
Rechtsplegingsvergoeding

De rechtsplegingsvergoeding is sinds 1 januari 2008 een forfaitaire tegemoetkoming in de 
kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partj (artkel 1022, al. 1, 
van het Gerechtelijk Wetboek).

Het normale bedrag en het minimum- en maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding 
is vastgesteld bij Koninklijk Besluit. 

Op verzoek van een van de partjen, dat in voorkomend geval wordt gedaan na ondervraging 
door de rechter, kan deze bij een met bijzondere redenen omklede beslissing ofwel de 
vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde maximum- 
en minimumbedragen te overschrijden. 

Bij zijn beoordeling houdt de rechter rekening met:
 de fnanciële draagkracht van de verliezende partj, om het bedrag van de vergoeding 
te verminderen;
 de complexiteit van de zaak;
 de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partj;
 het kennelijk onredelijk karakter van de situate.

Indien de in het ongelijk gestelde partj van de tweedelijns juridische bijstand geniet, wordt 
de rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de Koning vastgestelde minimum, tenzij 
in geval van een kennelijk onredelijke situate. De rechter motveert in het bijzonder zijn 
beslissing op dat punt.

Wanneer meerdere partjen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde in het 
ongelijk gestelde partj genieten, bedraagt het bedrag ervan maximum het dubbel van de 
maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstgde die gerechtgd is om de hoogste 
vergoeding te eisen aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter tussen de partjen 
verdeeld.

Geen partj kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken tot
betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partj.

Voor de geschillen die betrekking hebben op in geld waardeerbare vorderingen, gelden sinds 
1 maart 2011 volgende tarieven:

Waarde van de vordering Normaal bedrag Minimumbedrag Maximumbedrag
Tot en met 250,00 165,00 € 82,50 € 330,00 €

Van 250,01 tot 750,00 220,00 € 137,50 € 550,00 €
Van 750,01 tot 2.500,00 440,00 € 220,00 € 1.100,00 €

Van 2.500,01 tot 5.000,00 715,00 € 412,50 € 1.650,00 €
Van 5.000,01 tot 10.000,00 990,00 € 550,00 € 2.200,00 €

Van 10.000,01 tot 20.000,00 1.210,00 € 687,50 € 2.750,00 €
Van 20.000,01 tot 40.000,00 2.200,00 € 1.100,00 € 4.400,00 €
Van 40.000,01 tot 60.000,00 2.750,00 € 1.100,00 € 5.500,00 €

Van 60.000,01 tot 100.000,00 3.300,00 € 1.100,00 € 6.600,00 €
Van 100.000,01 tot 250.000,00 5.500,00 € 1.100,00 € 11.000,00 €
Van 250.000,01 tot 500.000,00 7.700,00 € 1.100,00 € 15.400,00 €

Van 500.000,01 tot 1.000.000,00 11.000,00 € 1.100,00 € 22.000,00 €
Vanaf 1.000.000,01 16.500,00 € 1.100,00 € 33.000,00 €
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Voor de geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen bedraagt
het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding 1.320 euro, het minimumbedrag 82,50 
euro en het maximumbedrag 11.000 euro.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumpteprijzen dat overeenstemt
met 105,78 punten (basis 2004) en zullen aangepast worden telkens als het indexcijfer met 
10 punten stjgt of daalt. Deze bedragen zullen dan met 10% vermeerderd of verminderd 
worden. De laatste indexaanpassing dateert van 1 maart 2011.
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