
Richtlijnen West-Vlaanderen voor de bezoldiging van de professionele bewindvoerders 

  
De West-Vlaamse vrederechters hebben in dialoog met de Balie West-Vlaanderen de aanbeveling 
voor de vergoeding van de professionele bewindvoerders geactualiseerd. De nieuwe richtlijn is van 

toepassing op de jaarverslagen die vanaf 1 januari 2023 moeten neergelegd worden. 
 

Het aangekondigde KB i.v.m. de bezoldiging van de bewindvoerders laat op zich wachten. Intussen 
was er de toenemende vraag van advocaten en vrederechters om de richtlijn, die dateert van 2018, 
te actualiseren. Navraag bij rechters, griffie en Balie leert dat – zolang er geen wettelijke regeling 
komt - het voortbestaan van indicatieve tarieven wenselijk is.  
  
In dit verband stelt de HRJ in zijn advies van 15.12.2021 vast: 

 
Deze vergoedingsrichtlijnen blijken in de praktijk houvast te bieden aan de lokale vredegerechten. Daar waar 
ze in voege zijn, worden geen noemenswaardige problemen meer ervaren met de begroting en beoordeling 
van de ereloonstaten. Die richtlijnen bepalen op een eenduidige manier de vergoedingen die een 
bewindvoerder kan krijgen. Arrondissementele richtlijnen gaan willekeur tegen en zijn helder voor zowel de 

bewindvoerder als de beschermde persoon. 
  
De richtlijnen laten ook voldoende speling toe om voor buitengewone prestaties of in specifieke 
dossiers in elke casus een adequate, passende vergoeding toe te kennen. 
  
Het spreekt overigens voor zich dat de indicatieve bedragen in geen enkel opzicht afbreuk doen aan 
de soevereine appreciatie door de vrederechter.  
   
In essentie bevat de nieuwe aanbeveling de volgende wijzigingen: 
 

• vereenvoudiging van de inleidende tekst; 
 

• aanvulling /verfijning van de omschrijving van de gewone ambtsverrichtingen; 
 

• aanvulling /verfijning van de vergoeding van de gewone ambtsverrichtingen: 
− op welke inkomsten van toepassing 
− op welke inkomsten niet van toepassing 

 

• het opstellen van een jaarverslag of eindverslag volgens het CRPBP werd als nieuwe 
kostenrubriek toegevoegd. Sedert de lancering van het CRBP-platform is de redactie van 

een dergelijk verslag substantieel tijdrovender geworden, althans wanneer men de 
gevraagde informaties plichtsbewust, consciëntieus, correct en waarheidsgetrouw verstrekt. 
Het supplementaire tijdsbeslag ligt voornamelijk in het ontleden van de brute, ongeordende, 
financiële informatie om deze te categoriseren en te ordenen binnen het keurslijf van het 
CRBP-modelverslag; 
 

• opwaarderen van het uurloon en de forfaitaire vergoedingen en kosten voor de 
buitengewone ambtsverrichtingen; 
 

− wat de opwaardering van de bedragen betreft, wordt rekening gehouden met de 

evolutie van de index. Het komt redelijk voor om de bedragen uit de aanbeveling 
eenvoudig te indexeren;  

 
− de huidige aanbeveling dateert van 01.01.2018. Indien de prestaties die in die 

aanbeveling gehonoreerd werden met bv. 100,00 EUR geïndexeerd zouden worden, 
dan zouden deze nu 117,68 EUR bedragen (100 x 124,92 (09/2022) / 106,15 
(12/2017)), hetzij afgerond 120,00 EUR. 

 

• geen onderscheid meer tussen email en brief (met inhoud); 
 

• herschrijving van de eindtekst i.v.m. de controle waarbij we o.a. aandacht vragen voor de 
voeging van een spreadsheet van de inkomsten die in aanmerking komen voor de 
berekening van de vergoeding. 
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