 december 1950.
Wanneer de onderzoeksrechter meent dat een verhoging van de waarborg verantwoord blijkt, zal hij daartoe een uitnodiging versturen aan het slachtoffer
om die waarborg te voldaan.
Gerechtskosten bij grondwettelijke procedures
Vaste kosten voor partijen bij grondwettelijke procedures
De enige kosten voor de partijen bij een grondwettelijke procedure zijn de kosten voor toezending van een aangetekende brief.
Informatie die wettelijke vertegenwoordigers (advocaten) vooraf moeten verstrekken
Informatie over de rechten en verplichtingen van de partijen
Volgens hun beroepsregels moeten advocaten hun cliënten informatie en advies verstrekken. Dit houdt in dat de advocaten hun cliënten inlichtingen
verstrekken over hun rechten en verplichtingen.
Advocaten moeten hun cliënten onder andere informatie verstrekken over de wijze waarop zij hun erelonen berekenen.
Informatie over gerechtskosten
Waar kan ik informatie vinden over gerechtskosten in België?
Informatie over dat onderwerp is beschikbaar op de website van de FOD Justitie, op de website van de
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde (rubriek "Juridische info") of op de websites van de verschillende juridische beroepen.
Dergelijke informatie kunt u ook vinden in de betrokken wetteksten of bij de griffier of een advocaat.
In welke talen kan ik informatie krijgen over de gerechtskosten in België?
Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.
Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling/mediation?
Informatie over bemiddeling/mediation is beschikbaar op de website van de FOD Justitie (rubriek publicaties) en op de website van de
Federale Bemiddelingscommissie.
Waar kan ik aanvullende informatie vinden over kosten?
Een website over gerechtskosten
Zie hierboven.
Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van een procedure?
Een advocaat kan u bij benadering zeggen hoe lang uw procedure zal duren. Dat is afhankelijk van het soort procedure dat u wenst in te leiden en van de
rechterlijke instantie waarbij u een vordering wenst in te stellen.
Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde totale kosten van een specifieke procedure?
Een advocaat kan u een raming geven van de kosten van uw procedure. Dat is afhankelijk van het soort procedure dat u wenst in te leiden en van de
rechterlijke instantie waarbij u een vordering wenst in te stellen.
Belasting over de toegevoegde waarde (btw)
Waar kan ik informatie over dat onderwerp vinden? Wat zijn de geldende btwtarieven?
De meegedeelde kosten zijn exclusief btw. Het geldende btw-tarief is 21%.
Het blijven vaste kosten en dus invariant.
Rechtshulp
Inkomensdrempel voor rechtshulp bij civiele procedures
Deze kwestie wordt geregeld in de artikelen 508/1 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
Juridische eerstelijnsbijstand is voor iedereen kosteloos. Het gaat om een eerste juridisch advies om meer duidelijkheid te krijgen:
praktische inlichtingen,
juridische informatie,
een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie.
Deze juridische eerstelijnsbijstand wordt verstrekt door beoefenaars van juridische beroepen en is volledig kosteloos, ongeacht uw inkomsten.
Juridische tweedelijnsbijstand wordt verstrekt aan personen van wie de inkomsten niet toereikend zijn om de kosten van een advocaat te betalen en omvat
de gedeeltelijke of volledige kosteloze bijstand door een advocaat. Een advocaat zal u dan advies verstrekken en u verdedigen. In een koninklijk besluit van
18 december 2003 zijn de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand vastgesteld.
Personen die op grond van hun sociale situatie aanspraak kunnen maken op volledig kosteloze bijstand:
alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen van minder dan 978euro;
alleenstaanden met een persoon ten laste en met een maandelijks netto-inkomen van minder dan 1.255euro (+ 173,48 euro per persoon ten laste);
personen met een gezin (getrouwd of samenwonend) en met een maandelijks netto-gezinsinkomen van minder 1.255 euro (+ 173,48 euro per persoon ten
laste);
personen met een leefloon of een bijstandsuitkering;
personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
personen met een inkomensvervangende uitkering voor gehandicapten die geen integratievergoeding ontvangen;
personen met een kind ten laste dat gewaarborgde kinderbijslag ontvangt;
personen die een sociale woning in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest huren voor een prijs die overeenkomt met de helft van de
basishuur of die in het Waalse Gewest een minimumhuur betalen;
alle minderjarigen;
vreemdelingen, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing
die genomen werd op grond van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
asielaanvragers of personen die verklaren of vragen om als vluchteling te worden erkend of die een aanvraag indienen voor het statuut van ontheemde;

