
 

PROCEDUREKOSTEN : Een stand van zaken. 

 

 

Vanaf  1 mei 2017 moet elke eisende partij die een burgerlijke zaak begint een bijdrage van 20 euro 
aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand betalen. Op het einde van de rit wordt dit bedrag 
door de verliezende partij betaald. 

Deze bijdragen gebruikt de overheid om pro deo tussenkomsten van advocaten te vergoeden. 

Ook in strafzaken doet het nieuwe systeem zijn intrede. Elke veroordeelde en iedereen die 
schadevergoeding wil bekomen, betaalt aan het fonds. 

 

Wat moet je bijvoorbeeld betalen als een Politierechter je veroordeelt? 

In de eerste plaats uiteraard een geldboete.  

Belangrijk om weten is dat de in de wet en het vonnis vermelde bedragen vermenigvuldigd worden 
met de opdeciemen.  

Tot 2016 was de factor x6, maar voor overtredingen vanaf 1 januari 2017 werd deze verhoogd naar 
x8. 

Verder moet iedereen die veroordeeld wordt tot een geldboete vanaf 26 euro een bijdrage aan het 
slachtofferfonds betalen. Dit fonds verleent financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden, indien de dader niet kan worden geïdentificeerd of onvermogend is. De bijdrage beloopt 
25 euro x 8 of 200 euro.  

Tenslotte moeten veroordeelden ook de gerechtskosten betalen. Voor de meeste (eenvoudige) zaken 
komt dit neer op ongeveer 80 à 100 euro. 

Wanneer echter wordt getakeld, een bloed- of drugsanalyse wordt doorgevoerd of een 
verkeersdeskundige wordt aangesteld, loopt de kost vlug op tot enkele honderden of zelfs duizenden 
euro’s. 

In principe zijn deze kosten voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar en moeten verzekerde 
beklaagden zich er geen zorgen om maken. De verzekerde veroordeelde zal enkel de boete moeten 
betalen. 

Een voorbeeld: stel dat u op 31.12.2016 een rood licht voorbij rijdt en daarbij ook een volle witte lijn 
overschrijdt. 

De minimumboete is 30 euro voor elk van de overtredingen.  

De rechter kan wel beslissen dat de misdrijven samenhangend zijn, waardoor hij slechts één straf 
moet opleggen. 

De minimumboete wordt dan 30 euro, vermeerderd met: de opdeciemen (in dit geval x6 = 180 euro), 
de bijdrage aan het begrotingsfonds (20 euro) en de bijdrage aan het slachtofferfonds (200 euro). De 
gerechtskosten zullen minimaal zo’n 80 à 100 euro bedragen. 

Hoewel de boete dus volgens de wet 30 euro bedraagt, zal de overtreder om en bij de 500 euro 
effectief moeten betalen. 

Indien de rechter beslist dat de misdrijven niet samenhangend zijn, maar elk misdrijf apart bestraft 
moet worden,  zal hij 2 boetes opleggen van elk 30 euro, meer opdeciemen (2x 180 euro) en moet 
ook 2 maal een bijdrage van 200 euro aan het slachtofferfonds betaald worden. 

De bijdrage van 20 euro  aan het begrotingsfonds en de kosten (100 euro ) blijven hetzelfde, zodat in 
totaal 880 euro betaald moet worden.  

Dezelfde  overtredingen begaan vanaf januari 2017 kosten u 1000 euro, ingevolge de verhoogde 
opdeciemen. 



 

Een verwittigd chauffeur is er twee waard.  

Indien het toch zou mislopen, biedt LM&DS u vakkundige bijstand om uw verkeerszaak te behartigen 
en de financiële gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. 

 

 

 

Yves Mertens & Willem Verboven 

 

 

LM&DS advocaten heeft getracht deze tekst zo correct mogelijk op te stellen. Er werd echter voorrang gegeven aan het 
opstellen van een begrijpelijk document dat de krachtlijnen weergeeft zodat dit leemtes en onnauwkeurigheden zal bevatten. Er 
wordt door LM&DS advocaten en de medewerkers geen aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de inhoud van dit document. 
 


