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TITEL I. - GERECHTSKOSTEN EN INVORDERING DER GELDBOETEN,
TERUGGAVEN, SCHADEVERGOEDINGEN EN ZEKERHEIDSTELLINGEN.
HOOFDSTUK I. - TARIEF DER KOSTEN.
AFDELING I. - DESKUNDIGEN.
Artikel 1. De personen die wegens hun kunde of hun beroep worden opgeroepen,
hebben recht op een vergoeding evenredig aan de waarde van de verrichte arbeid; zij
maken naar geweten de staat op van hun honoraria; deze staat vermeldt, voor ieder van
de gedane verrichtingen, samen met de data er van, de dagen en uren welke er aan
besteed werden. Deze personen schieten de lonen voor van de helpers, alsmede de prijs
van de arbeidsprestaties en leveringen welke nodig zijn.
Op voorstel van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken, kan de Minister
van Justitie het normaal bedrag der honoraria vaststellen in een schaal die de met de

begroting belaste rechter als leidraad neemt en die eventueel in het laatste kwartaal van
elk jaar wordt herzien.
Art. 2. Ieder onverantwoord uitstel bij de uitvoering van de opdracht of bij de
nederlegging van het verslag brengt een vermindering mede van de honoraria van de
deskundige. De rechter die een deskundige oproept, bepaalt, telkens als dit mogelijk is,
een termijn binnen welke de opdracht moet voleindigd zijn en het verslag neergelegd.
Art. 3. De deskundigen die zich op twee kilometer of meer van hun verblijfplaats
begeven, ontvangen, zowel voor de heenreis als voor de terugreis, een per kilometer
berekende vergoeding waarvan de Minister van Justitie, op advies van de Commissie
voor de gerechtskosten in strafzaken, het bedrag vaststelt.
Art. 4. Wanneer de deskundige een prijsvermindering geniet voor het vervoer per
spoor of buurttram, wordt de vergoeding verminderd :
met 25 t.h. als de aan de deskundige toegestane vermindering de helft of minder
bedraagt;
met 50 t.h. als de vermindering meer dan de helft bedraagt zonder drie vierden te
boven te gaan;
en met 75 t.h. in de andere gevallen.
AFDELING II. - (VERTALERS EN TOLKEN). <KB 1999-06-13/37, art. 1;
Inwerkingtreding : 01-07-1999>
Art. 5. <KB 1999-06-13/37, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> Vertalingen
worden aangerekend per bladzijde van dertig regels die zestig tekens bevatten, spaties
inbegrepen.
De eerste bladzijde wordt als een volledige bladzijde beschouwd.
Behoudens de eerste bladzijde worden gedeelten van een bladzijde naar rata van het
aantal vertaalde regels betaald. Iedere begonnen regel wordt als een volledige regel
beschouwd.
Art. 6. <KB 1999-06-13/37, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> Per bladzijde
zijn de volgende bedragen verschuldigd :
1° voor het Nederlands en het Frans : 160 frank;
2° voor het Duits, het Engels, het Spaans, het Italiaans, het Portugees, het Deens, het
Zweeds, het Noors, het Fins en het Grieks : 345 frank;
3° voor de Slavische talen, alsook voor het Turks, het Hongaars, het Roemeens en het
Albanees : 432 frank;
4° voor het Arabisch, het Hebreeuws, alsook voor de Iraanse, Indische en Afrikaanse
talen : 595 frank;
5° voor het Japans, het Chinees en andere talen uit het Verre Oosten : 727 frank.
Art. 7. <KB 1999-06-13/37, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> In noodgevallen
of indien de tekst moeilijk leesbaar is, of andere moeilijkheden oplevert, kunnen de
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, de procureur-generaal bij het hof van
beroep, (...), de arbeidsauditeur of de procureur des Konings de vertaler machtiging
verlenen om het tarief te overschrijden. <KB 2003-12-17/35, art. 2, 010;
Inwerkingtreding : 01-01-2004>

Art. 8. <KB 1999-06-13/37, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> Wanneer
gebruik wordt gemaakt van in te vullen formulieren, worden de honoraria in afwijking
van artikel 5, tweede lid, berekend naar rata van het aantal vertaalde regels.
Art. 9. <KB 1999-06-13/37, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> Tolken worden
naar rata van de duur van hun prestaties vergoed op grond van een uurloon van :
1° 666 frank voor het Nederlands, het Frans, het Duits, het Engels, het Spaans, het
Italiaans, het Portugees, het Deens, het Zweeds, het Noors, het Fins, het Grieks, alsook
voor gebarentaal;
2° 928 frank voor de Slavische talen, alsook voor het Turks, het Hongaars, het
Roemeens en het Albanees;
3° 1 038 frank voor het Arabisch en het Hebreeuws, alsook voor de Iraanse, de
Indische en Afrikaanse talen;
4° 1 150 frank voor het Japans, het Chinees en andere talen uit het Verre Oosten.
Indien de eerste prestatie die 's morgens of 's namiddags wordt verricht, minder dan
een uur duurt, is een bedrag verschuldigd gelijk aan het uurloon.
Voor tolken die vanwege de federale Staat, een gemeenschap, een gewest, een provincie,
een gemeente of vanwege een openbare dienst die ervan afhangt, een wedde of
vergoeding ontvangen,, en die de hen gevraagde prestatie in het kader van hun dienst
verrichten, worden de hierboven omschreven uurlonen vastgesteld op 335 frank.
Art. 10. <KB 1999-06-13/37, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> De wachttijd
wordt naar gelang van de duur ervan vergoed op grond van het uurloon vastgesteld in
artikel 9, eerste lid.
Art. 10bis. <Ingevoegd bij KB 1999-06-13/37, art. 1; Inwerkingtreding : 01-07-1999>
De vorderingen, de dagvaardingen en de oproepingsbrieven aan de voet waarvan de
honoraria toegekend aan de tolken worden genoteerd, vermelden naast het tijdstip van
aankomst en vertrek dat van aanvang en beëindiging van de prestatie.
Art. 10ter. <Ingevoegd bij KB 1999-06-13/37, art. 1; Inwerkingtreding : 01-07-1999>
De reiskostenvergoeding wordt op (0,2147 EUR) per kilometer vastgesteld. <KB 200007-20/56, art. 5, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
AFDELING III. - GERECHTSDEURWAARDERS.
Art. 11. Voor het origineel van de dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen,
wordt aan de (gerechtsdeurwaarder) toegekend : (150) frank; voor elk afschrift : (37
frank). <KB 14-03-1968, art. 1> <KB 09-03-1983, art. 4>
In de gevallen bepaald bij artikels 37 en 44 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt aan
de (gerechtsdeurwaarder) voor iedere omslag toegekend : (5 frank). <KB 09-03-1983,
art. 4>
De (gerechtsdeurwaarder) mag slechts één origineel in rekening brengen : <KB 02-031971, art. 2>
1° om alle verdachten en getuigen die op dezelfde cedel van dagvaarding voorkomen,
dezelfde dag te dagvaarden, ofschoon zij op verschillende dagen moeten verschijnen;
2° om de verdachten te dagvaarden om te verschijnen op een zelfde terechtzitting ter
zake van alle misdrijven voor welke zij terechtstaan;
3° om aan de veroordeelden te betekenen alle door dezelfde rechtbank te hunnen laste
gewezen vonnissen, welke de deurwaarder op het ogenblik der kennisgeving in zijn bezit