personen tijdens de procedure van collectieve schuldenregeling of personen die een procedure van collectieve schuldenregeling willen inleiden.
Personen die op grond van een (weerlegbaar) vermoeden van ontoereikendheid van inkomsten aanspraak kunnen maken op kosteloze bijstand:
gedetineerden als bedoeld in de wet op de onmiddellijke verschijning, van wie men vermoedt dat hun inkomen niet voldoende hoog is, tenzij het tegendeel
bewezen is;
geesteszieken die het voorwerp hebben uitgemaakt van een maatregel vastgesteld in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon
van de geesteszieke, worden, behoudens tegenbewijs, beschouwd als personen van wie de inkomsten onvoldoende zijn;
beklaagden als bedoeld in de wet betreffende de onmiddellijke verschijning.
Personen die in aanmerking komen voor gedeeltelijke kosteloze bijstand (de advocaat kan een redelijke vergoeding vragen voor zijn prestaties):
alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen tussen 978 euro en 1.255 euro;
alleenstaanden met een persoon ten laste en met een maandelijks netto-inkomen tussen 1.255 euro en 1 531 euro (+173.48 euro per persoon ten laste);
personen die samenwonen met hun echtgenoot of met iedere andere persoon met wie zij een feitelijk gezin vormen en die een maandelijks
nettogezinsinkomen tussen 1.255 euro en 1 531 euro (+173.48euro per persoon ten laste);
De bovenvermelde bedragen worden elk jaar aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Rechtsbijstand heeft betrekking op de gerechtskosten. Indien de cliënt niet over voldoende middelen beschikt om de gerechtskosten te dekken, kan hij zich,
hetzij zelf hetzij via zijn advocaat, wenden tot het Bureau voor rechtsbijstand. Hij kan, afhankelijk van de mate van insolvabiliteit, geheel of gedeeltelijk
worden vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de kosten voor gerechtsdeurwaarders, deskundigen, enz. Deze kwestie wordt geregeld in de artikelen
664 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
Wanneer kan men als slachtoffer of als gedaagde in een strafprocedure rechtshulp krijgen?
Om als gedaagde dan wel als slachtoffer in een strafprocedure rechtshulp te krijgen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.
Zijn er kosteloze procedures?
Ja, bijvoorbeeld de procedure tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling of tot het verkrijgen van de mogelijkheid om kosteloos in rechte op te
treden.
Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?
In civiele en handelszaken
De artikelen 1017 en volgende: bij de uitspraak van het vonnis wordt de in het ongelijk gestelde partij in beginsel in de kosten verwezen (kosten voor een
gerechtsdeurwaarder, deskundigen, rechtbanken).
De in het ongelijk gestelde partij moet een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij betalen.
Deze tegemoetkoming heet "rechtsplegingsvergoeding" en is een forfaitaire tegemoetkoming die wordt berekend volgens een tarieftabel die is opgesteld op
basis van de in het geding zijnde bedragen. Zij dekt niet noodzakelijkerwijze alle erelonen. In een koninklijk besluit van 26 oktober 2007 zijn de bedragen van
deze "rechtsplegingsvergoeding" vastgesteld. Het gaat om minimum en maximumbedragen. Het is de rechter die binnen deze schalen het bedrag van de
rechtsplegingsvergoeding vaststelt.
Het is in sommige gevallen ook mogelijk dat de rechter de in het ongelijk gestelde partij niet in de kosten verwijst, maar dat hij deze kwestie op een andere
manier regelt (verdeling van de kosten,…).
In strafzaken
In het geval van een veroordeling van de beklaagde en van de personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, worden deze in beginsel in
de procedurekosten verwezen en worden zij veroordeeld tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding (forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij – zie hierboven de rubriek 'In civiele en handelszaken'). Wanneer de beklaagde en de personen
die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn echter niet worden veroordeeld en de burgerlijke partij in het ongelijk wordt gesteld, kan de burgerlijke
partij worden verwezen in de kosten jegens de staat en jegens de beschuldigde of in een gedeelte ervan en kan zij worden veroordeeld tot het betalen van
een rechtsplegingsvergoeding. In sommige gevallen kunnen de procedurekosten ten laste van de staat zijn. De betrokken regeling is opgenomen in het
Wetboek van Strafvordering.
Vergoeding van deskundigen
In civiele en handelszaken
Er bestaat geen regeling voor de erelonen van deskundigen, die zelf vrijelijk het bedrag van hun erelonen vaststellen. De rechter beperkt zich tot een
marginale toetsing van deze erelonen (hij kan ingrijpen wanneer de partijen en de deskundige geen overeenstemming kunnen bereiken), maar er is geen
wettekst waarin de bedragen voor de erelonen van deskundigen worden vastgesteld. Deze kwestie valt onder de artikelen 987 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek en een koninklijk besluit van 24 mei 1933.
In een koninklijk besluit van 14 november 2003 wordt evenwel het tarief vastgesteld van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door
de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken betreffende:
de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;
de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen;
de werkloosheidsverzekering, en
de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
In strafzaken
De erelonen van deskundigen in strafzaken zijn geregeld in een koninklijk besluit van 28 december 1950 en een ministeriële omzendbrief van 22 januari
2009. De tarieven voor 2010 zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2010.
Wetteksten zijn beschikbaar op de website van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde (rubriek "Juridische info" – "professionelen" –
"tarieven" – "gerechtskosten") of op de Portaalsite van de Rechterlijke Macht van België (rubriek "wetgeving").
Vergoeding van vertalers en tolken
Het kan nodig zijn tijdens de procedure een vertaler of een tolk in te schakelen, bijvoorbeeld wanneer de documenten in een andere taal dan de
proceduretaal zijn opgesteld of wanneer een getuige een andere taal spreekt of wanneer een partij een andere taal spreekt dan de proceduretaal en de
proceduretaal niet begrijpt of de rechter de taal van die partij niet begrijpt. Deze kwestie wordt geregeld in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.
In strafzaken
De erelonen van vertalers en tolken in strafzaken zijn geregeld in een koninklijk besluit van 22 december 2016. De tarieven voor 2009 zijn bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2009.
Wetteksten zijn beschikbaar op de website van de Portaalsite van de Rechterlijke Macht van België (rubriek "wetgeving").
Links

