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WET VAN 21 APRIL 2007 BETREFFENDE DE VERHAALBAARHEID VAN DE ERELONEN EN KOSTEN 

VERBONDEN AAN DE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT (B.S. 31 MEI 2007, TWEEDE EDITIE): 

GECOÖRDINEERDE TEKST 

 

 

OUDE TEKST 

 

NIEUWE TEKST 

GERECHTELIJK WETBOEK 

 

DEEL II - RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

 

BOEK IIIBIS – JURIDISCHE EERSTE EN 

TWEEDELIJNSBIJSTAND 

 

HOOFDSTUK V – DE VERGOEDING VAN DE 

ADVOCATEN 

 

GERECHTELIJK WETBOEK 

 

DEEL II – RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

 

BOEK IIIBIS – JURIDISCHE EERSTE EN 

TWEEDELIJNSBIJSTAND 

 

HOOFDSTUK V – DE VERGOEDING VAN DE 

ADVOCATEN 

 

Artikel 508/19 –  

 

 

 

§ 1. De advocaten belast met de gedeeltelijk of 

volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand 

doen verslag aan het bureau over elke behandelde 

zaak waarvoor zij in dit raam prestaties hebben 

verricht. 

 

 

 

Het bureau kent voor die prestaties aan de 

advocaten punten toe en het doet hierover verslag 

aan de stafhouder. 

 

De stafhouder deelt het totaal van de punten van 

de balie mee aan de in artikel 488 bedoelde 

overheden die het totaal van de punten van alle 

balies meedelen aan de Minister van Justitie. 

 

§ 2. Zodra hij de mededeling heeft ontvangen van 

de informatie bedoeld in § 1, kan de Minister van 

Justitie een controle laten uitvoeren op de wijze 

die hij bepaalt na raadpleging van de in artikel 

Artikel 508/19 - § 1. De advocaat int de aan de 

begunstigde toegekende 

rechtsplegingsvergoeding. 

 

§ 2. De advocaten belast met de gedeeltelijk of 

volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand 

doen verslag aan het bureau over elke behandelde 

zaak waarvoor zij in dit raam prestaties hebben 

verricht.  Dit verslag vermeldt eveneens de 

door de advocaat geïnde 

rechtsplegingsvergoeding. 

 

Het bureau kent voor die prestaties aan de 

advocaten punten toe en het doet hierover verslag 

aan de stafhouder. 

 

De stafhouder deelt het totaal van de punten van 

de balie mee aan de in artikel 488 bedoelde 

overheden die het totaal van de punten van alle 

balies meedelen aan de Minister van Justitie. 

 

§ 3. Zodra hij de mededeling heeft ontvangen van 

de informatie bedoeld in § 2, kan de Minister van 

Justitie een controle laten uitvoeren op de wijze 

die hij bepaalt na raadpleging van de in artikel 
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488 bedoelde overheden. Hij gelast de betaling 

van de vergoeding aan die overheden die via de 

Ordes van Advocaten voor de verdeling ervan 

zorgen. 

 

488 bedoelde overheden. Hij gelast de betaling 

van de vergoeding aan die overheden die via de 

Ordes van Advocaten voor de verdeling ervan 

zorgen. 

 

HOOFDSTUK VBIS - KOSTEN VERBONDEN AAN DE 

ORGANISATIE VAN DE BUREAUS VOOR 

JURIDISCHE BIJSTAND 

 

Artikel 508/19bis - Er wordt in een jaarlijkse 

subsidie voorzien voor de kosten verbonden aan 

de organisatie van de bureaus voor juridische 

bijstand, ten laste van de begroting van de FOD 

Justitie. Deze stemt overeen met 8,108 % van de 

in artikel 508/19, § 2, bedoelde vergoeding. 

Deze subsidie is betaalbaar na het vervallen van 

de termijn. 

 

De Koning bepaalt de nadere regels voor de 

uitvoering van dit artikel, en meer bepaald de 

manier waarop deze subsidie verdeeld wordt. 