heeft.
Hetzelfde geldt voor de betekening der bevelen tot verschijning en der vonnissen welke
verschillende personen betreffen.
De beloning voor de betekening van een akte van verzet tegen een veroordeling tot straf
is bepaald op (269) frank voor elk zelfs bij een enkel origineel betekend afschrift. <KB
09-03-1983, art. 4>
Art. 12. Voor de tenuitvoerlegging van de bevelen tot medebrenging, met inbegrip van
het exploot van betekening en het afschrift, wordt aan de (gerechtsdeurwaarder)
toegekend : (269) frank. <KB 09-03-1983, art. 5>
Art. 13. Voor het gevangennemen of het vatten van de persoon tot tenuitvoerlegging
van een bevel tot aanhouding, een beschikking tot bijlijfneming, een arrest of een vonnis,
met inbegrip van het exploot van betekening, het afschrift van het bevel, van de
beschikking of van het vonnis, en het proces-verbaal van opsporing, wordt aan de
(gerechtsdeurwaarder) toegekend :
1° bij tenuitvoerlegging van een vonnis of een arrest van veroordeling tot een
politiestraf : (337) frank; <KB 09-03-1983, art. 6>
2° bij tenuitvoerlegging van een bevel tot aanhouding of van een arrest of een vonnis
van veroordeling tot een correctionele straf : (428) frank; <KB 09-03-1983, art. 6>
3° bij tenuitvoerlegging van een beschikking tot bijlijfneming of van een arrest van
veroordeling tot een criminele straf : (541) frank. <KB 09-03-1983, art. 6>
Art. 14. Voor de tenuitvoerlegging van lijfsdwang met het oog op het invorderen van
verbeurdverklaringen, schadeloosstellingen en kosten, wordt aan de
(gerechtsdeurwaarder) toegekend : (439) frank. <KB 09-03-1983, art. 7>
Art. 15. Voor het proces-verbaal van opsporing, opgemaakt volgens de door het
Wetboek van strafvordering voorgeschreven vormen, wanneer het niet door
gevangenneming is gevolgd, met inbegrip van het exploot van betekening en het afschrift
van het bevel, van de beschikking tot bijlijfneming, van het arrest of het vonnis die tot
de opsporing aanleiding hebben gegeven, wordt aan de (gerechtsdeurwaarder)
toegekend : (439) frank. <KB 09-03-1983, art. 8>
In een zelfde zaak wordt slechts één proces-verbaal in rekening gebracht voor iedere
persoon, hoeveel opsporingen ook in een zelfde gemeente werden gedaan, wanneer zij
krachtens dezelfde akte hebben plaats gehad.
Art. 16. Voor de afkondiging en de aanplakbrieven van de beschikking die, naar luid
van artikel 466 van het Wetboek van strafvordering, tegen de weerspannige
beschuldigden moet worden genomen en bekendgemaakt, met inbegrip van het procesverbaal van bekendmaking en de kennisgeving van de beschikking, wordt aan de
(gerechtsdeurwaarder) toegekend : (609) frank. <KB 09-03-1983, art. 9>
Art. 17. Voor de afschriften van alle akten en stukken waarvan afschrift dient te
worden geleverd, buiten dat van het exploot, en wel voor iedere rol schrift van zestig
regels, achttien tot twintig lettergrepen de regel, samengesteld zoals gezegd in artikel 5,
wordt aan de (gerechtsdeurwaarder) toegekend : (49) frank. <KB 09-03-1983, art. 10>
Heeft het openbaar ministerie door een mechanisch middel een reproductie laten
maken van het arrest van verwijzing naar het hof van assisen, van de akte van
beschuldiging of van andere stukken der rechtspleging, dan trekt de

(gerechtsdeurwaarder), die met de betekening van de aldus gereproduceerde stukken is
belast, slechts (5) frank per rol. <KB 09-03-1983, art. 10>
Art. 18. Voor bijstand bij de inschrijving in de gevangenisrol, hetzij van de
veroordeelde wanneer deze zich aanmeldt onder geleide van een deurwaarder, daartoe
aangesteld door de ambtenaar van het openbaar ministerie, hetzij van de verdachte of
de beschuldigde wanneer deze zich reeds in de handen van het gerecht bevindt, en voor
de doorhaling in de gevangenisrol, zo daartoe gronden zijn, wordt aan de
(gerechtsdeurwaarder) toegekend : (269) frank. <KB 09-03-1983, art. 11>
Art. 19. Bevinden de personen, tegen wie bevelen tot aanhouding en beschikkingen tot
bijlijfneming werden uitgevaardigd of tegen wie arresten of vonnissen werden gewezen
die het vatten van de personen medebrengen, zich reeds in de handen van het gerecht of
melden die personen zich vrijwillig aan, dan is voor de tenuitvoerlegging van de
voormelde akten slechts het bij artikel 11 bepaalde bedrag aan de gerechtsdeurwaarders
verschuldigd. Hetzelfde geldt voor de tenuitvoerlegging der bevelen tot medebrenging
wanneer de persoon reeds is aangehouden of zich vrijwillig heeft aangemeld.
Art. 20. In het geval van artikel 103, wanneer de schuldenaars betalen in handen van
de gerechtsdeurwaarder, is hem de helft van het in de artikelen 13 en 14 bepaalde
bedrag verschuldigd.
Art. 21. De gerechtsdeurwaarders die zich op twee kilometer of meer van hun
verblijfplaats begeven, ontvangen als reiskosten, zowel voor de heenreis als voor de
terugreis, een per kilometer berekende vergoeding waarvan de Minister van Justitie, op
advies van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken, het bedrag vaststelt.
Art. 22. Wanneer de gerechtsdeurwaarder een prijsvermindering geniet voor het
vervoer per spoor of buurttram, wordt de vergoeding verminderd :
met 25 t.h. als de aan de gerechtsdeurwaarder toegestane vermindering de helft of
minder bedraagt;
met 50 t.h. als de vermindering meer dan de helft bedraagt zonder drie vierde te boven
te gaan;
en met 75 t.h. in de andere gevallen.
Art. 23. Voor alle akten die de gerechtsdeurwaarder op een zelfde ronde bezorgt, is
hem enkel één vervoerrecht verschuldigd.
Art. 24. De gerechtsdeurwaarder die buiten zijn standplaats moet vernachten, ontvangt
een vergoeding van (421) frank per nacht. <KB 09-03-1983, art. 12>
Art. 25. Wanneer de gerechtsdeurwaarder, zonder het uitdrukkelijk bevel bepaald bij
artikel 127, optreedt buiten het kanton van zijn standplaats, kan hij geen andere
reiskosten in rekening brengen dan die waarop hij recht zou hebben, indien hij verbleef
in de hoofdplaats van het kanton waar hij is opgetreden, mits de vergoeding niet hoger is
dan die welke hem volgens de afgelegde afstand zou verschuldigd zijn.
AFDELING IV. - (GEZWORENEN BIJ DE HOVEN VAN ASSISEN). <KB 1999-0613/37, art. 2; Inwerkingtreding : 01-07-1999>

Art. 26. <KB 1999-06-13/37, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> Gezworenen
en plaatsvervangende gezworenen ontvangen een vergoeding van 844 frank voor iedere
dag waarop zij zitting hebben gehad of de debatten hebben bijgewoond. Gezworenen die
op de oproeping zijn ingegaan maar geen zitting hebben gehad en geen debatten hebben
bijgewoond, ontvangen een vergoeding van 209 frank.
Art. 27. <KB 1999-06-13/37, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> Na de vijfde
dag worden voor elke bijkomende dag zitting of bijwoning van de debatten in de
hoedanigheid van gezworene of plaatsvervangend gezworene, volgende vergoedingen
toegekend :
1° aan de werkgever van de gezworene, die het normale loon heeft doorbetaald, een
vergoeding gelijk aan de dagelijkse brutobezoldiging, vermeerderd met de
werkgeversbijdragen die aan de instellingen van de sociale zekerheid worden gestort,
alsook met de vakantiegelden en de eindejaarspremie die erop betrekking hebben.
Bovenwettelijke betalingen worden niet in aanmerking genomen.
De dagelijkse vergoeding stemt overeen met acht maal het bruto-uurloon of een
twintigste van het maandsalaris, naargelang de bezoldiging die de werkgever uitkeert, in
uurloon of maandloon wordt uitgedrukt. Die bepaling is niet van toepassing op personen
die vanwege de federale overheid, een gemeenschap, een gewest, een provincie, een
gemeente of vanwege een openbare dienst die ervan afhangt, een wedde of vergoeding
ontvangen;
2° aan de gezworene die zelfstandige is, een vergoeding gelijk aan 1/220e van het laatste
netto jaarijkse beroepsinkomen vermeld op het aanslagbiljet betreffende de
personenbelasting, vermeerderd met de bedragen gestort voor de sociale zekerheid.
Art. 28. <KB 1999-06-13/37, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> Gezworenen
ontvangen voor elke dag waarop zij zich naar het hof van assisen hebben moeten
begeven, een kilometervergoeding van (0,2147 EUR). <KB 2000-07-20/56, art. 5, 007;
Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Wanneer een gezworene in het buitenland verblijft en niet in staat is om in zijn
reiskosten te voorzien wordt hem een voorschot verstrekt door de consuls voor een
bedrag dat niet hoger is dan de helft van de vergoeding waarop hij recht zou kunnen
hebben.
Hiervan wordt melding gemaakt in de rand van of onderaan op de dagvaarding, de
waarschuwing of de vordering.
Art. 28bis. <Ingevoegd bij KB 1999-06-13/37, art. 2; Inwerkingtreding : 01-07-1999>
Verzoeken inzake toekenning van de in deze afdeling vastgestelde vergoedingen, moeten
bij de voorzitter van het hof van assisen worden ingediend.
AFDELING V. - (GETUIGEN). <KB 1999-06-13/37, art. 3; Inwerkingtreding : 01-071999>
Art. 29. <KB 1999-06-13/37, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> Getuigen die
tijdens het onderzoek of ter zitting zijn verschenen, ontvangen per halve dag prestatie
een forfaitaire vergoeding van 330 frank. Indien de heen- en terugreis van de getuige
bijeengerekend 50 km te boven gaat, wordt per bijkomende kilometer een vergoeding
van (0,2147 EUR) toegekend. <KB 2000-07-20/56, art. 5, 007; Inwerkingtreding : 01-012002>
Deskundigen die in voornoemde hoedanigheid zijn verschenen, ontvangen per halve