Federale Overheidsdienst Justitie
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde
Bestanden
Verslag van België over de studie betreffende de transparantie van de kosten
(829 Kb)
Laatste update: 20/09/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Casestudy 1 – familierecht - echtscheiding - België
In deze casestudy over familierecht – echtscheiding, werd de lidstaten gevraagd om de partij die de echtscheiding aanvraagt, advies te geven over de
proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken:
Zaak A – Nationale situatie: een koppel huwt. Later gaan de echtgenoten uit elkaar en komen zij overeen om uit de echt te scheiden.
Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: twee onderdanen van dezelfde lidstaat (lidstaat A) huwen. Het huwelijk vindt plaats in lidstaat A. Na het huwelijk
verhuist het koppel naar een andere lidstaat (lidstaat B), waar het zijn verblijfplaats vestigt om er te wonen en te werken. Kort daarna gaat het koppel uit
elkaar: de vrouw keert terug naar lidstaat A en haar echtgenoot blijft in lidstaat B. Het koppel is het eens om uit de echt te scheiden. Na haar terugkeer naar
lidstaat A vraagt de vrouw onmiddellijk de echtscheiding aan voor de rechterlijke instanties van lidstaat B.
Belangrijke opmerking vooraf: in België bestaat er geen regeling voor de kosten en erelonen van advocaten (deze kosten en erelonen hangen af van de
moeilijkheidsgraad en het belang van de zaak, de naam en de reputatie van de advocaat, de spoedeisendheid van de zaak, de uitkomst van de zaak,…). In
België moeten de advocaten echter beroepsregels in acht nemen en zijn zij wettelijk verplicht hun erelonen met een billijke gematigdheid vast te stellen (zie
supra).
De verstrekte raming van de kosten is louter indicatief.
Kosten in België
Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting
Casestudy

Zaak A

Zaak B

Gerechtelijke procedures

Aanvan-kelijke
gerechts-kosten

Vergoe-ding
diensten

82 EUR

2,85 EUR per
pagina (AR n°
64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)

82 EUR

2,85 EUR per
pagina (AR n°
64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)

Alternatieve geschillen-

Rechtsmiddelen

Andere vergoedingen

beslechting
Staat deze optie
Andere vergoeopen voor dit
Kosten
dingen
soort gevallen?

Aanvan-kelijke
gerechts-kosten

Vergoe-ding
diensten

186 EUR

2,85 EUR per
pagina (AR n°
64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)

nee

186 EUR

2,85 EUR per
pagina (AR n°
64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)

nee

Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen
Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging
verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschake-ling
verplicht?

Kosten vóór Kosten na de
de uit-spraak uitspraak

Is in-schakeling
verplicht?

Zaak A

nee

ongeveer 2 500
EUR

nee

onge-veer
250 EUR

ongeveer
250 EUR

nee

Zaak B

nee

ongeveer
3 500 EUR

nee

onge-veer
350 EUR

ongeveer 350
EUR

nee

Kosten

Vergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen
Casestudy

Vergoeding van getuigen

Worden getuigen vergoed?

Kosten voor pand of borgsom

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe
wordt dit gebruikt?