 

HOOFDSTUK VBIS - KOSTEN VERBONDEN AAN DE 

ORGANISATIE VAN DE BUREAUS VOOR 

JURIDISCHE BIJSTAND 

 

Artikel 508/19bis - Er wordt in een jaarlijkse 

subsidie voorzien voor de kosten verbonden aan 

de organisatie van de bureaus voor juridische 

bijstand, ten laste van de begroting van de FOD 

Justitie. Deze stemt overeen met 8,108 % van de 

in artikel 508/19, § 3, bedoelde vergoeding. 

Deze subsidie is betaalbaar na het vervallen van 

de termijn. 

 

De Koning bepaalt de nadere regels voor de 

uitvoering van dit artikel, en meer bepaald de 

manier waarop deze subsidie verdeeld wordt. 

 

HOOFDSTUK VI - TERUGVORDERING VAN DE 

RIJKSVERGOEDING. - RECHT VAN DE ADVOCAAT 

OP DE VOLLEDIGE BETALING VAN HONORARIA EN 

KOSTEN 

 

HOOFDSTUK VI - TERUGVORDERING VAN DE 

RIJKSVERGOEDING. - RECHT VAN DE ADVOCAAT 

OP DE VOLLEDIGE BETALING VAN HONORARIA EN 

KOSTEN 

 

Artikel 508/20 - § 1. Onverminderd 

strafrechtelijke sancties kan de vergoeding 

verleend voor de juridische tweedelijnsbijstand 

door de Schatkist van de bijgestane persoon 

worden teruggevorderd : 

1° indien blijkt dat zich een wijziging heeft 

voorgedaan in zijn vermogen, inkomsten of 

lasten en hij derhalve in staat is te betalen; 

2° wanneer de rechtzoekende voordeel heeft 

gehaald uit het optreden van de advocaat, 

zodanig dat, mocht dat voordeel hebben bestaan 

op de dag van de aanvraag, die bijstand hem niet 

zou zijn toegekend; 

3° indien de bijstand is verleend op grond van 

valse verklaringen of door andere bedrieglijke 

Artikel 508/20 - § 1. Onverminderd 

strafrechtelijke sancties kan de vergoeding 

verleend voor de juridische tweedelijnsbijstand 

door de Schatkist van de bijgestane persoon 

worden teruggevorderd : 

1° indien blijkt dat zich een wijziging heeft 

voorgedaan in zijn vermogen, inkomsten of 

lasten en hij derhalve in staat is te betalen; 

2° wanneer de rechtzoekende voordeel heeft 

gehaald uit het optreden van de advocaat, 

zodanig dat, mocht dat voordeel hebben bestaan 

op de dag van de aanvraag, die bijstand hem niet 

zou zijn toegekend; 

3° indien de bijstand is verleend op grond van 

valse verklaringen of door andere bedrieglijke 
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middelen is verkregen. 

 

In dat geval bepaalt het bureau de staat van 

kosten en honoraria die de advocaat nog kan 

vorderen van de begunstigde. 

 

§ 2. Ingeval de begunstigde recht heeft op een 

tegemoetkoming binnen het raam van een 

rechtsbijstandverzekering, stelt de aangewezen 

advocaat het bureau hiervan in kennis en treedt 

de Schatkist in de rechten van de begunstigde ten 

belope van het door haar gedragen bedrag van de 

verleende juridische bijstand. 

 

Ingeval de begunstigde voornoemde 

tegemoetkoming heeft ontvangen, vordert de 

Schatkist op hem het bedrag van de verleende 

juridische bijstand terug. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeval de advocaat van de begunstigde 

voornoemde tegemoetkoming heeft ontvangen, 

vordert de Schatkist op hem het bedrag van de 

verleende juridische bijstand terug. 