dag prestatie een vergoeding van 1 017 frank.
Art. 30. <KB 1999-06-13/37, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> De reis- en
verblijfkosten van personen gedomicilieerd in het buitenland die in hun hoedanigheid
van getuige naar België moeten reizen, worden vergoed door de magistraat, door de
griffier, door de hoofdsecretaris bij het parket of door de hoofdsecretaris van het
arbeidsauditoraat, waarbij indien nodig, rekening wordt gehouden met de bepalingen
van de internationale overeenkomsten.
Wanneer deze persoon niet in staat is om in zijn reiskosten te voorzien wordt hem een
voorschot verstrekt door de consuls voor een bedrag dat niet hoger is dan de heft van de
vergoeding waarop hij recht zou kunnen hebben.
Art. 31. <KB 1999-06-13/37, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> Er wordt geen
vergoeding toegekend aan getuigen die zich in handen van het gerecht bevinden als
verdachte, beschuldigde of veroordeelde, die bij de wet op de bescherming van de
maatschappij zijn geïnterneerd of krachtens de wet betreffende de jeugdbescherming
zijn geplaatst.
Art. 32. <KB 1999-06-13/37, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 01-07-1999> Getuigen
beneden zestien jaar die van andere personen zijn vergezeld of getuigen van wie de
gezondheidstoestand begeleiding vereist, hebben recht op het dubbele van de reiskostenvergoeding vastgesteld in artikel 29.
Art. 33. (Opgeheven) <KB 1999-06-13/37, art. 4, 1°, 006; Inwerkingtreding : 01-071999>
Art. 34. (Opgeheven) <KB 1999-06-13/37, art. 4, 1°, 006; Inwerkingtreding : 01-071999>
Art. 35. (Opgeheven) <KB 1999-06-13/37, art. 4, 1°, 006; Inwerkingtreding : 01-071999>
Art. 36. (Opgeheven) <KB 1999-06-13/37, art. 4, 2°, 006; Inwerkingtreding : 01-071999>
Art. 37. (Opgeheven) <KB 1999-06-13/37, art. 4, 3°, 006; Inwerkingtreding : 01-071999>
Art. 38. (Opgeheven) <KB 1999-06-13/37, art. 4, 3°, 006; Inwerkingtreding : 01-071999>
Art. 39. (Opgeheven) <KB 1999-06-13/37, art. 4, 3°, 006; Inwerkingtreding : 01-071999>
Art. 40. (Opgeheven) <KB 1999-06-13/37, art. 4, 3°, 006; Inwerkingtreding : 01-071999>
AFDELING VI. - ZEGELBEWAARDERS EN SEQUESTERS.
Art. 41. Het loon van de zegelbewaarders bedraagt (34) frank per dag, ten ware de

magistraat als bewaarder heeft aangewezen hetzij een bewoner van het huis, hetzij een
persoon die een wedde of een vaste bezoldiging ontvangt ten laste van de Staat, de
provincie of de gemeente, of van een openbare dienst die van deze afhangt, hetzij een
wedde- of loontrekkende van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
<KB 09-03-1983, art. 17>
Art. 42. De kosten van sequestratie van dieren, en van voorwerpen die aan spoedig
bederf onderhevig zijn of die niet ter griffie kunnen worden neergelegd, worden volgens
plaatselijk gebruik berekend. Zonder machtiging van de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep (...) kan de sequestratie niet langer dan acht dagen gehandhaafd blijven.
<KB 2003-12-17/35, art. 3, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
Art. 43. Indien de dieren en voorwerpen bepaald in artikel 42 niet kunnen worden
teruggegeven, worden zij verkocht op bevel van de magistraat die de inbeslagneming er
van heeft gevorderd, met inachtneming der wettelijke voorschriften, bepaalt het bevel de
verkoopsformaliteiten en de prijs er van wordt naar behoren in consignatie gegeven.
AFDELING VII. - VELDWACHTERS EN BOSWACHTERS, AGENTEN DER
OPENBARE MACHT, DER GERECHTELIJKE OF GEMEENTEPOLITIE.
Art. 44. Aan de veldwachters en boswachters, de agenten der openbare macht en der
gerechtelijke of gemeentepolitie wordt geen vergoeding toegekend voor de
tenuitvoerleggingen in strafzaken waarmede zij door het openbaar ministerie en de
officieren der gerechtelijke politie zijn belast.
In de gevallen welke bij artikel 13, 1°, en bij artikel 14 bepaald zijn, wordt echter aan
de uitvoerende agent (51 frank) toegekend, in de gevallen bij artikel 13, 2°, bepaald :
(104) frank, en in de gevallen bij artikel 13, 3°, bepaald : (139) frank. <KB 09-03-1983,
art. 18>
Wanneer deze agenten hulp en bijstand aan de (gerechtsdeurwaarders) verlenen,
kunnen zij daarvoor op geen vergoeding aanspraak maken. <KB 09-03-1983, art. 18>
Art. 45. In het geval van artikel 103, wanneer de schuldenaars in handen van de
uitvoerende agent betalen, is hem de helft van het in artikel 44 bepaald bedrag
verschuldigd.
Art. 46. Een recht van (209) frank wordt toegekend aan de agent der openbare macht,
de politieagent, de veldwachter of boswachter, die een deserteur van het leger, wiens
aanhouding hij bewerkt heeft, vóór de militaire overheid leidt. <KB 09-03-1983, art. 19>
Art. 47. De als gerechtsdeurwaarders optredende boswachters en agenten der openbare
macht die zich op vijf of meer kilometer van hun verblijfplaats begeven, ontvangen,
zowel voor de heenreis als voor de terugreis, een per kilometer berekende vergoeding,
waarvan de Minister van Justitie, op advies van de Commissie voor de gerechtskosten in
strafzaken, het bedrag vaststelt.
Art. 48. Wanneer de als gerechtsdeurwaarder optredende boswachters en agenten der
openbare macht een prijsvermindering genieten voor het vervoer per spoor of
buurttram, wordt de vergoeding verminderd :
met 25 t.h., als de aan de boswachters en agenten der openbare macht toegestane
vermindering de helft of minder bedraagt;