Andere vergoedingen

Kosten Beschrijving

Kosten

In burgerrechtelijke procedures
kan de verplichting om bij de
inleiding van een procedure een
borg te stellen in de regel
worden opgelegd in het in artikel
851 van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde geval. Het
gaat om de exceptie van
Zaak A

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

borgstelling van de eisende
vreemdeling. Een Belgische
verweerder kan vorderen dat de
eisende vreemdeling als
hoofdeiser of tussenkomende
partij een borg stelt. In artikel
852 wordt nader bepaald hoe
deze borg kan worden gesteld
(geldbedrag, zekerheid, ...). Zie
de bijdrage over de transparantie
van de kosten.
In burgerrechtelijke procedures
kan de verplichting om bij de
inleiding van een procedure een
borg te stellen in de regel
worden opgelegd in het in artikel
851 van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde geval. Het
gaat om de exceptie van
borgstelling van de eisende

Zaak B

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

vreemdeling. Een Belgische
verweerder kan vorderen dat de
eisende vreemdeling als
hoofdeiser of tussenkomende
partij een borg stelt. In artikel
852 wordt nader bepaald hoe
deze borg kan worden gesteld
(geldbedrag, zekerheid, ...). Zie
de bijdrage over de transparantie
van de kosten.

Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingen
Zie de rubriek "Rechtshulp" van de bijdrage over procedurekosten.
Kosten voor het vertalen en tolken
Case-study

Vertalen

Andere specifieke kosten bij
grensoverschrijdende geschillen?

Tolken

Wanneer en onder
welke voorwaarden is
dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder
welke voorwaarden is
dat nodig?

Zaak A

wanneer de stukken
nodig zijn voor de
procedure

wanneer de
tussen 7,57 EUR en
verweerder de
34,48 EUR per pagina proceduretaal niet
begrijpt

tussen 31,61 EUR en
54,62 EUR per uur

Zaak B

wanneer de stukken
nodig zijn voor de
procedure

wanneer de
tussen 7,57 EUR en
verweerder de
34,48 EUR per pagina proceduretaal niet
begrijpt

tussen 31,61 EUR en
54,62 EUR per uur

Geraamde kosten?

Beschrij-ving

Geraamde kosten?

kosten van de
uitvoerbaarverklaring

ongeveer 100 EUR

Laatste update: 20/09/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Casestudy 2 – familierecht – voogdij over de kinderen - België

Casestudy 2 – familierecht – voogdij over de kinderen - België

In deze casestudy over familierecht – gezagsrecht over de kinderen, werd de lidstaten gevraagd om de eiser advies te geven over de proceskosten,
teneinde de volgende situaties te onderzoeken:
Zaak A – Nationale situatie: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd. Zij hebben een kind van drie jaar wanneer zij uit elkaar gaan.
Bij rechterlijke beslissing krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind en de vader een omgangsrecht. De moeder stelt een rechtsvordering in tot inperking
van het omgangsrecht van de vader.
Zaak B – Grensoverschrijdende situatie waarin u advocaat bent in lidstaat A: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd in een
lidstaat (lidstaat B). Zij hebben samen een kind maar gaan onmiddellijk na de geboorte van het kind uit elkaar. Bij rechterlijke beslissing in lidstaat B krijgt de
moeder het gezagsrecht over het kind en de vader een omgangsrecht. De moeder en het kind gaan, met toestemming van de rechter, in een andere lidstaat
wonen (lidstaat A) en de vader blijft in lidstaat B. Een paar jaar later stelt de moeder in lidstaat A een rechtsvordering in tot wijziging van het omgangsrecht
van de vader.
Belangrijke opmerking vooraf: in België bestaat er geen regeling voor de kosten en erelonen van advocaten (deze kosten en erelonen hangen af van de
moeilijkheidsgraad en het belang van de zaak, de naam en de reputatie van de advocaat, de spoedeisendheid van de zaak, de uitkomst van de zaak,…). In
België moeten de advocaten echter beroepsregels in acht nemen en zijn zij wettelijk verplicht hun erelonen met een billijke gematigdheid vast te stellen (zie
supra).
De verstrekte raming van de kosten is louter indicatief.
Kosten in België
Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting
Casestudy

Zaak A

Zaak B

Gerechtelijke procedures

Aanvan-kelijke
gerechts-kosten

Vergoe-ding
diensten

52 EUR

2,85 EUR per
pagina (AR n°
64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)

52 EUR

2,85 EUR per
pagina (AR n°
64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)

Alternatieve geschillenbeslechting

Rechtsmiddelen

Andere vergoedingen

Staat deze optie
Andere vergoeopen voor dit
Kosten
dingen
soort gevallen?

Aanvan-kelijke
gerechts-kosten

Vergoe-ding
diensten

186 EUR

2,85 EUR per
pagina (AR n°
64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)

nee

186 EUR

2,85 EUR per
pagina (AR n°
64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)

nee

Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen
Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging
verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschake-ling
verplicht?