 

 

§ 3. De terugvordering bedoeld in § 1 van dit 

artikel verjaart na een termijn van vijf jaar te 

rekenen van de beslissing tot verlening van de 

gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische 

bijstand, zonder dat de verjaringstermijn korter 

kan zijn dan één jaar, te rekenen van de ontvangst 

van de vergoeding door de advocaat. 

middelen is verkregen. 

 

In dat geval bepaalt het bureau de staat van 

kosten en honoraria die de advocaat nog kan 

vorderen van de begunstigde. 

 

§ 2. Ingeval de begunstigde recht heeft op een 

tegemoetkoming binnen het raam van een 

rechtsbijstandverzekering, stelt de aangewezen 

advocaat het bureau hiervan in kennis en treedt 

de Schatkist in de rechten van de begunstigde ten 

belope van het door haar gedragen bedrag van de 

verleende juridische bijstand. 

 

Ingeval de begunstigde voornoemde 

tegemoetkoming heeft ontvangen, vordert de 

Schatkist op hem het bedrag van de verleende 

juridische bijstand terug. 

 

Hetzelfde geldt ingeval de begunstigde recht 

heeft op een rechtsplegingsvergoeding, en hij 

deze ontvangt nadat de advocaat zijn verslag 

heeft ingediend bij het bureau overeenkomstig 

artikel 508/19, § 2.  

 

Ingeval de advocaat van de begunstigde de 

tegemoetkoming van een 

rechtsbijstandsverzekering heeft ontvangen, 

vordert de Schatkist op hem het bedrag van de 

verleende juridische bijstand terug. 

 

§ 3. De terugvordering bedoeld in § 1 van dit 

artikel verjaart na een termijn van vijf jaar te 

rekenen van de beslissing tot verlening van de 

gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische 

bijstand, zonder dat de verjaringstermijn korter 

kan zijn dan één jaar, te rekenen van de ontvangst 

van de vergoeding door de advocaat. 

DEEL IV – BURGERLIJKE RECHTPLEGING 

 

BOEK II – GEDING 

 

DEEL IV – BURGERLIJKE RECHTPLEGING 

 

BOEK II – GEDING 
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TITEL IV – UITGAVEN EN KOSTEN 

 

TITEL IV – UITGAVEN EN KOSTEN 

 

Artikel 1017 - Tenzij bijzondere wetten anders 

bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs 

ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in 

de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen 

partijen, die het eventueel bekrachtigt. 

 

Behalve wanneer het geding roekeloos of tergend 

is, wordt de overheid of de instelling, belast met 

het toepassen van de wetten en verordeningen 

bedoeld in de artikelen 579, 6° 580, 581 en 582, 

1° en 2°, ter zake van vorderingen ingesteld door 

of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk, 

steeds in de kosten verwezen.  

 

Met sociaal verzekerden worden bedoeld : de 

sociaal verzekerden in de zin van artikel 2, 7°, 

van de wet van 11 april 1995 tot invoering van 

het "Handvest" van de sociaal verzekerde.  

 

De kosten kunnen worden omgeslagen zoals de 

rechter het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de 

partijen onderscheidenlijk omtrent enig 

geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, hetzij 

over echtgenoten, bloedverwanten in de 

opgaande lijn, broeders en zusters of 

aanverwanten in dezelfde graad. 

 

In een onderzoeksvonnis wordt de beslissing 

inzake kosten steeds aangehouden 

 

Artikel 1017 - Tenzij bijzondere wetten anders 

bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs 

ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in 

de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen 

partijen, die het eventueel bekrachtigt. 

 

Behalve wanneer het geding roekeloos of tergend 

is, wordt de overheid of de instelling, belast met 

het toepassen van de wetten en verordeningen 

bedoeld in de artikelen 579, 6° 580, 581 en 582, 

1° en 2°, ter zake van vorderingen ingesteld door 

of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk, 

steeds in de kosten verwezen.  

 

Met sociaal verzekerden worden bedoeld : de 

sociaal verzekerden in de zin van artikel 2, 7°, 

van de wet van 11 april 1995 tot invoering van 

het "Handvest" van de sociaal verzekerde.  

