
 

 

  

 

 

 

 

ADRES: Rechtbank van Eerste Aanleg WEST-VLAANDEREN 
WEBSITE: www.just.fgov.be 
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Boven vernoemde wet brengt volgende wijzigingen aan de wijze van inning van bepaalde griffie-
rechten :   
 
1. De nieuwe redactie van artikel 2691 W. Reg. brengt mee dat de rolrechtentabel er voortaan als 

volgt zal uitzien : 
 

- in de vredegerechten en de politierechtbanken : 50 EUR  
- in de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken : 165 EUR 
- in de hoven van beroep : 400 EUR  
- in het Hof van Cassatie : 650 EUR  

 
De aard van de rol (A, B of C) is niet meer bepalend voor de bepaling van het rolrecht, enkel het 
niveau van de rechtsinstantie. 
 

2. Het stelsel eigen aan de voortdurende aanhangigheid (permanente saisine) is enkel van 
toepassing wanneer de partijen de oorspronkelijke vordering waarover de rechter zich al heeft 
uitgesproken wensen te wijzigen.  

 
Bij oneigenlijk gebruik van de blijvende saisine, bvb. nieuwe verzoeken die geen band hebben met 
de oorspronkelijke vordering waarover de rechter zich eerder al had uitgesproken : rolrecht is 
verschuldigd ➔ rechter veroordeelt tot betaling ervan. 
 
Voor bepaalde maatregelen, genomen door de jeugdrechtbank die dagtekenen van vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 30 juli 2013 houdende oprichting van een familierechtbank, en 
die vervolgens aan de familierechtbank voorgelegd worden met toepassing van de voortdurende 
aanhangigheid zoals bedoeld in artikel 1253ter/7 van het Gerechtelijk Wetboek, geldt ingevolge 
deze wet thans ook het stelsel van de voortdurende aanhangigheid (permanente saisine). 
 
Het betreft de oude jeugdzaken ‘ouderlijk gezag’ : bij de oprichting van de familierechtbank werd 
gesteld dat de zaken die een laatste eindvonnis hadden bij de jeugdrechter (burgerlijk-ouderlijk 
gezag) uitgesproken vanaf 16 september 2006 konden beroep doen op de blijvende saisine om 
de zaak op de rol te brengen voor de familierechtbank (geen rolrecht). Alle dossiers met 
eindvonnissen van voor die datum die opnieuw op de rol moesten worden gebracht konden geen 
beroep meer doen op de blijvende saisine en moesten met een nieuw verzoekschrift (dus nieuw 
rolrecht) terug op de rol worden gebracht. 
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De volgende zinsnede in de wet brengt daar nu verandering in : 
 
“Dit stelsel wordt uitgebreid tot de maatregelen betreffende de uitoefening van het ouderlijk 
gezag uitgesproken door de jeugdrechtbank, waarvan de wijziging wordt gevraagd voor de 
familierechtbank.” 
 
Op deze wijze geldt de voortdurende aanhangigheid (permanente saisine) thans voor alle 
maatregelen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag door de jeugdrechtbank, zonder 
tijdslimiet. 
 
In beide gevallen zal er geen rolrecht worden geheven. 
 
Vermits de familiekamers deel uitmaken van de familie- en jeugdafdeling van deze rechtbank  zal 
er voor een eerste inleiding voor de familierechtbank eveneens € 165 rolrecht verschuldigd zijn. 

 
Hetzelfde bedrag zal verschuldigd zijn wanneer de familierechtbank optreedt als beroepsinstantie 
(vb. in geval van betwisting van een door de vrederechter opgelegde rechterlijke 
beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek). 

 
 
3. Er wordt geen rolrecht meer geïnd bij de neerlegging van de dagvaarding/het verzoekschrift ter 

griffie; de zaak wordt dus ingeschreven op de daartoe bestemde rol zonder het betalen van 
rolrecht. 
 
Voor verzoekschriften, neergelegd vóór 1 februari 2019, doch waarvoor op 31 januari 2019 nog 
het rolrecht niet werd ontvangen (bvb. in nationaliteitsdossiers) geldt volgende regeling : 
aangezien vanaf 1 februari 2019 geen rolrecht meer moet betaald worden bij de inschrijving 
kunnen deze vanaf dan ingeschreven worden onder de nieuwe methode, met veroordeling van 
één van de partijen tot betaling van het rolrecht bij het vellen van het eindvonnis. 
 
Opgelet : de bijdrage ad € 20,00 voor het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand dient wel 
nog betaald te worden bij de neerlegging van de dagvaarding/het verzoekschrift ter griffie. 
 
De rechter zal in zijn eindbeslissing de partij of de partijen veroordelen die het recht verschuldigd 
zijn tot de betaling ervan of tot betaling van hun deel erin. 
Het is aldus noodzakelijk dat iedere magistraat dit expliciet vermeld in zijn/haar veroordelend 
eindvonnis. 
Hiertegen kan geen rechtsmiddel worden aangewend. 
 
Het recht is volledig verschuldigd door de partij die de zaak op de rol heeft doen stellen, behalve 
indien : 
 
1) de verweerder in het ongelijk wordt gesteld : het recht is verschuldigd door deze verweerder; 
2) de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld : de rechter 

beslist hoe het recht ten dele door de eiser en ten dele door de verweerder verschuldigd is. 
 