Kosten vóór Kosten na de
de uit-spraak uitspraak

Zaak A

nee

ongeveer
1 500 EUR

nee

52 EUR

ongeveer
100 EUR

nee

Zaak B

nee

ongeveer
1 000 EUR

nee

52 EUR

ongeveer
100 EUR

nee

Is in-schakeling
verplicht?

Kosten

Vergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen
Case-study

Vergoeding van getuigen
Worden getuigen vergoed?

Zaak A

ja

Kosten voor pand of borgsom
Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

200 Bfr. / 4,96 EUR

In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om bij de inleiding
van een procedure een borg te stellen in de regel worden opgelegd in
het in artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval. Het gaat
om de exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling. Een
Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende vreemdeling als
hoofdeiser of tussenkomende partij een borg stelt. In artikel 852 wordt
nader bepaald hoe deze borg kan worden gesteld (geldbedrag,
zekerheid, ...). Zie de bijdrage over de transparantie van de kosten.
In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om bij de inleiding
van een procedure een borg te stellen in de regel worden opgelegd in
het in artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval. Het gaat

Zaak B

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

om de exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling. Een
Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende vreemdeling als
hoofdeiser of tussenkomende partij een borg stelt. In artikel 852 wordt
nader bepaald hoe deze borg kan worden gesteld (geldbedrag,
zekerheid, ...). Zie de bijdrage over de transparantie van de kosten.

Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingen
Zie de rubriek "Rechtshulp" van de bijdrage over procedurekosten.
Kosten voor het vertalen en tolken
Case-study

Vertalen
Wanneer en onder
welke voorwaarden is

Geraamde kosten?

dat nodig?

nodig zijn voor de
procedure

Geraamde kosten?

Beschrij-ving

Geraamde kosten?

wanneer de
tussen 7,57 EUR en
verweerder de
34,48 EUR per pagina proceduretaal niet

tussen 31,61 EUR en
54,62 EUR per uur

begrijpt

wanneer de stukken
Zaak B

Wanneer en onder
welke voorwaarden is
dat nodig?

wanneer de stukken
Zaak A

Andere specifieke kosten bij
grensoverschrijdende geschillen?

Tolken

nodig zijn voor de
procedure

wanneer de
tussen 7,57 EUR en
verweerder de
34,48 EUR per pagina proceduretaal niet

tussen 31,61 EUR en
54,62 EUR per uur

begrijpt

kosten van de
uitvoerbaarverklaring

ongeveer 100 EUR

Laatste update: 20/09/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Casestudy 3 – familierecht - alimentatie - België
In deze casestudy over familierecht – alimentatie, werd de lidstaten gevraagd om de eiser advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende
situaties te onderzoeken:
Zaak A – Nationale situatie: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd. Zij hebben een kind van drie jaar wanneer zij uit elkaar gaan.
Bij rechterlijke beslissing krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind. Het enige onopgeloste geschilpunt betreft het bedrag van de alimentatie dat de
vader aan de moeder is verschuldigd voor het levensonderhoud en de opvoeding van het kind. De moeder stelt daartoe een rechtsvordering in.
Zaak B – Grensoverschrijdende situatie waarin u advocaat bent in lidstaat A: twee personen hebben ongehuwd samengeleefd in een lidstaat (lidstaat B). Zij
hebben een kind van drie jaar. Zij gaan uit elkaar. Bij rechterlijke beslissing in lidstaat B krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind. Met de instemming
van de vader verhuizen moeder en kind naar een andere lidstaat (lidstaat A) waar zij hun verblijfplaats vestigen.
Er blijft een geschilpunt bestaan. Dat heeft betrekking op het bedrag van de alimentatie dat de vader aan de moeder is verschuldigd voor het
levensonderhoud en de opvoeding van het kind. De moeder stelt daartoe in lidstaat A een rechtsvordering in.
Belangrijke opmerking vooraf: in België bestaat er geen regeling voor de kosten en erelonen van advocaten (deze kosten en erelonen hangen af van de
moeilijkheidsgraad en het belang van de zaak, de naam en de reputatie van de advocaat, de spoedeisendheid van de zaak, de uitkomst van de zaak,…). In
België moeten de advocaten echter beroepsregels acht nemen en zijn zij wettelijk verplicht hun erelonen met een billijke gematigdheid vast te stellen (zie
supra).
De verstrekte raming van de kosten is louter indicatief.
Kosten in België
Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting
Gerechtelijke procedures