met 50 t.h., als de vermindering meer dan de helft bedraagt, zonder drie vierden te
boven te gaan,
en met 75 t.h., in de andere gevallen.
Art. 49. Indien zij buiten hun verblijfplaats moeten vernachten, ontvangen zij een
vergoeding van (421) frank per nacht. <KB 09-03-1983, art. 20>
Art. 50. De door de gerechtelijke officieren en agenten gemaakte verblijfskosten,
alsmede hun reiskosten voor zover zij niet van een dienstwagen of een dienstbiljet
konden gebruik maken, worden hun terugbetaald op begroting van de procureurgeneraal bij het Hof van beroep (...). <KB 2003-12-17/35, art. 4, 010; Inwerkingtreding :
01-01-2004>
De Minister van Justitie regelt de uitgaven waarvoor vooraf machtiging van de
procureur-generaal bij het Hof van beroep of van de auditeur-generaal moet worden
aangevraagd.
AFDELING VIII. - VERBLIJF- EN REISKOSTEN DER MAGISTRATEN.
Art. 51. De verblijfkosten gemaakt door de magistraten, met inbegrip van de griffiers
en toegevoegde griffiers, alsmede hun reiskosten, voor zover zij niet van een dienstwagen
of een dienstbiljet konden gebruik maken, worden hun terugbetaald op begroting van de
procureur-generaal bij het Hof van beroep (...). <KB 2003-12-17/35, art. 5, 010;
Inwerkingtreding : 01-01-2004>
De Minister van Justitie regelt de uitgaven waarvoor vooraf het advies van de
procureur-generaal bij het Hof van beroep of van de auditeur-generaal moet worden
gevraagd.
Art. 52. Na het advies van de procureur-generaal bij het Hof van beroep (...) te hebben
ingewonnen, kan de Minister van Justitie aan de onderzoeksrechter, de kinderrechters
en hun griffiers, aan de procureurs des Konings en hun substituten, (...), die het
aanvragen, een maandelijkse vergoeding toekennen die (1.409) frank niet mag te boven
gaan en die hun wordt verleend tot dekking van al hun verblijfkosten binnen de grenzen
van hun arrondissement. <KB 09-03-1983, art. 21> <KB 2003-12-17/35, art. 6, 010;
Inwerkingtreding : 01-01-2004>
AFDELING IX. - NEERLEGGING EN TERUGNEMING VAN STUKKEN
BETICHT VAN VALSHEID OF VAN STUKKEN TOT VERGELIJKING.
Art. 53. Wanneer de openbare of particuliere bewaarders gehouden zijn zich ter griffie
of vóór de rechter te begeven om van valsheid betichte stukken tot vergelijking af te
geven of terug te nemen, wordt hun een vergoeding toegekend van (280 frank). <KB 0903-1983, art. 22>
Art. 54. De vergoedingen zijn niet verschuldigd :
1° aan de comparanten die een jaarwedde of een vaste bezoldiging genieten ten laste
van de Staat, de provincie, de gemeenten of een openbare dienst die van deze afhangt;
2° aan de wedde- en loontrekkenden van de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen;
zij ontvangen, zo daartoe gronden zijn, de vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 55. De openbare of particuliere bewaarders die in het geval van artikel 53 zich op
vijf of meer kilometer van hun verblijfplaats begeven, ontvangen als reiskosten, zowel
voor de heenreis als voor de terugreis, een per kilometer berekende vergoeding,
waarvan de Minister van Justitie, op advies van de Commissie voor de gerechtskosten in
strafzaken, het bedrag vaststelt.
Art. 56. Wanneer de openbare of particuliere bewaarders een prijsvermindering
genieten voor het vervoer per spoor of buurttram, wordt de vergoeding verminderd :
met 25 t.h., als de aan de openbare of particuliere bewaarders toegestane vermindering
de helft of minder bedraagt;
met 50 t.h., als de vermindering meer dan de helft bedraagt zonder drie vierde te boven
te gaan;
en met 75 t.h. in de andere gevallen.
Art. 57. Indien zij buiten hun verblijfplaats moeten vernachten, ontvangen zij een
vergoeding van (421) frank per nacht. <KB 09-03-1983, art. 23>
Art. 58. Indien een particulier bewaarder niet in staat is om in zijn reiskosten te
voorzien, wordt artikel 28 toegepast.
AFDELING X. - (VERSCHILLENDE KOSTEN.) <KB 1993-12-23/42, art. 1;
Inwerkingtreding : 01-01-1994>
Art. 59. <KB 1993-012-23/42, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1994> 1° het
wegnemen van in beslag genomen wagens door middel van takelwagens is betaald
volgens het tarief vastgesteld door de Belgische Federatie voor Garagisten
(FEGARBEL);
2° De kosten voor opgraving van lijken worden bepaald overeenkomstig de plaatselijke
gebruiken.
AFDELING XI. - TENUITVOERLEGGING DER ARRESTEN VAN
VEROORDELING TOT DOODSTRAF, LEVENSLANGE DWANGARBEID OF
LEVENSLANGE HECHTENIS.
Art. 60. De kosten van tenuitvoerlegging worden door de procureur-generaal bij het
Hof van beroep (...) bepaald. <KB 2003-12-17/35, art. 7, 010; Inwerkingtreding : 01-012004>
AFDELING XII. - OVERBRENGING VAN GEDETINEERDEN, VERVOER VAN
STUKKEN DER RECHTSPLEGING EN VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN,
CORRESPONDENTIEKOSTEN.
Art. 61. Wanneer de gedetineerden per rijtuig worden overgebracht, betaalt de
hoofdgeleider de voerlieden volgens het plaatselijk gebruik; alle vervoer- en
verblijfkosten worden hem overeenkomstig artikel 69 vergoed.
Aan de begeleiders wordt daarenboven een verblijfsvergoeding toegekend en, bij
voorkomend geval, een bijslag voor de nacht.
Deze vergoedingen zijn dezelfde als die welke zijn bepaald in de schaal van de
verblijfkosten toepasselijk op de ambtenaren en beambten van de ministeriële
departementen. Zij worden toegekend onder dezelfde voorwaarden.

Art. 62. De kosten voor vervoer van de stukken der rechtspleging en van de
overtuigingsstukken, alsmede de kosten voor overseining van telegrammen, het port van
brieven en paketten, worden door de procureur-generaal bij het Hof van beroep (...)
vastgesteld. De Minister van Justitie regelt de gevallen waarin hun machtiging vooraf
moet worden aangevraagd. <KB 2003-12-17/35, art. 8, 010; Inwerkingtreding : 01-012004>
AFDELING XIII. - SORTEREN EN VERVOEREN VAN GERECHTELIJKE
ARCHIEFSTUKKEN.
Art. 63. Moeten de registers, minuten en stukken van een griffie of enigerlei
gerechtelijke archiefstukken worden verplaatst, dan worden de kosten van sortering,
inventaris, inpakking en vervoer vastgesteld door de procureur-generaal bij het Hof van
beroep (of door de magistraat die het College van Procureurs-generaal bijstaat in de
gevallen bedoeld in artikel 125, tweede lid) en worden zij als algemene gerechtskosten
betaald. <KB 2003-12-17/35, art. 9, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
AFDELING XIV. - DRUKKEN EN BEKENDMAKEN DER ARRESTEN,
VONNISSEN EN GERECHTELIJKE AKTEN.
Art. 64. Op de algemene fondsen der gerechtskosten in strafzaken worden geen
drukkosten betaald, tenzij voor :
1° de uitgiften van de uittreksels uit arresten of vonnissen van veroordeling, tot het
drukken en bekendmaken waarvan de wet bevel of machtiging heeft gegeven;
2° de bevelschriften houdende benoeming van de voorzitters der hoven van assisen en
de arresten tot bijeenroeping dezer hoven;
3° de persoonsbeschrijving der aan te houden personen en de beschrijving der
voorwerpen die als bewijs kunnen dienen;
4° de modellen van staten of van memories en registers betreffende de vereffening, de
betaling en de invordering der gerechtskosten;
5° de akten waarvan een wet of een koninklijk besluit het drukken en bekendmaken
heeft bevolen en de akten waarvan het drukken en bekendmaken door een beslissing
van de Minister van Justitie nodig werden geacht;
6° de aanplakbrieven en andere drukwerken die de Minister van Justitie het nuttig
acht aan de hoven en rechtbanken te bezorgen in het belang van de Staat.
AFDELING XV. - BEREKENING DER AFSTANDEN VOOR HET VASTSTELLEN
DER REISKOSTEN.
Art. 65. De vaststelling van de reisvergoeding, in geval zij per kilometer wordt
berekend, geschiedt volgens de door de Koning opgemaakte algemene tabel, welke
namelijk voor elke reis aangeeft :
1° de afstand van elke gemeente en, bij voorkomend geval, van de gemeentewijken tot
aan de hoofdplaats van het kanton, tot aan de hoofdplaats van het rechterlijk
arrondissement, tot aan de hoofdplaats der provincie en tot aan de hoofdplaats van het
Hof van beroep van het rechtsgebied;
2° de afstand tussen de hoofdplaatsen van alle rechterlijke arrondissementen.
Een exemplaar van die tabel berust op de griffies der hoven en rechtbanken.