Teneinde de magistraat/griffier opmerkzaam te maken op het feit dat het rolrecht nog niet 
geïnd werd en er aldus nog een veroordeling dient uitgesproken, zal door de administratief 
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medewerker die het dossier van de rechtspleging aanmaakt op het dossier een sticker 
aangebracht worden waarop de volgende tekst wordt geplaatst :  
 
- ‘vrijgesteld van rolrecht’ (vb. : fiscale zaken/procedures op initiatief van het O.M.) 
- ‘(€ 165,00) Pro Deo of in debet’ 
- € 165,00 - nog te innen 
- betaalde bijdrage voor het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand : € 20,00’. 
 
Het bedrag van het rolrecht dat op dat moment verschuldigd is, zal automatisch bijgehouden 
worden door de applicatie Gen-BGC. Waarschijnlijk tot 01 maart 2019 (invoering van een nieuwe 
webapplicatie) zal bij de uitspraak van het vonnis, de griffier in Gen-BGC aanduiden welke 
partij(en) veroordeeld werden tot betaling van het rolrecht; dit zal gebeuren op dezelfde manier 
als voor het bedrag van de bijdrage voor het Fonds voor de Juridische Tweedelijnsbijstand : via 
F9=Finan bij de inschrijving van het vonnis in het repertorium van de rechter. 
 
Het bedrag van het rolrecht zal in de applicatie bewaard worden bij de inschrijving van de zaak, 
maar niet meer in de boekhouding.  
 
Zodra de nieuwe webapplicatie klaar is zullen de in Gen-BGC bewaarde gegevens worden 
overgemaakt naar die webapplicatie. Pas wanneer de FOD FINANCIEN klaar is met hun platform 
worden alle gegevens die in de webapplicatie werden verzameld overgemaakt worden naar de 
FOD FINANCIEN. 
 
In die nieuwe webapplicatie zal de griffier per zaak kunnen aanstippen wie veroordeeld werd. (dit 
zal vanaf dat moment ook gelden voor het bedrag van de bijdrage voor het fonds van juridische 
tweedelijnsbijstand waartoe men veroordeeld werd); éénmaal aangestipt zullen deze zaken (van 
zodra het platform van de FOD FINANCIEN klaar is) automatisch via een elektronische flux 
overgemaakt worden naar de FOD FINANCIEN. 
 
Het rolrecht wordt opeisbaar op de datum van de veroordeling (m.a.w. op de datum van het 
vonnis). 
 
Indien een zaak wordt doorgehaald of weggelaten van de rol (artikel 730 van het Gerechtelijk 
Wetboek) is het rolrecht vanaf de datum van de doorhaling of van de weglating opeisbaar ten 
laste van de partij die de zaak op rol heeft doen stellen. 
 
Omzendbrief nr. 272 van de FOD JUSTITIE stelt duidelijk dat hiervoor geen beslissing van de 
rechter nodig is, die een veroordeling tot betaling van de rolrechten uitspreekt.  Het volstaat dat 
de griffier deze informatie op de hierboven vermelde wijze ingeeft in de applicatie.  Via de 
elektronische flux zal de FOD FINANCIEN automatisch op de hoogte gebracht worden van het 
bedrag dat dient ingevorderd te worden ten laste van de eisende partij/appellant. 
Zoals reeds meegedeeld zal deze webapplicatie er echter ten vroegste zijn op 01 maart 2019. 
 
In principe dient er dus voor doorhalingen geen vonnis van doorhaling gemaakt te worden; een 
loutere vermelding op het zittingsblad (met toekenning van een repertoriumnummer) en ingave 
bij de eisende partij in Gen-BGC (later de nieuwe webapplicatie) van de veroordeling tot het 
rolrecht volstaat; niets verbiedt echter een vonnis van doorhaling te maken, weliswaar dan met 
een duidelijke veroordeling van de eisende partij/appellant tot betaling van het verschuldigd 
rolrecht.  
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Wat de weglatingen betreft op grond van artikel 730 §2 a) van het Gerechtelijk Wetboek (zaken 
die sinds meer dan drie jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang 
hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar niet zijn voortgezet) : met weglatingen van 
dergelijke zaken, die vallen onder het nieuwe regime van de rolrechten, zal de griffie ten vroegste 
geconfronteerd worden vanaf november 2022, tijdstip waarop de aanplakking van dergelijke 
zaken zal dienen te gebeuren. 
Tegen dat tijdstip zal de webapplicatie reeds in werking zijn en zal de veroordeling van de eisende 
partij/appellant tot betaling van het rolrecht kunnen ingegeven worden in deze nieuwe 
webapplicatie; hier zal dus geen afzonderlijk vonnis per weggelaten zaken dienen gemaakt te 
worden. 
 
In geval van weglating op grond van artikel 730 §2 b) (indien bij de behandeling blijkt dat een zaak 
abnormaal lang aansleept, kan de zaak ambtshalve van de zittingsrol of van de algemene rol] 
worden weggelaten en aldus verwezen worden naar de bijzondere rol) : hier zal geen enkel recht 
verschuldigd zijn, aangezien dergelijke weglatingen niet het voorwerp van een herinschrijving zijn.  
In voorkomend geval zullen die zaken naderhand worden weggelaten op grond van artikel 730 §2 
a) ofwel het voorwerp zijn van een vonnis na opnieuw voor de rechtbank te zijn gebracht; op dat 
moment zal een recht verschuldigd zijn. 
 