 

De kosten kunnen worden omgeslagen zoals de 

rechter het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de 

partijen onderscheidenlijk omtrent enig 

geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, hetzij 

over echtgenoten, bloedverwanten in de 

opgaande lijn, broeders en zusters of 

aanverwanten in dezelfde graad. 

 

In een onderzoeksvonnis wordt de beslissing 

inzake kosten steeds aangehouden 

 

Artikel 1018 - De kosten omvatten: 

 

1° de diverse, griffie- en registratierechten, 

alsook de zegelrechten die voor de afschaffing 

van het Wetboek der zegelrechten zijn betaald; 

 

2° de prijs en de emolumenten en lonen van de 

gerechtelijke akten; 

 

3° de prijs van de uitgifte van het vonnis; 

Artikel 1018 - De kosten omvatten: 

 

1° de diverse, griffie- en registratierechten, 

alsook de zegelrechten die voor de afschaffing 

van het Wetboek der zegelrechten zijn betaald; 

 

2° de prijs en de emolumenten en lonen van de 

gerechtelijke akten; 

 

3° de prijs van de uitgifte van het vonnis; 
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4° de uitgaven betreffende alle 

onderzoeksmaatregelen, onder meer het 

getuigen- en deskundigengeld; 

 

5° de reis- en verblijfkosten van de magistraten, 

de griffiers en van de partijen, wanneer hun reis 

door de rechter bevolen is, en de kosten van de 

akten, wanneer deze uitsluitend met het oog op 

het geding opgemaakt zijn; 

 

6° de sommen die bepaald zijn in artikel 1022; 

 

 

7° het ereloon, de emolumenten en de kosten van 

de bemiddelaar die aangewezen is 

overeenkomstig artikel 1734. 

 

De bedragen die als basis dienen voor de 

berekening van de in het eerste lid bedoelde 

kosten worden omgerekend in euro de dag dat het 

vonnis of het arrest dat in de kosten verwijst, 

wordt uitgesproken. 

 

 

4° de uitgaven betreffende alle 

onderzoeksmaatregelen, onder meer het 

getuigen- en deskundigengeld; 

 

5° de reis- en verblijfkosten van de magistraten, 

de griffiers en van de partijen, wanneer hun reis 

door de rechter bevolen is, en de kosten van de 

akten, wanneer deze uitsluitend met het oog op 

het geding opgemaakt zijn; 

 

6° de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald 

in artikel 1022; 

 

7° het ereloon, de emolumenten en de kosten van 

de bemiddelaar die aangewezen is 

overeenkomstig artikel 1734. 

 

De bedragen die als basis dienen voor de 

berekening van de in het eerste lid bedoelde 

kosten worden omgerekend in euro de dag dat het 

vonnis of het arrest dat in de kosten verwijst, 

wordt uitgesproken. 

 

Artikel 1019 - De registratierechten die gerekend 

worden tot de kosten, omvatten: het algemeen 

vast recht, de specifieke vaste rechten en de 

rechten verschuldigd op de vonnissen die 

veroordeling, vereffening of toewijzing van 

sommen of roerende waarden inhouden. 

 

Artikel 1019 - De registratierechten die gerekend 

worden tot de kosten, omvatten: het algemeen 

vast recht, de specifieke vaste rechten en de 

rechten verschuldigd op de vonnissen die 

veroordeling, vereffening of toewijzing van 

sommen of roerende waarden inhouden. 

 

Artikel 1020 - De verwijzing in de kosten wordt 

van rechtswege verdeeld per hoofd, tenzij het 

vonnis anders beschikt. 

 

Zij wordt hoofdelijk uitgesproken, indien de 

voornaamste veroordeling zelf hoofdelijkheid 

medebrengt. 

 

Artikel 1020 - De verwijzing in de kosten wordt 

van rechtswege verdeeld per hoofd, tenzij het 

vonnis anders beschikt. 