Rechtsmiddelen

Alternatieve geschillenbeslechting

Casestudy
Aanvan-kelijke

Vergoe-ding

Andere vergoe-

Aanvan-kelijke

Vergoe-ding

Andere vergoe- Staat deze optie Kosten

gerechts-kosten

diensten

dingen

gerechts-kosten

diensten

dingen

27 EUR

2,85 EUR per
pagina (AR n°

82 EUR

2,85 EUR per
pagina (AR n°

Zaak A

64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)
27 EUR

Zaak B

2,85 EUR per
pagina (AR n°
64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)

open voor dit
soort gevallen?
nee

64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)
82 EUR

2,85 EUR per
pagina (AR n°
64,
30.11.1939,
MB 1.12.1939)

nee

Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen
Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Casestudy
Is vertegen-

Gemiddelde kosten Is inschake-ling

woordiging
verplicht?
Zaak A
Zaak B

Kosten vóór

Kosten na de

Is in-schakeling

verplicht?

de uit-spraak uitspraak

verplicht?

nee

ongeveer
1 000 EUR

nee

onge-veer
27 EUR

ongeveer
60 EUR

nee

nee

ongeveer
1 000 EUR

nee

onge-veer
27 EUR

ongeveer
60 EUR

nee

Kosten

Vergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen
Vergoeding van getuigen

Kosten voor pand of borgsom

Case-study
Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om bij de inleiding
van een procedure een borg te stellen in de regel worden opgelegd
in het in artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval.
Het gaat om de exceptie van borgstelling van de eisende

Zaak A

vreemdeling. Een Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende
vreemdeling als hoofdeiser of tussenkomende partij een borg stelt. In
artikel 852 wordt nader bepaald hoe deze borg kan worden gesteld
(geldbedrag, zekerheid, ...). Zie de bijdrage over de transparantie van
de kosten.
ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

Zaak B

In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om bij de inleiding
van een procedure een borg te stellen in de regel worden opgelegd
in het in artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval.
Het gaat om de exceptie van borgstelling van de eisende
vreemdeling. Een Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende
vreemdeling als hoofdeiser of tussenkomende partij een borg stelt. In
artikel 852 wordt nader bepaald hoe deze borg kan worden gesteld
(geldbedrag, zekerheid, ...). Zie de bijdrage over de transparantie van
de kosten.

Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingen
Zie de rubriek "Rechtshulp" van de bijdrage over procedurekosten.
Kosten voor het vertalen en tolken
Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij
grensoverschrijdende geschillen?

Casestudy

Zaak A

Wanneer en onder
welke voorwaarden is
dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder
welke voorwaarden is
dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrij-ving

Geraamde kosten?

wanneer de stukken

tussen 7,57 EUR en

wanneer de

tussen 31,61 EUR en

nodig zijn voor de
procedure

34,48 EUR per pagina verweerder de
proceduretaal niet

wanneer de stukken

tussen 7,57 EUR en

nodig zijn voor de
procedure

34,48 EUR per pagina verweerder de
proceduretaal niet

tussen 31,61 EUR en

kosten van de

ongeveer 100 EUR

54,62 EUR per uur

uitvoerbaarverklaring

54,62 EUR per uur

begrijpt

Zaak B

wanneer de

begrijpt
Laatste update: 20/09/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Casestudy 4 – handelsrecht – overeenkomsten - België

Casestudy 4 – handelsrecht – overeenkomsten - België

In deze casestudy over handelsrecht – overeenkomstenrecht, werd de lidstaten gevraagd om de verkoper advies te geven over de proceskosten, teneinde
de volgende situaties te onderzoeken:
Zaak A – Nationale situatie: een bedrijf heeft goederen geleverd met een waarde van 20 000 euro. De verkoper werd niet betaald omdat de koper vindt dat
de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen.
De verkoper stelt een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs.
Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: een bedrijf waarvan het hoofdkantoor in lidstaat B is gevestigd, levert aan een koper in lidstaat A goederen met een
waarde van 20 000 euro. Op de overeenkomst is het recht van lidstaat B van toepassing en de overeenkomst is opgesteld in de taal van lidstaat B. De
verkoper werd niet betaald omdat de koper in lidstaat A vindt dat de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen. De verkoper
stelt in lidstaat A een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs, zoals is bepaald in de overeenkomst met de koper.
Belangrijke opmerking vooraf: in België bestaat er geen regeling voor de kosten en erelonen van advocaten (deze kosten en erelonen hangen af van de
moeilijkheidsgraad en het belang van de zaak, de naam en de reputatie van de advocaat, de spoedeisendheid van de zaak, de uitkomst van de zaak,…). In
België moeten de advocaten echter beroepsregels in acht nemen en zijn zij wettelijk verplicht hun erelonen met een billijke gematigdheid vast te stellen (zie
supra).
De verstrekte raming van de kosten is louter indicatief.
Kosten in België
Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting
Gerechtelijke procedures

Rechtsmiddelen

Alternatieve geschillenbeslechting

Aanvankelijke gerechts- Vergoeding diensten

Aanvankelijke gerechts- Vergoeding diensten

Staat deze optie

kosten

kosten

open voor dit
soort gevallen?