Deze veroordeling bij toepassing van artikel 2692 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten, die dus de verplichting van de partijen tot betaling van de rolrechten aan de Staat 
regelt, moet dus goed worden onderscheiden van de veroordeling tot betaling van de rolrechten 
als gerechtskosten, die de bijdrage in die kosten tussen de partijen onderling regelt bij toepassing 
van artikel 1017 van het Ger. W. Hierna volgen enkele voorbeelden ter verduidelijking. 

 
Voorbeeld 1 
 
Partij 1 is eiser in een geding voor de rechtbank van eerste aanleg waarin partij 2 volledig in het 
ongelijk wordt gesteld. Partij 2 is eiser in beroep, waarin partij 1 volledig in het ongelijk wordt 
gesteld. Onder het huidige stelsel maar met de nieuwe tarieven geldt dat : 
 
 

RB 1ste 
aanleg 
 

Partij 1 
= 
rolsteller/eiser 

165 euro 
t.l.v.  
partij 1 

Hof van 
Beroep 
 

Partij 2 
= 
rolsteller/eiser 

400 euro 
t.l.v.  
partij 2 

 

 
- in eerste aanleg partij 1 bij de rolstelling 165 euro aan rolrechten moet betalen en 
- in beroep partij 2 bij de rolstelling 400 euro aan rolrechten moeten betalen. 
 
Bij de eindbeslissing in beroep zal de rechter in het kader van de regeling van de gerechtskosten 
partij 1 veroordelen tot betaling van 400 euro aan partij 2 ter compensatie van de rolrechten die 
deze laatste heeft betaald bij het instellen van het beroep.  
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Onder het nieuwe stelsel zal de situatie als volgt worden afgewikkeld : 
 

RB 1ste 
aanleg 
 

Partij 2 
100%  ongelijk 

165 euro 
t.l.v.  
partij 2 

Hof van 
Beroep 
 

Partij 1 
100% ongelijk 

400 euro 
t.l.v.  
partij 1 

 

 
De combinatie van de nieuwe artikelen 2691 en 2692 maken dat de rechter in eerste aanleg partij 
2 moet veroordelen tot betaling aan de Staat van een bedrag van 165 euro aan  rolrechten en dat 
de rechter  in beroep partij 1 moet veroordelen tot betaling aan de Staat van een bedrag van 400 
euro. De fiscale administratie zal dienovereenkomstig na het eindvonnis in elke aanleg de 
rolrechten innen. 
 
Vermits partij 2 in laatste aanleg volledig in het gelijk is gesteld, heeft hij op het niveau van de 
rechtbank van eerste aanleg rolrechten betaald die uiteindelijk ten laste moeten komen van partij 
1.  
 
Om de toestand recht te zetten zal de rechter in beroep bij de regeling van de gerechtskosten 
(artikel 1017 e.v. Ger. W.) partij 1 veroordelen tot betaling van een bedrag van 165 euro aan partij 
2, ter compensatie van hetzelfde bedrag dat deze laatste aan de Staat als rolrechten in eerste 
aanleg heeft moeten betalen. Dit systeem heeft als voordeel dat de Algemene Administratie van 
de Inning en de Invordering naast de twee inningen, niet ook nog eens moet instaan voor een 
teruggave. 
 
De rechter in beroep zal dus in een dergelijk geval twee duidelijk onderscheiden veroordelingen 
van partij 1 moeten uitspreken :  
 
- ten voordele van de Staat de veroordeling tot de betaling van de verschuldigde rolrechten in 

beroep ten bedrage van 400 euro en 

- ten voordele van partij 2 de veroordeling tot betaling van 165 € ter compensatie van de 

rolrechten die partij 2 in eerste aanleg heeft betaald. 

Voorbeeld 2 : 

Zaak ingeleid door A, B, C en D tegen Z tot vergoeding van schade ten gevolge van een 
verkeersongeval waarbij de eisers elk voor ¼ in het ongelijk worden gesteld. 

Heffing bij de uitspraak door de politierechtbank : 

 
 
Partij 

ongelijk rolrecht verschuldigd 
aan de Staat 

A 25% 50 € : 4 = 12,50 € 
B 25% 50 € : 4 = 12,50 € 
C 25% 50 € : 4 = 12,50 € 
D 25% 50 € : 4 = 12,50 € 
Z 0% 0€ 
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In beroep bij de rechtbank van eerste aanleg worden A en B elk voor ¼ in het ongelijk gesteld, 
worden C en D in het gelijk gesteld en wordt Z voor ½ in het ongelijk gesteld. 

Veroordelingen bij de uitspraak in beroep : 

a) rolrechten te betalen aan de Staat :   

 
 
Partij 

ongelijk rolrecht verschuldigd 
aan de Staat 

A 25% 165 € : 4 = 41,25 € 
B 25% 165 € : 4 = 41,25 € 
C 0% 0 € 
D 0% 0 € 
Z 50% 165 € : 2 = 82,50 € 

 

b) in het kader van de regeling van de gerechtskosten zal de rechter, gelet op het feit dat  C en D 
elk 12,50 euro rolrechten “ten onrechte” hebben moeten betalen, veroordelen tot : 

 
Partij aan C  

te 
betalen 

aan D 
 te betalen 

Z 12,50 € 12,50 € 
 

Paragraaf 2 van het nieuwe artikel 2692 van het van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten verhindert dat de rolrechten onbetaald blijven indien de betrokken partijen de zaak 
om welke reden dan ook niet verderzetten.  