AFDELING XVI. - KOSTEN DOOR HET TARIEF NIET BEPAALD.
Art. 66. Wanneer de behandeling van een rechtsgeding buitengewone en door dit
reglement niet bepaalde kosten vergt, kunnen zij niet worden gemaakt dan met
machtiging hetzij van de procureurs-generaal bij de Hoven van beroep, (...), hetzij met
machtiging van de voorzitters der Hoven van assisen, in geval deze krachtens hun vrije
macht handelen. <KB 2003-12-17/35, art. 10, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
De procureurs-generaal (...) geven de Minister van Justitie onverwijld kennis van de
verleende machtiging. <KB 2003-12-17/35, art. 10, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
(Binnen de grenzen vastgesteld door de Minister van Justitie, kunnen de procureursgeneraal (...) de vorderende overheid vrijstellen van de machtiging bedoeld in het eerste
lid.) <KB 03-08-1988, art. 2> <KB 2003-12-17/35, art. 10, 010; Inwerkingtreding : 01-012004>
HOOFDSTUK II. - TOESCHATTING DER KOSTEN AAN DE
RECHTHEBBENDEN.
AFDELING I. - KOSTEN TOEGESCHAT OP VORDERINGEN,
DAGVAARDINGEN EN WAARSCHUWINGEN.
Art. 67. <KB 03-08-1988, art. 3> De Minister van Justitie stelt de categorieën van
kosten vast die aan de voet der vorderingen, dagvaardingen en waarschuwingen worden
toegeschat.
Art. 68. De vergoedingen aan getuigen die zonder dagvaarding verschijnen hetzij vóór
de onderzoeksrechter, hetzij vóór de strafgerechten, kunnen worden toegeschat op de
waarschuwing die hun is overhandigd geworden.
Art. 69. Indien het een vervoer van gedetineerden betreft, worden de kosten
onmiddellijk toegeschat door de vorderende magistraat; betreft het andere
vergoedingen, dan worden zij toegeschat door de voorzitters, onderzoeksrechters,
vrederechters of ambtenaren van het openbaar ministerie, vóór wie de belanghebbenden
zijn verschenen.
Art. 70. De toeschatting is gedagtekend; voor de vergoeding wegens verschijning wordt
vermeld dat zij werd aangevraagd en dat de getuigen zich niet in de gevallen door de
artikelen 30, tweede lid, 31 en 54 bedoeld bevinden.
AFDELING II. - KOSTEN TOEGESCHAT OP MEMORIE.
Art. 71. Op welk verslag van een deskundige, elke vertaling, elke akte van een
gerechtsdeurwaarder of van een agent der openbare macht moet de prijs van de
verrichting voluit en vóór de handtekening worden aangegeven.
Art. 72. De in tweevoud opgemaakte memories van kosten bevatten :
1° de datum der vordering en de naam van de magistraten van wie zij uitgaat;
2° de soort van misdaad of van wanbedrijf;
3° bij voorkomend geval, de naam der verdachten;
4° de vermelding der verrichtingen en bemoeiingen en der artikelen van het tarief of
van de schaal die van toepassing zijn;

5° het volgnummer van de memorie;
6° het nummer van de postcheckrekening van de belanghebbende en zijn volledig
adres;
7° bij voorkomend geval, de datum van de reizen;
8° eventueel de aan de belanghebbende toegestane prijsvermindering voor het vervoer.
Tot staving van de memories worden de vorderingen er bij gevoegd.
Art. 73. De memories van de deskundigen vermelden, behalve de inlichtingen bepaald
in artikel 72, de datum waarop het verslag werd ingediend, die van de tolken, het uur
waarop de vacaties begonnen en waarop zij geëindigd zijn.
Art. 74. De memories van de accountants vermelden, behalve de inlichtingen bepaald
in de artikelen 72 en 73 :
1° de datum waarop de verrichtingen van de deskundigen plaats hadden;
2° de bijzonderheden van elke verrichting en, indien daartoe reden is, de boeken en
documenten waarvan de deskundige gebruik heeft gemaakt om ze uit te voeren;
3° de wijze waarop de deskundige de in het verslag vermelde cijfers heeft bekomen,
inzonderheid of zij zonder meer uit de in beslag genomen documenten overgenomen zijn
dan wel de vrucht zijn van een persoonlijk werk van de deskundige; in dat geval,
beschrijft de memorie dat werk en geeft de moeilijkheden aan die het heeft opgeleverd.
Zijn er verscheidene deskundigen, dan geeft de memorie, behalve de voormelde
inlichtingen die door elke deskundige afzonderlijk zijn verstrekt, het bedrag op van de
honoraria door ieder deskundige gevraagd en de totale kosten van het deskundig
onderzoek.
Wanneer de deskundige helpers gebezigd heeft, vermeldt de memorie de aard van het
werk dat zij verricht, de boeken en documenten die zij gebruikt, het aantal uren dat zij
aan hun werk besteed hebben en de sommen die hun betaald werden. De kwijtbrieven
worden bij de memorie gevoegd.
De inventaris van de onderzochte boeken en documenten moet aan de memorie worden
vastgehecht.
Ingeval in beslag genomen boeken en documenten slechts summierlijk moesten
bestudeerd worden, daar aanstonds is gebleken dat zij voor het onderzoek zonder
belang waren, dan worden zij aan het einde van de inventaris vermeld onder de rubriek
: " Documenten zonder belang voor het onderzoek. "
Art. 75. De memories van de (gerechtsdeurwaarders) vermelden, behalve de
inlichtingen bepaald in artikel 72 :
1° de akte krachtens welke proces-verbaal van opsporing werd opgemaakt;
2° de nummers van de cedels;
3° de verrichtingen en de bemoeiingen naar tijdsorde gerangschikt; die welke op
dezelfde dag en betreffende een zelfde persoon werden gedaan, in de orde van hun
opvolging.
De gerechtsdeurwaarders begrijpen in één memorie alle binnen een zelfde tijdsbestek
gedane verrichtingen en bemoeiingen.
De tot de (gerechtsdeurwaarder) gerichte gerechtsbevelen om op te treden buiten het
kanton zijner standplaats worden bij de memorie gevoegd.
Art. 76. De verrichtingen en kosten in een zelfde zaak gedaan door verschillende
personen die samen zijn opgetreden, worden op één enkele memorie gebracht.
Voor elk neergelegd verslag wordt één memorie opgemaakt, welk ook het aantal der

