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Rechtsplegingsvergoeding 

vanaf 1 november 2022 

 

Het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de 

rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling 

van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 

betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de 

advocaat1 (hierna Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007) stelt de basis-, minimum- en 

maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger.W. vast.2 

Artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 bepaalt:  

“De basis-, minimum- en maximum bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de 

consumptieprijzen dat overeenstemt met 105,78 punten (basis 2004); telkens als het 

indexcijfer met 10 punten stijgt of daalt, worden de sommen bedoeld in de artikelen 2 tot 

en met 4 van dit besluit met 10 procent vermeerderd of verminderd”. 

Ingevolge artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 werden de bedragen van de 

rechtsplegingsvergoeding reeds vier maal eerder verhoogd met 10% aangezien het indexcijfer 

met 10 punten gestegen was, met name: 

– in februari 2011 werd de grens van 115,78 punten (basis 2004) overschreden, hetgeen 

leidde tot een verhoging3 van de sommen bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 van het 

Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 met 10% ten opzichte van de oorspronkelijke 

bedragen; 

– in mei 2016 werd de grens van 125,78 punten (basis 2004) overschreden, hetgeen leidde 

tot een verhoging4 van de sommen bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 van het 

Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 met 20% ten opzichte van de oorspronkelijke 

bedragen; 

– in mei 2021 werd de grens van 135,78 punten (basis 2004) overschreden, hetgeen leidde 

tot een verhoging5 van de sommen bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 van het 

Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 met 30% ten opzichte van de oorspronkelijke 

bedragen; 

 
1 Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de 
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling 
van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 
betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de 
advocaat, BS 9 november 2007. 
2 Cf. artikel 1, eerste lid van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007. 
3 Met ingang van 1 maart 2011. 
4 Met ingang van 1 juni 2016. 
5 Met ingang van 1 juni 2021. 
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– in maart 2022 werd de grens van 145,78 punten (basis 2004) overschreden, hetgeen 

leidde tot een verhoging6 van de sommen bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 van het 

Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 met 40% ten opzichte van de oorspronkelijke 

bedragen. 

 

Het indexcijfer van oktober 2022 bedraagt 156,93 punten (basis 2004)7 zodat de grens van 

155,78 punten (basis 2004)8 werd overschreden. Het betreft thans aldus de vijfde verhoging met 

10% ingevolge artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 20079, hetgeen leidt tot een 

verhoging10 van de sommen bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 van het Koninklijk Besluit van 

26 oktober 2007 met 50% ten opzichte van de oorspronkelijke bedragen.  

U vindt de toepasselijke bedragen11 in de onderstaande tabellen. De Orde van Vlaamse Balies 

formuleert de aanbeveling aan advocaten om het aangepaste bedrag te vragen aan de rechter, 

gelet op het beschikkingsbeginsel zoals het is vastgelegd in artikel 1138, 2° Ger.W.12 
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Bedrag van de 
vordering (in euro) 
 

Basisbedrag 
(in euro) 

Minimumbedrag 
(in euro) 

Maximumbedrag 
(in euro) 

Tot 250,00 225,00 112,50 450,00 

Van 250,01 tot 750,00 300,00 187,50 750,00 

Van 750,01 tot 
2.500,00 

600,00 300,00 1.500,00 

Van 2.500,01 tot 
5.000,00 

975,00 562,50 2.250,00 

Van 5.000,01 tot 
10.000,00 

1.350,00 750,00 3.000,00 

Van 10.000,01 tot 
20.000,00 

1.650,00 937,50 3.750,00 

Van 20.000,01 tot 
40.000,00 

3.000,00 1.500,00 6.000,00 

Van 40.000,01 tot 
60.000 

3.750,00 1.500,00 7.500,00 

Van 60.000,01 tot 
100.000,00 

4.500,00 1.500,00 9.000,00 

Van 100.000,01 tot 
250.000,00 

7.500,00 1.500,00 15.000,00 

Van 250.000,01 tot 
500.000,00 

10.500,00 1.500,00 21.000,00 

Van 500.000,01 tot 
1.000.000,00 

15.000,00 1.500,00 30.000,00 

 
6 Met ingang van 1 april 2022. 
7 Hetgeen overeenstemt met 128,21 punten (basis 2013).  
8 Hetgeen overeenstemt met 127,27 punten (basis 2013). 
9 De volgende verhoging gebeurt indien het indexcijfer de grens van 165,78 punten (basis 2004) 
overschrijdt, hetgeen overeenstemt met 135,44 punten (basis 2013). 
10 Met ingang van 1 november 2022. 
11 Vanaf 1 november 2022. 
12 Cf. Cass. 18 september 2014, AR C.12.0237.F. 
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Boven 1.000.000,01 22.500,00 1.500,00 45.000,00 

 
 

   

Niet in geld 
waardeerbare 
vorderingen 

1.800,00 112,50 15.000,00 
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Bedrag van de 
vordering (in euro) 
 

Basisbedrag 
(in euro) 

Minimumbedrag 
(in euro) 

Maximumbedrag 
(in euro) 

Tot 249,99 54,69 39,69 69,69 

Van 250 tot 619,99 54,69 39,69 69,69 

Van 620 tot 2.500 
euro en voor de 
vorderingen die 
betrekking hebben op 
niet in geld 
waardeerbare eisen 

54,69 39,69 69,69 

Boven 2.500 109,29 86,79 131,79 
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Bedrag van de 
vordering (in euro) 
 

Basisbedrag 
(in euro) 

Minimumbedrag 
(in euro) 

Maximumbedrag 
(in euro) 

Tot 249,99 54,69 39,69 69,69 

Van 250 tot 619,99 109,29 86,79 131,79 

Van 620 tot 2.500 
euro en voor de 
vorderingen die 
betrekking hebben op 
niet in geld 
waardeerbare eisen 

163,98 133,98 193,98 

Boven 2.500 327,96 282,96 372,96 

 

 

 

 

 

 

 
13 Rechtsplegingsvergoeding voor rechtsplegingen bedoeld in artikelen 579 en 1017, tweede lid 
Ger.W. Op andere rechtsplegingen voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank is de eerste tabel 
van toepassing. 
14 Rechtsplegingsvergoeding voor rechtsplegingen bedoeld in artikelen 579 en 1017, tweede lid 
Ger.W. Op andere rechtsplegingen voor de arbeidsrechtbank is de eerste tabel van toepassing. 
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Bedrag van de 

vordering (in euro) 

 

Basisbedrag 

(in euro) 

Minimumbedrag 

(in euro) 

Maximumbedrag 

(in euro) 

Tot 249,99 72,92 57,92 87,92 

Van 250 tot 619,99 145,76 123,26 168,26 

Van 620 tot 2.500 

euro en voor de 

vorderingen die 

betrekking hebben op 

niet in geld 

waardeerbare eisen 

218,67 181,17 241,17 

Boven 2.500 437,25 377,25 497,25 

 

 

 
15 Rechtsplegingsvergoeding voor rechtsplegingen bedoeld in artikelen 579 en 1017, tweede lid 
Ger.W. Op andere rechtsplegingen voor het arbeidshof is de eerste tabel van toepassing. 