 
Zoals hierboven reeds gesteld, de ingave in de applicatie Gen-BGC zal voorlopig gebeuren op de 
manier van de ingave van de bijdrage voor het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand : bij het 
inschrijven in het repertorium van de rechter kan op de toets F9 = Finan gedrukt worden. In het 
navolgend schermpje kan dan het rolrecht ingevoerd worden bij de juiste partij(en). 
Zodra de webapplicatie klaar is (in maart) zal dat navolgend schermpje vervangen worden door de 
webapplicatie. 

Rest in dit kader nog de problematiek rond de vorderingen tot echtscheiding en de vorderingen 
tot het vastleggen van spoedeisende maatregelen, die via één inleidende akte worden voor de 
familierechtbank gebracht, doch die, gelet op het feit dat er omtrent de spoedeisende 
maatregelen geen akkoord kan bereikt worden, opgesplitst worden, waardoor het afgesplitste 
dossier m.b.t. de spoedeisende maatregelen een volledig afzonderlijk dossier wordt, met een 
eigen rolnummer. 

In beide dossiers komt er een zelfstandig eindvonnis; het hoger beroep tegen één van beide 
vonnissen heeft daarom ook geen enkele impact op het tweede vonnis/dossier. 

Vermits het hier gaat om één dossier, waarbij er een afsplitsing is gebeurd, dient er slechts 
éénmaal een veroordeling tot het rolrecht te gebeuren. 

De beleidscel stelt voor dat het rolrecht altijd uitgewezen wordt in het echtscheidingsvonnis en 
dat in het vonnis m.b.t. de spoedeisende maatregelen wordt vastgesteld dat ingevolge de 
afsplitsing er in dit (afgesplitst) dossier geen veroordeling tot betaling van de rolrechten dient te 
gebeuren. 
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De invordering van deze verschuldigde rechten wordt nog geregeld via een Koninklijk Besluit, dat 
eerstdaags zal gepubliceerd worden. Dit zal echter volledig ten laste vallen van de FOD 
FINANCIEN; de griffier zal hierin niet dienen tussen te komen. 
 
Het Koninklijk Besluit zal de regels bepalen inzake de inning, de verjaringstermijnen, de wijzen 
waarop de verjaringstermijn wordt gestuit of geschorst, de vervolgingen en gedingen en de 
moratoire intresten; het voorziet tevens in administratieve boeten in geval van lattijdige betaling. 

De Federale Overheidsdienst Justitie zal via een automatische elektronische flux de lijst met 
opeisbaar geworden rolrechten  overmaken aan de Federale Overheidsdienst Financiën binnen de 
drie werkdagen na de dag waarop ze opeisbaar zijn geworden (datum van het vonnis) (cfr. supra). 

De Federale Overheidsdienst Financiën zal dan onverwijld aan elk van de belastingschuldigen een 
bericht verzenden waarin ze worden verzocht de belasting te betalen binnen vijftien kalenderdagen 
te rekenen vanaf de ontvangst ervan. 

Dit is ook het geval wanneer de Belgische Staat of de massa (van een faillissement, van een 
onbeheerde nalatenschap) wordt veroordeeld tot betaling van het rolrecht.  De griffier geeft aan in 
de applicatie wie er veroordeeld werd tot betaling van de rolrechten.  Via de automatische flux zal 
de FOD FINANCIEN op de hoogte gebracht worden : vanaf dat moment is de FOD FINANCIEN 
verantwoordelijk voor de invordering van de rolrechten.  Wanneer de massa werd veroordeeld tot 
betaling van de rolrechten, zal de griffier bij de ‘curator qualitate qua’ dienen aan te stippen in de 
applicatie dat deze laatste werd veroordeeld tot betaling van de rolrechten.  De FOD FINANCIEN zal 
deze ‘curator qualitate qua’ op de hoogte brengen dat hij moet betalen; de betaling zal gebeuren 
via afname van de tegoeden in de massa.  

Wat dient er in dit kader op heden (30 januari 2019) nog te gebeuren : 

• verschijnen van het Koninklijk Besluit (vóór 1 februari 2019) (van zodra dit koninklijk besluit wordt 

gepubliceerd wordt dit meegedeeld) 
• aanpassing van de applicatie Gen-BGC (volgens griffier-systeembeheerder Luc Geldof is hiertoe 

reeds het nodige gedaan; testen worden uitgevoerd op 30/01/2019) 
• installatie van de automatische elektronische flux met de FOD FINANCIEN (volgens griffier-

systeembeheerder Luc Geldof vormt dit op heden nog een probleem op niveau van de FOD 
FINANCIEN en kan dit nog enige tijd duren). 

 
4. Het aangevulde artikel 2791 verleent vrijstelling van het betalen van rolrecht : 

 
• voor de inschrijving van zaken die worden gebracht voor de arbeidsgerechten; 
• voor de inschrijving van zaken die ingeleid worden in het kader van het boek XX van het 

Wetboek van economisch recht. 
 
 

5. Er dient geen expeditierecht meer geheven te worden op de aflevering van de eerste uitvoerbare 
uitgifte van een vonnis (of arrest).  Dit geldt voor de expedities van vonnissen gevraagd in 
burgerlijke, familie-, jeugd-, en correctionele zaken, dit als volgt : 
 
• in burgerlijke - en familiezaken : wanneer de inschrijving of herinschrijving op de rol gevraagd 

wordt vanaf 1 februari 2019 (artikel 28 van de wet) (dit geldt ook voor de afgifte van een 
eerste expeditie inzake een vonnis na een verzoekschrift/conclusies, neergelegd vanaf 1 
februari 2019 op basis van de permanente saisine) 
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Concreet : 
 
Indien een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding betekend heeft op 24 januari 2019 (datum 
die bovenaan de dagvaarding wordt vermeld) voor een zitting van 10 februari 2019, doch deze 
gerechtsdeurwaarder legt die dagvaarding slechts neer ter griffie op 4 februari 2019, dan dient 
er geen rolrecht gevraagd te worden. 
Indien er op de dagvaarding een bedrag van € 100,00 rolrecht staat vermeld, dan dient er 
gevraagd aan de gerechtsdeurwaarder om dit te schrappen. 
Indien de dagvaardingen zijn overgemaakt via de post, dan dient de gerechtsdeurwaarder 
telefonisch gecontacteerd te worden om dit in de dagvaarding te komen schrappen. 
 

