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Wetgever komt tot inzicht: toegang tot het recht wordt 
versoepeld. 
 

 

Brussel, 13 juni 2018 – De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, is verheugd 

met de beslissing van de Kamercommissie Financiën om de wet aan te passen waardoor een partij die 

naar de rechter gaat niet meer de rolrechten (belasting op het voeren van een procedure) bij aanvang 

van de procedure moet voorschieten. 

 

De pas in de commissie goedgekeurde nieuwe regeling zal inhouden dat de rechter in het vonnis die 

rolrechten ten laste zal leggen van de verliezende partij. Het zal dan aan de overheid zelf toekomen 

om die rechten te innen. 

 

De Orde van Vlaamse Balies is enthousiast. “De huidige regeling van de rolrechten is een financiële 

drempel voor het voeren van een procedure. Nu valt dat weg en zullen de kosten op het einde van de rit 

dienen te worden betaald door de verliezende partij. Dat systeem is eerlijker er verlaagt de drempel om 

naar de rechter te gaan”, verduidelijkt Hugo Lamon, woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies. 

 

De nieuwe regeling zal ook betekenen dat het risico bij de overheid ligt, nu zij het risico draagt wanneer 

de verliezende partij onvermogend blijkt. “Dat is ook logisch, nu de overheid moet kunnen garanderen 

dat iedereen zonder financiële obstakels zich tot de rechter moeten kunnen richten”, stelt Lamon. 
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Over de Orde van Vlaamse Balies 
De Orde van Vlaamse Balies is het overkoepelend orgaan van alle advocaten die aan de 13 Vlaamse 
balies verbonden zijn. De Orde van Vlaamse Balies heeft tot doel voor een behoorlijke en efficiënte 
rechtsbedeling te ijveren, de praktijkuitoefening te bevorderen en overleg te plegen over alle 
onderwerpen die voor de advocatuur en de rechtzoekende van belang zijn. De meer dan 10 000 
Vlaamse advocaten kiezen hun afgevaardigden voor de algemene vergadering. De algemene 
vergadering vormt het parlement, stippelt de belangrijkste beleidslijnen uit en duidt de leden van de 
raad van bestuur aan. De Orde van Vlaamse Balies is sinds 1 mei 2002 operationeel (inwerkingtreding 
KB 17 februari 2002), maar was sinds 7 februari 1998 als 'Vereniging' actief.  
 
Voor meer tekst en uitleg, consulteer www.advocaat.be 
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