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Hervorming griffierechten (rolrechten) 

 

 

Het griffierecht (ook wel rolrecht genoemd) is de bijdrage die 
de rechtzoekende verschuldigd is aan het gerecht in het kader 

van een procedure.  
 
Het tarief was sinds de wet van 28 april 2015 afhankelijk van 

de waarde van het geschil. Het Grondwettelijk Hof heeft echter 
bij arrest van 9 februari 2017 enkele belangrijke artikelen van 

die wet vernietigd.  
 
Een nieuwe wet is vervolgens gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad op 20 december 2018. Het tarief van het 
griffierecht is niet langer gekoppeld aan de waarde van het 

geschil of aan de soort rol waarop de zaak werd ingeschreven, 
maar aan het gerechtsniveau. Volgende (gevoelig verhoogde) 
tarieven gelden vanaf 1 februari 2019: 

 

Rechtbank 
Griffierechten vanaf 

1 februari 2019 

Vredegerecht  50,00 euro 

Politierechtbank 50,00 euro 

Rechtbank van eerste aanleg 165,00 euro 

Ondernemingsrechtbank 165,00 euro* 

Hof van Beroep 400,00 euro 

Hof van Cassatie 650,00 euro 

 

* Voor zaken ingeleid in het kader van de faillissementswet 
van 8 augustus 1997 geldt een vrijstelling. 
 

Ook nieuw is dat het griffierecht pas op het einde van de 
procedure dient te worden betaald en niet meer moet 



voorgeschoten worden door de eisende partij bij de opstart 
van de procedure. 
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A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm, highly recommended by the 

most authoritative legal guides. Laga comprises approximately 140 qualified lawyers, based in 

Brussels (Zaventem and Watermael-Boitsfort), Antwerp, Ghent and Kortrijk. Laga offers expert 
advice in the fields of banking & finance, commercial, corporate/M&A, employment, IT/IP, 

public/administrative, insolvency and reorganisations, real estate, tax law, tax and legal services 

for high-net-worth families and individuals (Greenille by Laga), and litigation. Where appropriate to 

ensure a seamless and comprehensive high-quality service, Laga lawyers work closely with 

financial, assurance and advisory, tax and consulting specialists, and with select EU and US law 

firms. 

 

Laga provides thorough and practical solutions tailored to the needs of clients ranging from 

multinational companies, national large and medium-sized enterprises, financial institutions, and 

private clients to government bodies. 
 

More information: www.laga.be  
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