• in correctionele - en jeugdzaken : deze zaken maken niet het voorwerp uit van een inschrijving 
op de rol : hier geldt de vrijstelling voor elke eerste uitgifte die vanaf 1 februari 2019 wordt 
verstrekt (artikel 29, tweede lid van de wet)  

 
In het vonnis wordt vermeld : 

 
• in burgerlijke - en familiezaken : ‘De rechtbank nam inzage van het verzoekschrift/de 

dagvaarding, neergelegd ter griffie in datum van …’ 
• in correctionele - en jeugdzaken : ‘De rechtbank nam inzage van het bevel/exploot tot 

dagvaarding om te verschijnen op de terechtzitting van …’ 
 
De expeditie wordt enkel op aanvraag afgeleverd. 
 
Op het achterblad kan ofwel de kostprijs, ofwel de rechten in debet ofwel “vrij” ingevuld worden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (model, enkel in burgerlijke - en familiezaken via de applicatie Gen-BGC) 
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De reden van de vrijstelling is : ‘vrij - artikel 280.9° van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- 
en Griffierechten’. 
 
 

6. Vanaf het Hoofdstuk III van huidige wet worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het 
Gerechtelijk Wetboek : 
 
De wijziging aan artikel 702 van dit wetboek strekt ertoe de vermelding van het rijksregister- of 
ondernemingsnummer van de eiser in de gedinginleidende akte op te leggen, teneinde de latere 
invordering van de rolrechten te vergemakkelijken. 
 
Vermits de vermelding van het rijksregister- of ondernemingsnummer voorgeschreven is op 
straffe van nietigheid dient er door de administratief medewerker van de griffie steeds een 
controle te gebeuren.  De griffier/administratief medewerker kan de neerlegger van de inleidende 
akte hierop wijzen wanneer dit niet zou gebeurd zijn, doch indien de betrokkene aandringt op 
neerlegging van de akte, kan deze niet geweigerd worden; het is later aan de betrokken 
magistraat om te oordelen over de al dan niet ontvankelijkheid van de vordering. 
 
Wijzigingen met hetzelfde doel worden aangebracht aan de artikelen 780, eerste lid (in het 
vonnis), 816, eerste lid (akte hervatting van het geding), 1026, 2° (eenzijdig verzoekschrift), 
1034ter, 2° (verzoekschrift), 1057, eerste lid (verzoekschrift hoger beroep), 2°, 1226 §2, 2° 
(vermoeden en verklaring van afwezigheid en gerechtelijke verklaring van overlijden), 1337ter §1, 
2° (toestaan van betalingsfaliciteiten inzake consumentenkrediet), 1340, eerste lid, 2° (summiere 
rechtspleging om betaling te bevelen), 1343 §3, derde lid, 2° (akte van betekening van de 
beschikking tot het bevel tot betalen), 1344bis, tweede lid, 2°, 1344octies, tweede lid, 2° en 
1675/4 §2, 2° van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Ingevolge het herschreven artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek dient het vonnis dus thans 
ook, op straffe van nietigheid, het rijksregister- of ondernemingsnummer te bevatten van alle 
partijen. 
 
De beleidscel stelt voor dit als volgt te formuleren in het vonnis : 
 
1. ‘… en ingeschreven in het rijksregister onder het nummer …’ 
2. ‘ … en met als ondernemingsnummer …’. 
 
Iedere administratief medewerker, die de inleidende akte of conclusies inschrijft, zal dus steeds 
het (nog niet ingegeven) rijksregister- of ondernemingsnummer dienen in te geven in de applicatie 
Gen-BGC, zodat deze gegevens later automatisch verschijnen in het vonnis. 
 
De wet stipuleert uitdrukkelijk dat de eisende partij (zowel in de dagvaarding, het eenzijdig als het 
tegensprekelijk verzoekschrift) op straffe van nietigheid het rijksregisternummer moet 
vermelden. 
 
De tegenpartij zal meestal teruggevonden worden in de bijlagen van de dagvaarding of de 
attesten van woonst. 
 
Wordt het rijksregister- of ondernemingsnummer van de verwerende partijen in boven 
vernoemde stukken niet teruggevonden, dan kan er bij de inschrijving van conclusies van deze 
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betrokken partijen nagegaan worden of een rijksregisternummer of ondernemingsnummer 
vermeld wordt. 
 
Indien dit alles niet het geval is kan er OFWEL : 
 
1. contact opgenomen worden met de (raadsman van de) betrokken verwerende partij; 
2. een opzoeking gedaan worden in het rijksregister of contact opgenomen worden met de 

bevoegde ondernemingsrechtbank. 
 
Quid met buitenlanders zonder rijksregisternummer : aangezien zij geen rijksregisternummer 
hebben, moet dit ook niet ingegeven worden.  De wet zegt immers : ‘in voorkomend geval’. 
 