Case-study

82 EUR

2,85 EUR per pagina
(AR n° 64, 30.11.1939,

186 EUR

2,85 EUR per pagina
(AR n° 64, 30.11.1939,

MB 1.12.1939)

ja

zie de rubriek
"Hoeveel kost

MB 1.12.1939)

bemid-deling
/me-diation?"
van de bijdrage
over bemiddeling/mediation in België

Zaak A

52 EUR (Europees
betalingsbevel)

2,85 EUR per pagina
(AR n° 64, 30.11.1939,
MB 1.12.1939)

186 EUR

Kosten

2,85 EUR per pagina
(AR n° 64, 30.11.1939,
MB 1.12.1939)

ja

zie de rubriek
"Hoeveel kost
bemid-deling
/me-diation?"
van de bijdrage
over bemiddeling/mediation in België

Zaak B

Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen
Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenGemiddelde kosten
woordiging verplicht?

Is inschakeling
verplicht?

Kosten vóór de
uitspraak

Kosten na de
uitspraak

Is inschakeling
verplicht?

Zaak A

nee

ongeveer 2 000 EUR

nee

ongeveer 250 EUR

ongeveer 250 EUR

nee

Zaak B

nee

ongeveer 2 000 EUR

nee

ongeveer 52 EUR

ongeveer 100 EUR

nee

Case-study

Vergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen
Vergoeding van getuigen

Kosten voor pand of borgsom

Casestudy
Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om
bij de inleiding van een procedure een borg te stellen in
de regel worden opgelegd in het in artikel 851 van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval. Het gaat om de
exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling.
Een Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende
vreemdeling als hoofdeiser of tussenkomende partij een
borg stelt. In artikel 852 wordt nader bepaald hoe deze
borg kan worden gesteld (geldbedrag, zekerheid, ...).
Zie de bijdrage over de transparantie van de kosten.

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

Zaak A

In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om
bij de inleiding van een procedure een borg te stellen in
de regel worden opgelegd in het in artikel 851 van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval. Het gaat om de
exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling.

Zaak B

Een Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende
vreemdeling als hoofdeiser of tussenkomende partij een
borg stelt. In artikel 852 wordt nader bepaald hoe deze
borg kan worden gesteld (geldbedrag, zekerheid, ...).
Zie de bijdrage over de transparantie van de kosten.

Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingen
Zie de rubriek "Rechtshulp" van de bijdrage over procedurekosten.
Kosten voor het vertalen en tolken
Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij

Case-study

grensoverschrijdende geschillen?
Wanneer en onder

Geraamde kosten?

welke voorwaarden is
dat nodig?

Zaak A

Zaak B

wanneer de stukken
nodig zijn voor de

Geraamde kosten?

Beschrij-ving

Geraamde kosten?

kosten van de
uitvoerbaarverklaring

ongeveer 100 EUR

welke voorwaarden is
dat nodig?
tussen 7,57 EUR en
wanneer de
34,48 EUR per pagina verweerder de

procedure
wanneer de stukken
nodig zijn voor de
procedure

Wanneer en onder

tussen 31,61 EUR en
54,62 EUR per uur

proceduretaal niet
begrijpt
tussen 7,57 EUR en
wanneer de
34,48 EUR per pagina verweerder de
proceduretaal niet
begrijpt

tussen 31,61 EUR en
54,62 EUR per uur

Laatste update: 20/09/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Casestudy 5 – handelsrecht – verantwoordelijkheid - België
In deze casestudy over handelsrecht – aansprakelijkheidsrecht, werd de lidstaten gevraagd om de klant advies te geven over de proceskosten, teneinde de
volgende situaties te onderzoeken:
Zaak A – Nationale situatie: een fabrikant van verwarmingstoestellen levert een verwarmingstoestel aan een installateur. De installateur verkoopt het
verwarmingstoestel door aan een klant en installeert dat in diens huis. Kort daarna ontstaat er brand in het huis. Elke betrokkene (fabrikant, installateur en
eindklant) is verzekerd. De oorzaak van de brand wordt betwist. Niemand wil de klant schadeloosstellen.
De klant stelt een rechtsvordering in tot volledige schadeloosstelling door de fabrikant, de installateur en de verzekeringsmaatschappijen.
Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: een fabrikant van verwarmingstoestellen in lidstaat B levert een verwarmingstoestel aan een installateur in lidstaat
C. De installateur verkoopt het verwarmingstoestel door aan een klant in lidstaat A en installeert dat in diens huis. Kort daarna ontstaat er brand in het huis.
Elke betrokkene (fabrikant, installateur en eindklant) is verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij in de eigen lidstaat. De oorzaak van de brand wordt
betwist. Niemand wil de klant schadeloosstellen.
De klant stelt in lidstaat A een rechtsvordering in tot volledige schadeloosstelling door de fabrikant, de installateur en de verzekeringsmaatschappij in lidstaat
A.
Belangrijke opmerking vooraf: in België bestaat er geen regeling voor de kosten en erelonen van advocaten (deze kosten en erelonen hangen af van de
moeilijkheidsgraad en het belang van de zaak, de naam en de reputatie van de advocaat, de spoedeisendheid van de zaak, de uitkomst van de zaak,…). In
België moeten de advocaten echter beroepsregels in acht nemen en zijn zij wettelijk verplicht hun erelonen met een billijke gematigdheid vast te stellen (zie
supra).
De verstrekte raming van de kosten is louter indicatief.
Kosten in België
Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting
Gerechtelijke procedure