uitgevaardigde vorderingen zij. Indien in een zelfde zaak achtereenvolgens verschillende
verslagen door dezelfde deskundige worden neergelegd, vermelden de
achtereenvolgende memories, de data der voorgaande memories en het bedrag der
daarop voorkomende sommen.
Aan de tolken die gewoonlijk opgeroepen worden vóór een vonnisgerecht, staat het
echter vrij slechts om de maand een staat hunner vacaties vóór te leggen, en aan de
(gerechtsdeurwaarders) der openbare macht staat het vrij slechts om het kwartaal een
staat der hun verschuldigde lonen vóór te leggen.
Art. 77. Elke memorie moet, om ontvankelijk te zijn, voorzien zijn van de volgende
geschreven vermelding die door ieder van de betrokken partijen ondertekend is : " Ik
bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is. "
Art. 78. De memories van honoraria van personen, opgeroepen wegens hun kunde of
hun beroep, worden, tegelijk met het deskundig verslag, aan de vorderende magistraat
overgemaakt.
Deze stelt ze vast, indien de geëiste honoraria overeenstemmen met de overeenkomstig
zijn vorderingen gepresteerde diensten.
Wanneer de magistraat memories opgemaakt volgens de in artikel 1 bepaalde schaal
vaststelt, worden zij door bemiddeling van de parketten aan de Minister van Justitie
overgemaakt. De Minister van Justitie gaat na of de voorwaarden van de schaal werden
in acht genomen. Is dit het geval, dan worden de memories betaalbaar gesteld.
Indien de magistraat oordeelt de in het vorig lid bedoelde memories niet onveranderd
te kunnen vaststellen, of indien de verrichtingen wegens hun aard of bij uitzondering
niet in de bij artikel 1 bepaalde schaal voorkomen, dan worden de memories begroot
door de vorderende magistraat, die eventueel het bedrag er van bij een met redenen
omklede beschikking kan verminderen.
De memories worden daarna overgemaakt aan de Minister van Justitie om, na nazicht,
voorzien te worden van de vermelding " geen bezwaar ". Is de Minister van oordeel dat
de honoraria vastgesteld of begroot werden op een bedrag dat niet met het belang der
verstrekte prestaties overeenstemt, dan maakt hij in de loop der maand de betwiste
memories over aan de commissie voor gerechtskosten in strafzaken.
Bij voorkomend geval vraagt de commissie, door bemiddeling van de vorderende
magistraat of van de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie, de deskundige
om schriftelijke uitleg. Desnoods wint zij het advies in van de vorderende magistraat of
van de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie. Zij kan eveneens eisen dat het
dossier en de in beslag genomen documenten haar worden overgelegd.
Wanneer het bedrag van de memorie ((2.500) EUR) bereikt en de door de commissie
voorgenomen vermindering één vierde van het bedrag der memorie te boven gaat, wordt
hiervan kennis gegeven aan de deskundige die, zo hij daartoe een aanvraag indient
binnen vijftien dagen na toezending van het bericht, mondeling uitleg kan geven aan de
commissie. Buiten dit geval, hoort de commissie de mondelinge uitleg van de
deskundige, indien zij dit nuttig acht. <KB 09-03-1983, art. 24> <KB 2000-07-20/56, art.
5, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Ten slotte stelt de commissie het bedrag van de memorie vast, zendt ze terug aan de
Minister van Justitie en deelt de beslissing aan de vorderende magistraat mede.
Op zicht van de door de commissie vastgestelde toeschatting, worden de memories
onmiddellijk betaalbaar gesteld.
Art. 79. De memories der deurwaarders, der agenten van de openbare macht en der

tolken, de memories van kosten van opgraving, van sequestratie en van zegelbewaring,
worden overhandigd aan de ambtenaren van het openbaar ministerie die, na ze, onder
meer wat de (gerechtsdeurwaarders) betreft, te hebben nagezien volgens het bij artikel
128 bepaalde register, ze bij schriftelijke vordering ter toeschatting aan de voorzitters,
onderzoeksrechters en vrederechters, ieder wat hem betreft, voorleggen.
De memories der (gerechtsdeurwaarders) en der agenten van de openbare macht
worden daarna aan de Minister van Justitie overgemaakt; deze gaat na of de
voorwaarden van het tarief werden in acht genomen. Is dit het geval, dan worden de
memories betaalbaar gesteld.
Is de Minister van oordeel dat de voorwaarden van het tarief niet werden in acht
genomen, dan maakt hij in de loop der maand de betwiste memories aan de commissie
voor gerechtskosten in strafzaken over.
De commissie verzoekt de betrokkene om schriftelijke en, bij voorkomend geval,
mondelinge uitleg; desnoods eist zij dat haar de nodige documenten worden voorgelegd
ten slotte stelt zij het bedrag van de memorie vast, maakt ze voor uitbetaling over aan de
Minister van Justitie en deelt de beslissing aan de vorderende magistraat mede.
Art. 80. De memories van kosten van ontledingen en onderzoekingen van deskundigen
die verband houden met misdrijven waaromtrent een schikking is getroffen, worden, in
afwijking van de artikelen 78 en 79, onderworpen aan de toeschatting van de ambtenaar
van het openbaar ministerie of van de procureur des Konings van wie het voorstel tot
schikking uitgaat.
Art. 81. De voorzitters, onderzoeksrechters en vrederechters kunnen niet weigeren de
kosten toe te schatten, enkel en alleen omdat die niet op hun rechtstreeks bevel werden
gemaakt, mits echter gemaakt op vordering van een bevoegde officier van justitie of van
gerechtelijke politie, binnen het rechtsgebied van het Hof of van de rechtbank waarvan
zij voorzitter zijn of lid.
Art. 82. De memories van de magistraten en ambtenaren der rechterlijke orde
betreffende hun reis- en verblijfkosten, de memories van kosten van vervoer van
processtukken en voorwerpen die ter overtuiging of ter ontlasting kunnen dienen, van
correspondentiekosten, van kosten van sortering en vervoer van rechterlijke
archiefstukken, van kosten van tenuitvoerlegging van arresten in criminele zaken, van
buitengewone kosten in het tarief niet bepaald, worden overgemaakt aan de procureurgeneraal (...) die ze zal vaststellen. Zij worden overgemaakt door de procureurs des
Konings (...), indien de kosten op hun vordering werden gemaakt, of door magistraten
der lagere gerechten. <KB 2003-12-17/35, art. 11, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
Art. 83. De kosten van het drukken en bekendmaken der arresten, vonnissen en
rechterlijke akten worden toegeschat overeenkomstig de artikelen 79 en 81, tenzij het
drukwerk door een Staatsdrukkerij werd geleverd. Betreft het, in dit laatste geval,
kosten die op partijen verhaalbaar zijn, dan doet zich de vorderende magistraat een
staat der kosten voorleggen, ten einde de vereffening daarvan mogelijk te maken.
AFDELING III. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MAGISTRAAT DIE DE
VERGOEDINGEN HEEFT TOEGESCHAT.
Art. 84. De magistraten zijn aansprakelijk voor de toeschattingen door hen in strijd
met dit reglement verstrekt.

Hun aansprakelijkheid neemt een einde, wanneer de ten onrechte toegeschatte
vergoedingen door de partijen die ze in ontvangst hebben genomen, teruggegeven of op
de veroordeelde verhaald zijn.
HOOFDSTUK III. - BETALING DER KOSTEN EN VERJARING.
Art. 85. (De Minister van Justitie stelt de categorieën vast van de kosten die hij zelf
betaalt en die van de kosten die door de griffiers van de hoven en rechtbanken worden
betaald door middel van een voorschot dat hij te dien einde te hunner beschikking stelt.)
<KB 03-08-1988, art. 4>
(Evenwel worden de krachtens artikel 61 toegeschatte kosten betaald door het bestuur
der strafinrichtingen wanneer de gedetineerde in een strafinrichting opgesloten was op
het ogenblik dat zijn overbrenging gevorderd werd.) <KB 03-08-1988, art. 4>
(De ontvangende partij geeft kwijting op de titel die de toeschatting inwilligt. Kan zij
niet tekenen, dan wordt daarvan melding gemaakt en die vermelding geldt als kwijting,
zonder dat er andere formaliteiten nodig zijn om van de betalingen te doen blijken.)
<KB 12-05-1952, art. 4>
Art. 86. De memories die niet werden aangeboden binnen zes maanden na het
verstrijken van het jaar waarin de kosten werden gemaakt, zijn verjaard.
De Minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar kan partijen
ontheffen van het verval.
HOOFDSTUK IV. - ADMINISTRATIEVE REGULARISATIE DER KOSTEN.
Art. 87. Op het einde van elke maand brengen de griffiers van de hoven en
rechtbanken op staten, per dienstjaar opgemaakt, alle kosten bijeen die zij in de loop
der maand hebben betaald.
Zij maken zoveel verschillende staten op als er categorieën van kosten zijn.
Art. 88. In het begin van de daaropvolgende maand worden de volgens artikel 87
opgemaakte staten, alsmede de titels die de toeschatting inwilligen, vergezeld van de
originelen der bewijsstukken, aan de Minister van Justitie gericht, samen met een in
tweevoud opgemaakt verzamelborderel.
Art. 89. De Minister van Justitie doet dit borderel en de staten nazien, alsmede de titels
waarbij toeschattingen worden ingewilligd en de bewijsstukken; hij sluit het borderel af
op het totaal bedrag der regelmatig gedane betalingen en betaalt het bedrag terug aan
de betrokken griffier met het oog op de wedersamenstelling van zijn voorschot.
Indien sommen ten onrechte zijn toegeschat, doet de Minister van Justitie daarvan, met
het oog op teruggave, rollen opmaken die op de betrokkene invorderbaar zijn, mits
echter sedert de betaling van die sommen nie meer dan twee jaar zijn verlopen.
Art. 90. Nadat de stukken op last van de Minister van Justitie zijn nagezien en de
uitgaven zijn aangerekend op de kredieten bij de begroting toegekend, zendt de
Minister, met het oog op definitieve regeling, aan het Rekenhof de staten en de titels
waarop de toeschattingen werden ingewilligd, samen met de bewijsstukken. Daarbij
voegt hij de omstandige per dienstjaar opgemaakte borderellen, een verzamelstaat,
alsmede, zo daartoe gronden zijn, de rollen van teruggave.
De stukken die door het Rekenhof onregelmatig zijn bevonden, worden met die op- en