Tot slot wordt er met betrekking tot het rijksregisternummer nog meegedeeld dat de applicatie 
Gen-BGC enkel nagaat of het format van het rijksregisternummer klopt en aldus niet of het gaat 
om het juiste nummer. 

 
Blijft dan nog de vraag of dit rijksregisternummer/ondernemingsnummer dient vermeld te 
worden in àlle vonnissen/beschikkingen (burgerlijke, familie, correctioneel, jeugd, raadkamer, 
onderzoek) ? 
 
Enerzijds kan men stellen dat het aldus gewijzigde artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek onder 
deel 4 valt van het Gerechtelijk Wetboek; dit deel slaat op de burgerlijke procedure, waaruit kan 
afgeleid worden dat de vermelding van het rijksregisternummer/ondernemingsnummer enkel 
dient te gebeuren in vonnissen van de burgerlijke sectie én familiesectie. 
 
Uit de parlementaire voorbereidingen m.b.t. dit gewijzigde artikel 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek blijkt dat als verantwoording voor de wijziging wordt gegeven : 
 
‘Deze wijziging strekt ertoe de vermelding van het rijksregister- of ondernemingsnummer van de 
eiser in de gedinginleidende akte op te leggen, teneinde de latere invordering van de rolrechten te 
vergemakkelijken …’ 
 
Vermits er in correctionele -, jeugd- en onderzoekszaken geen rolrecht verschuldigd is, lijkt deze 
verplichting in strafzaken geen nut te hebben. 
 
Anderzijds kan er gesteld worden dat noch in het Wetboek van Strafvordering, noch in bijzondere 
wetten er bepaald wordt welke vermeldingen er dienen te komen in vonnissen/beschikkingen van 
de correctionele -, jeugd- en onderzoekssectie, waardoor er teruggekoppeld dient te worden naar 
het Gerechtelijk Wetboek, meer specifiek naar het gewijzigde artikel 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 
 
Hieruit zou dan afgeleid dienen te worden dat het rijksregister- en ondernemingsnummer wel 
degelijk dient vermeld te worden in vonnissen/beschikkingen van de correctionele -, jeugd- en 
onderzoekssectie. 
 
Bovendien zal in de toekomstige (generieke) webapplicatie voorzien zijn dat zowel de rolrechten 
als de boeten zullen kunnen ingegeven worden. 
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De beleidscel opteert ervoor om met betrekking tot deze drie boven vernoemde secties en de 
vonnissen/beschikkingen, die aldaar gewezen worden, om, steeds het rijksregister of 
ondernemingsnummer te vermelden; dit rijksregister- of ondernemingsnummer van één van de 
partijen kan terug gevonden worden in het dossier of via de speciale functietoets ‘RN?’ (wat de 
jeugdsectie betreft); indien beide nummers niet kunnen teruggevonden worden in het dossier, 
dan dienen er voor deze drie secties (correctioneel, jeugd en onderzoek) eigen opzoekingen te 
gebeuren. 
 
De artikelen 706, vierde lid, 711, tweede lid en 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek worden 
gewijzigd/opgeheven ingevolge het wegvallen van de vereiste van voorafgaande betaling van de 
rolrechten. 
 
Het artikel 1057, eerste lid, 8° wordt gewijzigd en aangevuld. 

Deze wijziging beoogt de voorkoming van een accumulatie van de rolrechten in hoofde van een 
van de partijen in het geding in de loop van de verschillende rechtsniveaus, zulks met 
inachtneming van het recht om beroep in te stellen en de toegang tot de rechter in het kader van 
dat beroep. 

De voorwaarden inzake ontvankelijkheid van het beroep blijven ongewijzigd en hangen niet af van 
de voorafgaande betaling van de rolrechten verbonden aan het aangevochten vonnis : het beroep 
zal ontvankelijk worden verklaard indien het binnen de wettelijke termijn en onder de 
voorwaarden en in de vormen voorgeschreven door de wet wordt ingesteld. 

Het al dan niet betalen van de rolrechten verbonden aan de bestreden beslissing en ten laste van 
de appellant zal daarentegen een weerslag hebben op de inleidingszitting in hoger beroep. De 
griffier moet controleren of die betaling werd uitgevoerd. De justitiabele kan het bewijs ervan met 
alle rechtsmiddelen leveren. Volgens omzendbrief nr. 272 zal de uitgevoerde betaling door de 
appellant kunnen gecontroleerd worden via de nieuwe webapplicatie.  Volgens griffier-
systeembeheerder Luc Geldof, die meewerkte aan de ontwikkeling van deze webapplicatie, klopt 
dit niet : op “onze” webapplicatie wordt slechts vermeld wie wat moet betalen. De effectieve 
betaling gebeurt aan de FOD Financiën en zal dus pas op hun applicatie kunnen gecontroleerd 
worden, eens die werkt. 

Zolang er door onze diensten niet kan nagegaan worden in de webapplicatie of de betaling van 
het rolrecht effectief is gebeurd, zal de rechtszoekende wel degelijk het bewijs dienen te leveren 
van de betaling van het rolrecht, waartoe hij/zij veroordeeld werd in eerste aanleg. 

Indien de betaling werd uitgevoerd, worden de plaats, de dag en het uur van de verschijning 
vermeld in de akte van beroep die als oproeping zal dienstdoen, zoals thans het geval is. Indien de 
betaling nog niet werd uitgevoerd, zal de akte van beroep daarentegen geen datum van 
verschijning bevatten (zoals reeds het geval is wanneer het beroep bij aangetekende brief wordt 
ingesteld).  