Rechtsmiddelen

Aanvan-kelijke
gerechts-kosten

Aanvan-kelijke
gerechts-kosten

Alternatieve geschillenbeslechting

Case-study

82 EUR

Vergoeding diensten

186 EUR

Vergoeding diensten

Staat deze optie open Kosten
voor dit soort
gevallen?
ja

zie de rubriek
"Hoeveel kost bemiddeling/media-tion?"

Zaak A

2,85 EUR per pagina

2,85 EUR per pagina

van de bijdrage over

(AR n° 64,
30.11.1939, MB

(AR n° 64,
30.11.1939, MB

bemid-deling/mediation in België

1.12.1939)
82 EUR

Zaak B

2,85 EUR per pagina

1.12.1939)
186 EUR

2,85 EUR per pagina

ja

zie de rubriek

(AR n° 64,
30.11.1939, MB

(AR n° 64,
30.11.1939, MB

"Hoeveel kost bemiddeling/media-tion?"

1.12.1939)

1.12.1939)

van de bijdrage over
bemid-deling/mediation in België

Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen
Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenGemiddelde kosten
woordiging verplicht?

Is inschakeling
verplicht?

Kosten vóór de
uitspraak

Kosten na de
uitspraak

Is inschakeling
verplicht?

Zaak A

nee

ongeveer 3 000 EUR

nee

ongeveer 500 EUR

ongeveer 250 EUR

nee

Zaak B

nee

ongeveer 3 000 EUR

nee

ongeveer 500 EUR

ongeveer 250 EUR

nee

Case-study

Vergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom
Vergoeding van getuigen

Kosten voor pand of borgsom

Case-study
Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om bij de inleiding
van een procedure een borg te stellen in de regel worden opgelegd
in het in artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval.
Het gaat om de exceptie van borgstelling van de eisende
vreemdeling. Een Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende
vreemdeling als hoofdeiser of tussenkomende partij een borg stelt. In
artikel 852 wordt nader bepaald hoe deze borg kan worden gesteld
(geldbedrag, zekerheid, ...). Zie de bijdrage over de transparantie van
de kosten.

ja

200 Bfr. / 4,96 EUR

In burgerrechtelijke procedures kan de verplichting om bij de inleiding
van een procedure een borg te stellen in de regel worden opgelegd
in het in artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval.
Het gaat om de exceptie van borgstelling van de eisende
vreemdeling. Een Belgische verweerder kan vorderen dat de eisende
vreemdeling als hoofdeiser of tussenkomende partij een borg stelt. In
artikel 852 wordt nader bepaald hoe deze borg kan worden gesteld
(geldbedrag, zekerheid, ...). Zie de bijdrage over de transparantie van
de kosten.

Zaak A

Zaak B

Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingen
Zie de rubriek "Rechtshulp" van de bijdrage over procedurekosten.
Kosten voor het vertalen en tolken
Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij

Case-study

grensoverschrijdende geschillen?
Wanneer en onder
welke voorwaarden is
dat nodig?

Zaak A

Zaak B

wanneer de stukken
nodig zijn voor de
procedure
wanneer de stukken
nodig zijn voor de
procedure

Geraamde kosten?

Wanneer en onder

Geraamde kosten?

Beschrij-ving

Geraamde kosten?

kosten van de
uitvoerbaarverklaring

ongeveer 100 EUR

welke voorwaarden is
dat nodig?
tussen 7,57 EUR en
wanneer de
34,48 EUR per pagina verweerder de

tussen 31,61 EUR en
54,62 EUR per uur

proceduretaal niet
begrijpt
tussen 7,57 EUR en
wanneer de
34,48 EUR per pagina verweerder de
proceduretaal niet
begrijpt

tussen 31,61 EUR en
54,62 EUR per uur

Laatste update: 20/09/2019
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