 

Zij wordt hoofdelijk uitgesproken, indien de 

voornaamste veroordeling zelf hoofdelijkheid 

medebrengt. 

 

Artikel 1021 - Partijen kunnen een omstandige 

opgave indienen van hun onderscheiden kosten, 

met inbegrip van de vergoedingen voor 

Artikel 1021 - Partijen kunnen een omstandige 

opgave indienen van hun onderscheiden kosten, 

met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, 
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uitgaven en rechtspleging, bepaald in artikel 

1022. In dat geval worden de kosten in het vonnis 

vereffend. 

 

Werden de kosten in het vonnis niet of slechts 

gedeeltelijk vereffend, dan wordt de beslissing 

over de kosten, waarover niet werd gestatueerd, 

geacht te zijn aangehouden. In dat geval 

geschiedt de vereffening, op de vordering van de 

meest gerede partij, door de rechter die de 

uitspraak heeft gedaan, voor zover zijn beslissing 

niet werd bestreden; de rechtspleging wordt 

hervat en voortgezet overeenkomstig artikel 750 

en volgende. 

 

zoals bepaald in artikel 1022. In dat geval 

worden de kosten in het vonnis vereffend. 

 

 

Werden de kosten in het vonnis niet of slechts 

gedeeltelijk vereffend, dan wordt de beslissing 

over de kosten, waarover niet werd gestatueerd, 

geacht te zijn aangehouden. In dat geval 

geschiedt de vereffening, op de vordering van de 

meest gerede partij, door de rechter die de 

uitspraak heeft gedaan, voor zover zijn beslissing 

niet werd bestreden; de rechtspleging wordt 

hervat en voortgezet overeenkomstig artikel 750 

en volgende. 

 

Artikel 1022 - Na het advies van de in artikel 

488 bedoelde overheden te hebben 

ingewonnen, stelt de Koning een tarief vast 

van de sommen die invorderbare kosten zijn 

wegens het verrichten van bepaalde materiële 

akten.  

 

Art. 1022. — De rechtsplegingsvergoeding is 

een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten 

en erelonen van de advocaat van de in het 

gelijk gestelde partij. 

 

Na het advies te hebben ingewonnen van de 

Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre des 

barreaux francophones et germanophone, stelt 

de Koning, bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad de basis-, 

minimum- en maximumbedragen vast van de 

rechtsplegingsvergoeding, onder meer in 

functie van de aard van de zaak en van de 

belangrijkheid van het geschil. 

 

Op verzoek van een van de partijen en op een 

met bijzondere redenen omklede beslissing, 

kan de rechter 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 financiële draagkracht van de verliezende 

partij, om het bedrag van de vergoeding te 

verminderen;  

 



 7 

– de complexiteit van de zaak; 

 

– de contractueel bepaalde vergoedingen voor 

de in het gelijk gestelde partij; 

 

– het kennelijk onredelijk karakter van de 

situatie. 

 

Indien de in het ongelijk gestelde partij van de 

tweedelijns juridische bijstand geniet, wordt 

de rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het 

door de Koning vastgestelde minimum, tenzij 

in geval van een kennelijk onredelijke situatie. 

De rechter motiveert in het bijzonder zijn 

beslissing op dat punt.  

 

Wanneer meerdere partijen de  

rechtsplegingsvergoeding ten laste van 

dezelfde in het ongelijk gestelde partij 

genieten, bedraagt het bedrag ervan 

maximum het dubbel van de maximale 

rechtsplegingsvergoeding waarop de 

begunstigde die gerechtigd is om de hoogste 

vergoeding te eisen aanspraak kan maken. Ze 

wordt door de rechter tussen de partijen 

verdeeld. 

 

Geen partij kan boven het bedrag van de 

rechtsplegingsvergoeding worden 

aangesproken tot betaling van een vergoeding 

voor de tussenkomst van de advocaat van een 

andere partij. 

 

Artikel 1023 - Ieder beding tot verhoging van de 

schuldvordering ingeval deze in rechte zou 

worden geëist, wordt als niet geschreven 

beschouwd. 