Indien er geen inleidingsdatum wordt bepaald (vermits geen bewijs van betaling van het rolrecht 
in eerste aanleg) zal niet alleen de tegenpartij van appellant deze brief ontvangen (betekening van 
het verzoekschrift in hoger beroep), doch eveneens de appellant zelf, zodat deze laatste weet dat 
er geen inleidingsdatum werd bepaald, gelet op het niet leveren van het bewijs van betaling van 
het rolrecht in eerste aanleg. 
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Voor alle verzoekschriften ‘hoger beroep’ tegen vonnissen van het Vredegerecht of de 
Politierechtbank, zetelend in burgerlijke zaken, waarvan de inleidende akte (in eerste aanleg) werd 
neergelegd ter griffie van het Vredegerecht of de Politierechtbank, zetelend in burgerlijke zaken, 
vóór 1 februari 2019, zal men dezelfde brief als voorheen kunnen gebruiken (betekening 
verzoekschrift EN onmiddellijke bepaling datum inleidingszitting), daar de rolrechten in eerste 
aanleg tot die datum (1 februari 2019) dienen betaald te worden vooraleer inschrijving op de rol 
kon bekomen worden. 

Griffier-Systeembeheerder Luc Geldof zal volgende brieven bijkomend opmaken en in de 
applicatie Gen-BGC steken : 

• een brief voor het geval er geen rechtsdag kan bepaald worden en er enkel betekening van 
het verzoekschrift gebeurt; op deze brief zal ook de reden vermeld staan waarom er geen 
datum wordt bepaald voor de inleidende zitting; deze brief zal niet alleen aan de tegenpartij 
van de appellant dienen overgemaakt te worden, doch eveneens (bij gewone brief) aan de 
appellant zelf, zodat hij erop gewezen wordt waarom er geen datum voor de inleidingszitting 
wordt bepaald (het niet voorleggen van het bewijs van de betaling van het rolrecht in eerste 
aanleg) 

• een brief wanneer nadien de zittingsdatum wordt bepaald; dit zal het geval zijn wanneer het 
bewijs van betaling later wordt overgemaakt aan de griffie dan het tijdstip van het neerleggen 
ter griffie van het verzoekschrift tot hoger beroep. 

Deze beide brieven worden gevoegd als bijlage aan huidige dienstnota. 

Zodra de griffier op de hoogte wordt gebracht van de betaling, bepaalt de rechter een 
zittingsdatum en worden de partijen opgeroepen. De appellant heeft er dan ook belang bij zijn 
deel in de rolrechten verbonden aan het aangevochten vonnis snel te betalen als hij wil dat zijn 
zaak snel in hoger beroep wordt behandeld. Ingeval geen enkele betaling zou worden verricht 
binnen de termijn bedoeld in artikel 730 van het Gerechtelijk Wetboek, zou de zaak van de rol 
worden weggelaten. 

Het hierboven uiteengezette slaat enkel op het hoofdberoep en niet op de incidentele beroepen.  
Bovendien dient er enkel nagegaan te worden of de appellant de rolrechten, waartoe hij 
veroordeeld werd in eerste aanleg, heeft betaald; er dient dus niet nagegaan te worden of de 
andere partijen, die eventueel zouden veroordeeld zijn tot het betalen van (een deel van) de 
rolrechten, deze rolrechten hebben vereffend. 

Wanneer verschillende partijen afzonderlijk beroep instellen tegen een zelfde vonnis, dan zal 
iedere zaak slechts afzonderlijk kunnen ingeleid worden wanneer deze verschillende partijen het 
bewijs leveren van de betaling van de rolrechten, waartoe zij allen afzonderlijk zijn veroordeeld. 

Wanneer meerdere partijen beroep instellen bij een zelfde verzoekschrift, dan dient er nagegaan 
te worden of de rolrechten, waartoe elk één van deze partijen werd veroordeeld, werden betaald. 

 

Op deze nieuwe regeling bestaan er drie uitzonderingen : 

 

Uitzondering 1 : dringende zaken : 

Dit betreft de zaken, opgesomd in artikel 1066, alinea 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 
waaromtrent met spoed dient beslist te worden. 
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Gelet op de spoedeisendheid zou het immers kunnen zijn dat de rechtszoekende nog niet de 
modaliteiten van betaling van de rolrechten, waartoe hij/zij werd veroordeeld in eerste aanleg, 
heeft ontvangen op het moment van de neerlegging van het verzoekschrift in hoger beroep. 

Artikel 1066, alinea 2 van het Gerechtelijk Wetboek somt volgende zaken op : 

1. in geval van voorziening tegen iedere beslissing van de voorzitter in kort geding of op 
verzoekschrift; 

2. wanneer de bestreden beslissing uitsluitend een beslissing alvorens recht te doen of een 
voorlopige maatregel inhoudt; 

3. wanneer de beslissing een uitstel van betaling toestaat of weigert; 
4. in alle zaken betreffende bezwarende beslagen of middelen tot tenuitvoerlegging; 
5. inzake faillissement, wanneer het bestreden vonnis uitspraak doet over de faillietverklaring of 

over de datum van staking van betaling, alsmede inzake akkoord; 
6. ingeval wordt opgekomen tegen een beslissing waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging 

zonder borgstelling of kantonnement is toegestaan of waarvan de voorlopige 
tenuitvoerlegging uitdrukkelijk is toegestaan of geweigerd met dien verstande dat de 
debatten vooralsnog beperkt worden tot die bijzondere modaliteiten].  