aanmerkingen, om daaraan gevolg te geven als naar recht, aan de Minister van Justitie
teruggezonden.
De rollen van teruggave die krachtens artikel 89 invorderbaar zijn verklaard en door
het Hof geviseerd, worden ingevorderd.
HOOFDSTUK V. - VEROORDELING TOT DE KOSTEN.
Art. 91. <KB 1992-07-29/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-08-1992> In criminele
en correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt
door de rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet
meer mag bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten.
Voor elke criminele, correctionele en politiezaak wordt door de rechter bovendien aan
iedere veroordeelde een vergoeding van ((25 EUR)) opgelegd. <KB 1993-12-23/41, art. 1,
003; Inwerkingtreding : 01-01-1994> <KB 2001-12-11/38, art. 1, 008; Inwerkingtreding :
01-01-2002>
Art. 92. De drukkosten die in de bij de wet bepaalde gevallen ten laste van sommige
veroordeelden komen, zijn dezelfde als die welke werden bepaald in het
aannemingscontract met de drukker van het parket, het hof of de rechtbank.
In dezelfde gevallen worden de aanplakkosten betaald volgens de in elke gemeente
geldende prijzen.
Art. 93. In alle gevallen komen ten laste van de Staat, zonder verhaal op de
veroordeelde partijen :
1° de reis- en verblijfkosten der magistraten die met de dienst der assisen zijn belast;
2° (de vergoedingen der gezworenen, alsmede de rechten van uitgifte van de betekening
der lijsten van de gezworenen en der uittreksels uit deze lijsten, in de bij de wet
bepaalde gevallen, zomede de kosten bedoeld in artikel 26, tweede lid.) <KB 17-07-1978,
art. 2>
3° de kosten van vertalers en tolken voor de in België gebruikelijke talen;
4° de kosten van overbrenging, binnen het Rijk, der verdachten, beschuldigden en
veroordeelden en der personen die ter beschikking van de regering zijn gesteld.
5° (de kosten der terechtstellingen) <KB 12-05-1952>
Art. 94. De kosten, waarvan de terugbetaling door een vreemde Staat of Belgisch
Congo geëist wordt van de Belgische Staat, uit hoofde van het uitleveren of het
overbrengen van dezelfde personen, zoals de kosten van doorvoer en van vervoer ter zee,
worden ten laste van de veroordeelde partijen teruggevorderd op de wijze zoals in
artikel 97, derde lid, is bepaald.
Art. 95. De kosten van teraardebestelling van de veroordeelden en van lijken, op de
openbare weg of in enigerlei andere plaats gevonden, zijn ten laste van de gemeenten,
wanneer evenwel de lijken niet door de families worden opgeëist en behoudens verhaal
der gemeenten, bij voorkomend geval, op wie dit naar recht behoort te geschieden.
HOOFDSTUK VI. - VASTSTELLING DER KOSTEN TEN AANZIEN VAN DE
VEROORDEELDE PARTIJEN.
Art. 96. De kosten worden vastgesteld door het vonnis of het arrest dat daartoe
veroordeelt.

Art. 97. Voor elke criminele, correctionele en politiezaak, wordt een staat van
vaststelling van de kosten opgemaakt, met uitzondering van de kosten in artikel 93
vermeld.
Om die vaststelling te vergemakkelijken, voegen de vrederechters, de
onderzoeksrechters en de voorzitters der hoven en rechtbanken, zodra zij hun werk
betreffende elke zaak hebben geëindigd, bij de stukken een door hen ondertekende staat
van de kosten die ingevorderd kunnen worden.
Van de kosten die door het vonnis niet konden worden voorzien en vastgesteld, wordt
een afzonderlijke staat van vaststelling opgemaakt, die de bevoegde rechter uitvoerbaar
verklaart en waarvan de griffier, met het oog op terugvordering der kosten op de
veroordeelden, een afschrift aan de ontvanger van registratie en domeinen doet
toekomen.
Het bedrag der aldus vastgestelde kosten wordt, bij voorkomend geval, op een frank
naar boven afgerond.
Art. 98. In de bij de wet bepaalde gevallen worden de kosten der tolken vastgesteld ten
laste der veroordeelden overeenkomstig artikel 5.
HOOFDSTUK VII. - INVORDERING VAN GELDBOETEN, TERUGGAVEN,
SCHADELOOSSTELLINGEN, BORGSOMMEN EN KOSTEN.
Art. 99. Op de begroting van het Ministerie van Justitie worden aangerekend de
gerechtskosten in strafzaken voor de daden en rechtsplegingen ambtshalve of op de
vordering van het openbaar ministerie bevolen, behoudens vervolging als naar recht van
de invordering van de gezegde kosten die niet ten laste van de Staat komen, een en ander
met inachtneming van de vorm en van de regelen hierna bepaald.
Art. 100. De invordering der geldboeten, teruggaven, schadeloosstelling en kosten
wordt met alle rechtsmiddelen vervolgd door de bemoeiïngen van de aangestelden van
het Bestuur van registratie en domeinen.
Hetzelfde geldt voor de invordering der rollen van teruggave opgemaakt
overeenkomstig artikel 89.
Art. 101. <W 2006-12-27/32, art. 299, 011; Inwerkingtreding : 07-01-2007> § 1. Zonder
dat de ontvanger van de domeinen en/of penale boeten voorafgaandelijk het in kracht
van gewijsde getreden vonnis of arrest moet betekenen, kan hij, bij een ter post
aangetekende brief, uitvoerend beslag onder derden leggen op de aan een veroordeelde
verschuldigde of toebehorende sommen en zaken, tot beloop van het bedrag, geheel of
gedeeltelijk, dat door deze laatste verschuldigd is uit hoofde van geldboeten, kosten,
bijdragen, verbeurdverklaarde geldsommen en kosten van vervolging of
tenuitvoerlegging. Het beslag wordt eveneens bij een ter post aangetekende brief aan de
veroordeelde aangezegd.
Dit beslag heeft uitwerking vanaf de overhandiging van het stuk aan de geadresseerde.
De veroordeelde kan tegen het beslag bij ter post aangetekende brief verzet aantekenen
bij de bevoegde ontvanger binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de afgifte ter post van
de aanzegging van het beslag. De veroordeelde moet binnen dezelfde termijn bij ter post
aangetekende brief de derde-beslagene inlichten.
§ 2. Het in § 1 bedoelde beslag geeft aanleiding tot het opmaken van het bericht van
beslag ingevoerd bij artikel 1390 van het Gerechtelijk Wetboek. Dit bericht wordt