 

Artikel 1023 - Ieder beding tot verhoging van de 

schuldvordering ingeval deze in rechte zou 

worden geëist, wordt als niet geschreven 

beschouwd. 

Artikel 1024 - De kosten van tenuitvoerlegging 

komen ten laste van de partij tegen wie de 

tenuitvoerlegging wordt gevorderd. 

Artikel 1024 - De kosten van tenuitvoerlegging 

komen ten laste van de partij tegen wie de 

tenuitvoerlegging wordt gevorderd. 
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WETBOEK VAN STRAFVORDERING 

 

 

WETBOEK VAN STRAFVORDERING 

 

Artikel 128 – Indien de raadkamer van oordeel is 

dat het feit noch een misdaad, noch een 

wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, of dat 

tegen de inverdenkinggestelde generlei bezwaar 

bestaat, verklaart zij dat er geen reden is tot 

vervolging. 

Artikel 128 – Indien de raadkamer van oordeel is 

dat het feit noch een misdaad, noch een 

wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, of dat 

tegen de inverdenkinggestelde generlei bezwaar 

bestaat, verklaart zij dat er geen reden is tot 

vervolging. 

 

In dat geval en indien het onderzoek werd 

ingeleid door de burgerlijke partijstelling in 

handen van de onderzoeksrechter, wordt de 

burgerlijke partij veroordeeld tot het aan de 

inverdenkinggstelde betalen van de 

vergoeding bedoeld in artikel 1022 van het 

Gerechtelijk Wetboek. 

[…]   Art. 162bis — Ieder veroordelend vonnis, 

uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de 

personen die voor het misdrijf 

burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, 

veroordeelt hen tot het betalen aan de 

burgerlijke partij van de 

rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 

1022 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

De burgerlijke partij die rechtstreeks heeft 

gedagvaard en die in het ongelijk wordt 

gesteld, zal veroordeeld worden tot het aan de 

beklaagde betalen van de vergoeding bedoeld 

in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. 

De vergoeding wordt bepaald door het vonnis 

 

Artikel 194 – Over de kosten wordt beslist 

overeenkomstig de regels gesteld in artikel 162. 

 

Artikel 194 – Over de kosten wordt beslist 

overeenkomstig de regels gesteld in artikel 162 

en over de vergoeding bedoeld in artikel 1022 

van het Gerechtelijk Wetboek, 

overeenkomstig artikel 162bis. 

 

Artikel 211 – De bepalingen van de voorgaande 

artikelen betreffende de wettelijke vormen van 

Artikel 211 – De bepalingen van de voorgaande 

artikelen betreffende de wettelijke vormen van 
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het onderzoek, de aard van de bewijzen, de vorm, 

de authenticiteit en de ondertekening van het 

eindvonnis in eerste aanleg, de veroordeling in de 

kosten, alsook de straffen in die artikelen 

bepaald, gelden eveneens voor de vonnissen in 

hoger beroep gewezen. 

 

het onderzoek, de aard van de bewijzen, de vorm, 

de authenticiteit en de ondertekening van het 

eindvonnis in eerste aanleg, de veroordeling in de 

kosten, en over de vergoeding bedoeld in 

artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 

alsook de straffen in die artikelen bepaald, gelden 

eveneens voor de vonnissen in hoger beroep 

gewezen. 

 

[…] Artikel 369bis – Het hof veroordeelt de 

beschuldigde die in het ongelijk wordt gesteld 

ten aanzien van de burgerlijke partij tot het 

betalen van de vergoeding bedoeld in artikel 

1022 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Overgangsbepaling 
 

Artikel 13 Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden 

aan de bijstand van een advocaat bepaalt dat de nieuwe wettelijke bepalingen van toepassing zijn op 

de zaken die hangende zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet. 

 

 

 

Coördinatie van de tekst door 

Orde van Vlaamse Balies 

 

14 juni 2007  

 