 

Uitzondering 2 : verzoekschriften tot hoger beroep, waarvan de inschrijving op de rol werd 
gevraagd gedurende de maand januari 2019 : 

 

Wat de wijzigingen aan het artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek betreft werd als 
ingangsdatum 1 januari 2019 bepaald. 

Echter, voor alle zaken, waarvan de inschrijving werd gevraagd voor 1 januari 2019, blijft de 
betaling van de rolrechten geregeld onder de oude wetgeving (m.a.w. voorafgaande betaling aan 
de inschrijving). 

Voor deze zaken kan het rolrecht dus niet anders dan betaald zijn op het moment van de 
inschrijving en dient er bijgevolg geen enkele controle te gebeuren voor de verzoekschriften in 
hoger beroep, ingeschreven op de rol vóór 1 februari 2019. 

 

Uitzondering 3 : overmacht : 

 

Wanneer het informaticasysteem niet werkt, zullen de gegevens betreffende de rolrechten, 
waartoe men in eerste aanleg werd veroordeeld, niet kunnen overgemaakt worden aan de FOD 
FINANCIEN; de rechtszoekende zal in dat geval niet kunnen uitgenodigd worden door de FOD 
FINANCIEN om deze rechten te betalen en hij/zij zal evenmin de modaliteiten van betaling 
ontvangen. 

In dergelijke omstandigheden is het de rechtszoekende onmogelijk om deze rolrechten te betalen 
en, a fortiori, zal hij/zij het bewijs niet kunnen leveren van de betaling van deze rolrechten aan de 
griffie van de rechtsinstantie, zetelend in hoger beroep. 

Het past dan ook in een dergelijk geval toch een zittingsdatum te fixeren, daar het hier gaat om 
een geval van overmacht. 
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Dit zou het geval kunnen zijn voor alle vonnissen, waarbij een veroordeling tot betaling van de 
rolrechten wordt uitgesproken tussen 1 februari 2019 en het inwerkingtreden van de 
automatische elektronische flux naar de FOD FINANCIEN; immers, tot dan zal er geen 
automatische elektronische flux van de lijst naar de FOD FINANCIEN zijn, waardoor deze laatste 
ook niet op de hoogte zal zijn van veroordelingen en aldus op haar beurt de rechtszoekenden, 
die veroordeeld werden tot betaling van de rolrechten, niet op de hoogte zal kunnen brengen 
van die veroordeling en de wijze van betaling aan de FOD FINANCIEN.  

In dit geval dient de rechtszoekende wel een attest van de FOD FINANCIEN voor te leggen waaruit 
dit blijkt; van zodra dit wordt neergelegd kan er een inleidingsdatum voor behandeling van de zaak 
in hoger beroep vastgelegd worden en meegedeeld aan de betrokken partijen. 

Overeenkomstig artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de vonnissen in beginsel 
uitvoerbaar bij voorraad, zulks niettegenstaande hoger beroep.  De wet voorziet evenwel in 
uitzonderingen op de voorlopige tenuitvoerlegging. De rechter kan ook bepalen dat zijn vonnis 
niet uitvoerbaar bij voorraad zal zijn. In die gevallen zou de in het ongelijk gestelde partij geneigd 
kunnen zijn beroep in te stellen als vertragingsmanoeuvre teneinde de tenuitvoerlegging van het 
in eerste aanleg gewezen vonnis uit te stellen. Bovendien zou zij kunnen afzien van de betaling 
van de rolrechten, wat ertoe zou leiden dat de beroepsprocedure eindeloos wordt opgeschort en 
dat de schuldeiser zowel in eerste aanleg als in beroep een uitvoerbare titel wordt ontnomen.  

De voorgestelde wijziging van artikel 1401, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek strekt ertoe 
dergelijk manoeuvre te voorkomen. Het nieuwe artikel 1401, tweede lid, voorziet erin dat het 
aangevochten vonnis  uitvoerbaar bij voorraad wordt wanneer de betaling van de rolrechten die 
betrekking hebben op dit vonnis en die ten laste werden gelegd van de appellant, niet werden 
betaald binnen een termijn van drie maanden die begint te lopen vanaf de akte van beroep. Zo 
beschikt de in eerste aanleg in het gelijk gestelde partij over een uitvoerbare titel na het verstrijken 
van deze termijn.  De griffier zal, op vraag van een partij, een attest dienen af te leveren van de 
overschrijding van deze termijn. 

Hieromtrent werd een modelattest overgemaakt aan griffier-systeembeheerder teneinde dit in de 
applicatie Gen-BGC te voegen; dit modelattest wordt als bijlage gevoegd aan huidige dienstnota. 

Vermits het hier gaat om een akte van de griffier dient een opstelrecht van € 35 betaald te worden 
vooraleer er afgifte van dit attest kan gebeuren. 

 

De bepalingen van deze wet zullen van toepassing zijn op de zaken waarvan de inschrijving of 
herinschrijving wordt verzocht vanaf 1 februari 2019. 

De wet treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de bekendmaking ervan 
in het Belgisch Staatsblad, dus op 1 februari 2019. 

Eén uitzondering : Het gewijzigde artikel 1057, eerste lid, 8° van het Gerechtelijk Wetboek treedt in 
werking op 1 januari 2019. 

 
Brugge, 30 januari 2018 
 
De Hoofdgriffier, 
 
 
Wim ORBIE. 


