
HUIDIG SYSTEEM NIEUW SYSTEEM 

 Gerecht Rolrecht  Gerecht Waarde van de 

vordering 

Rolrecht 

Inschrijving van een 

zaak 

Vredegerecht / 

politierechtbank 

40 Inschrijving van 

een zaak / 

verzoekschrift / 

vordering in kort 

geding 

Vredegerecht / 

politierechtbank 

tot 2.500 € of niet in 

geld waardeerbare 

vorderingen 

40 

boven 2.500 € 80 

Rechtbank 1e aanleg 

/ rechtbank van 

koophandel 

100 Rechtbank 1
e
 aanleg 

(met uitzondering van 

familierechtbank) / 

rechtbank van 

koophandel 

tot 25.000 € of niet 

in geld 

waardeerbare 

vorderingen 

100 

van 25.000,01 € tot 

250.000 € 

200 

van 250.000,01€ tot 

500.000 € 

300 

boven 500.000 € 500 

Arbeidsrechtbank en 

fiscale geschillen 

indien de waarde van 

de vordering > 

250.000 € 

van 250.000,01€ 

tot 500.000 € 

300 

boven 500.000 € 500 

Hof van beroep 210 Hof van beroep tot 25.000 € of niet 

in geld 

waardeerbare 

vorderingen 

210 

van 25.000,01 € tot 

250.000 € 

400 

van 250.000,01€ tot 

500.000 € 

600 

boven 500.000 € 800 

Arbeidshof en fiscale 

geschillen indien de 

waarde van de 

van 250.000,01€ tot 

500.000 € 

600 

boven 500.000 € 800 



vordering > 250.000 € 

Cassatie 375 Cassatie, met 

uitzondering van 

voorzieningen tegen 

beslissingen van 

arbeidsgerechten of 

beslissingen in fiscale 

geschillen 

tot 25.000 € of niet 

in geld 

waardeerbare 

vorderingen 

375 

van 25.000,01 € tot 

250.000 € 

500 

van 250.000,01€ tot 

500.000 € 

800 

boven 500.000 € 1.200 

Hof van Cassatie voor 

voorzieningen tegen 

beslissingen van 

arbeidsgerechten of 

beslissingen in fiscale 

geschillen, indien de 

waarde van de 

vordering > 250.000 € 

van 250.000,01€ tot 

500.000 € 

800 

boven 500.000 € 1.200 

verzoekschrift Vredegerecht / 

politierechtbank 

31 n.v.t. n.v.t.  n.v.t. n.v.t. 

Andere gerechten 60 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vordering in kort 

geding 

Kort geding 80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Beroep tegen kort 

geding 

160 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

Huidig systeem: 

- onderscheid naargelang de rol waarin de akte wordt ingeschreven 

- onderscheid naargelang het bevoegde gerecht 

 



Nieuw systeem: 

- geen onderscheid meer tussen de verschillende rollen 

- onderscheid naargelang het bevoegde gerecht en naargelang de waarde van de vordering 

- ook rolrecht te betalen voor arbeidsgeschillen en fiscale zaken (1
e
 aanleg, beroep en cassatie) indien de waarde van de vordering > 250.000 euro 

- rolrecht te betalen per eisende partij 

Familierechtbank: 

- ongeacht de waarde van de vordering en ongeacht het aantal eisende partijen, wordt er een rolrecht van 100 euro geheven voor elke zaak die in de 

familierechtbank op de algemene rol, op de rol van de verzoekschriften of op de rol van de vorderingen in kort geding wordt ingeschreven, en die 

betrekking heeft op geschillen zoals bedoeld in artikelen 572bis en 577, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

- de zaken die worden geacht spoedeisend te zijn, zoals bedoeld in artikel 1253ter/7, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek (d.i. permanente saisine), worden 

onderworpen aan een eenmalig recht van 100 euro dat bij de inleiding van de eerste vordering wordt geïnd 