evenwel aangelegd door de met de invordering belaste ontvanger die het aan de griffier
van de rechtbank van eerste aanleg zendt binnen 24 uren na het neerleggen ter post van
het bij aangetekende brief gedane beslag.
§ 3. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 1, zijn op dit beslag de bepalingen
toepasselijk van de artikelen 1539, 1540, 1542, eerste en tweede lid, en 1543 van het
Gerechtelijk Wetboek, met dien verstande dat de afgifte van het bedrag van het beslag
geschiedt in handen van de bevoegde ontvanger.
§ 4. Het uitvoerend beslag onder derden moet geschieden door middel van een
deurwaardersexploot op de wijze bepaald bij de artikelen 1539 tot 1544 van het
Gerechtelijk Wetboek, wanneer blijkt :
1) dat de veroordeelde zich verzet tegen het in § 1 bedoelde beslag;
2) dat de derde-beslagene zijn schuld tegenover de veroordeelde betwist;
3) dat de sommen en zaken het voorwerp zijn van een verzet of beslag onder derden
dat vóór het in § 1, bedoelde beslag werd gedaan door andere schuldeisers;
4) dat de zaken te gelde moeten worden gemaakt.
In deze gevallen blijft het door de ontvanger overeenkomstig § 1, gelegd beslag zijn
bewarend effect behouden wanneer een uitvoerend beslag onder derden bij
deurwaardersexploot wordt gelegd als bepaald bij artikel 1539 van het Gerechtelijk
Wetboek, binnen een maand na de afgifte ter post van het verzet van de veroordeelde
overeenkomstig § 1, derde lid, of van de verklaring als bepaald bij artikel 1452 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Art. 102. <W 2006-12-27/32, art. 300, 011; Inwerkingtreding : 07-01-2007> Op vraag
van de ontvanger der domeinen en/of penale boeten zijn de administratieve diensten van
de Staat, van de lokale besturen en de instellingen die belast zijn met een opdracht van
openbaar nut, ertoe gehouden hem op hun kosten alle nuttige inlichtingen te
verstrekken met betrekking tot het vermogen of de inkomsten van de veroordeelde.
Art. 103. De (gerechtsdeurwaarders) met de akten tot invordering belast, mogen de
sommen die de partijen voorstellen in hun handen af te dragen in ontvangst nemen
onder verplichting voor hen er melding van te maken in hun repertoria en ze
onmiddellijk in de kas van de ontvanger van registratie en domeinen te storten. De
agenten der openbare macht en der plaatselijke politie, de veldwachters en boswachters,
met de akten tot die invordering belast, kunnen insgelijks de sommen die de partijen
voorstellen in hun handen af te dragen in ontvangst nemen, onder verplichting voor hen
aan de voet van het bevel tot gevangenneming melding te maken van de ontvangen som
en ze onmiddellijk bij de ontvanger te storten; deze geeft ontlasting daarvan op
hetzelfde stuk, dat de uitvoerende agent vervolgens aan het parket overhandigt.
Maakt de uitvoerende agent de door hem ontvangen som per post aan de ontvanger
over, dan voegt hij het ontvangstbewijs bij het bevel tot gevangenneming en brengt de
verzendingskosten op de memorie in artikel 79 bepaald.
Art. 104. De kosten van invordering der geldboeten, gerechtskosten, teruggaven en
schadeloosstellingen worden overeenkomstig dit reglement begroot.
Het bestuur van registratie en domeinen, dat met de invordering is belast, schiet de
kosten voor en betaalt zichzelf, volgens de rechtsvormen, ten laste van de veroordeelden
(wet van 1 juni 1849, artikel 2).
Art. 105. Hetzelfde geldt voor de invordering van de borgsommen gestort om de
voorlopige vrijheid der verdachten te bekomen.

Art. 106. Dezelfde bepaling is van toepassing op de vervolgingen door de borgen
ingesteld om teruggave te bekomen, in de gevallen als naar recht, van de sommen in de
deposito- en consignatiekas gedeponeerd.
HOOFDSTUK VIII. - TUSSENKOMST DER BURGERLIJKE PARTIJ.
Art. 107. De provincies, de gemeenten, de openbare besturen en instellingen zijn
gelijkgesteld met de burgerlijke partijen in de vervolgingen in correctionele of
politiezaken ingesteld op hun verzoek of zelfs van ambtswege, en voornamelijk met het
oog op hun geldelijke belangen (wet van 1 juni 1849, artikel 4).
Art. 108. In criminele zaken, wanneer het betreft de misdaden omschreven bij de
artikelen 196, 197 en 489, derde lid, van het Strafwetboek of bij de artikelen 207 en 208
van de wetten op de handelsvennootschappen bij koninklijk besluit van 30 november
1935 samengeordend, alsmede in correctionele of politiezaken, dient de burgerlijke
partij, wanneer zij rechtstreeks optreedt of wanneer een onderzoek het gevolg is geweest
van de aanstelling van een burgerlijke partij, de som die voor de kosten der
rechtspleging vermoedelijk nodig is, ter griffie neer te leggen, zonder dat er voor het
bewaren dezer som enige vergoeding mag worden geëist, op straffe van knevelarij. Een
nieuwe som moet verstrekt worden, indien de eerste ontoereikend is geworden.
De registratierechten eventueel verschuldigd op de rechterlijke beslissing waarbij
uitspraak wordt gedaan op de eis van de burgerlijke partij, zijn in deze som niet
begrepen.
In geval van veroordeling der verdachten, wordt de door de burgerlijke partij in
consignatie gegeven som terugbetaald, na aftrek van de kosten in haar belang gedaan en
door het vonnis begroot.
(Hetzelfde geldt voor de burgerlijke partij aan wie rechtsbijstand is verleend onder
voorbehoud van de toepassing der artikelen 669, 672 en 674 van het Gerechtelijk
Wetboek). <KB 03-11-1968, art. 2>
Art. 109. In elke rechtspleging waar een burgerlijke partij optreedt, draagt elke
vordering en akte die aanleiding kunnen geven tot kosten invorderbaar van de
veroordeelde partijen, de vermelding " burgerlijke partij ".
Art. 110. De griffier betaalt op de in consignatie gestelde sommen alle behoorlijk
toegeschatte kosten der rechtspleging.
In alle gevallen, wanneer aan de zaak een einde is gemaakt door een beslissing die ten
aanzien der burgerlijke partij onherroepelijk is geworden, stelt de griffier aan deze
partij tegen ontvangbewijs de niet gebruikte sommen ter hand, alsmede de stukken tot
bewijs der kosten in het belang van de burgerlijke partij gemaakt en door het vonnis
begroot.
In geval van veroordeling van de verdachten, maakt de griffier bovendien een memorie
op betreffende de andere kosten; nadat de begroting van de rechter daarop is
aangebracht, wordt het bedrag er van tegen ontvangbewijs aan de burgerlijke partij
terugbetaald.
De memorie, vergezeld van de bewijsstukken, wordt vervolgens als uitgave
ingeschreven in de maandelijkse rekening bepaald bij artikel 87.
Art. 111. In de zaken waarin de provincies, de gemeenten, de openbare besturen en

instellingen gelijkgesteld worden met de burgerlijke partijen, worden de op voet van het
tarief in strafzaken begrote kosten van vervolging voorgeschoten door het Bestuur van
registratie en domeinen door bemiddeling van de griffiers der hoven en rechtbanken, en
als uitgaven ingeschreven op de rekeningen ten laste van de begroting van justitie en
teruggevorderd op de partij die in 't ongelijk werd gesteld.
Art. 112. Wanneer aan een burgerlijke partij een pro Deo wordt vergund, worden de
kosten van vervolging op dezelfde wijze voorgeschoten.
In alle akten der rechtspleging wordt van de vergunning van het pro Deo melding
gemaakt.
Art. 113. In criminele zaken, wanneer het andere misdaden betreft dan die omschreven
in de artikelen 196, 197 en 489, derde lid, van het Strafwetboek of in de artikelen 207 en
208 van de wet op de handelsvennootschappen bij koninklijk besluit van 30 november
1935 samengeordend, en indien de burgerlijke partij voor de kosten aansprakelijk is
ingevolge een beschikking of een arrest van buitenvervolgingsstelling, wordt een staat
van vereffening der kosten opgemaakt, die de bevoegde rechter uitvoerbaar maakt en
waarvan de griffier, met het oog op terugvordering, een afschrift aan de ontvanger van
registratie en domeinen doet toekomen.
HOOFDSTUK IX. - COMMISSIE VOOR DE GERECHTSKOSTEN IN
STRAFZAKEN.
Art. 114. De Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken bestaat uit een
magistraat, voorzitter, en uit vier leden, te weten : een tweede magistraat, een
ambtenaar van het Ministerie van Justitie, een ambtenaar van het Ministerie van
Financiën en een deskundige die geregeld vóór de hoven en rechtbanken optreedt of een
gewezen deskundige. Elk lid heeft een of meer plaatsvervangers. Ingeval de voorzitter
afwezig is, wordt in zijn vervanging voorzien door de tweede magistraat, titelvoerend
lid, en, in voorkomend geval, door diens plaatsvervanger.
Art. 115. De leden van de commissie en hun plaatsvervangers worden door de Minister
van Justitie voor één jaar benoemd. Hun mandaat kan vernieuwd worden. Voor elke
categorie van deskundigen wijst de Minister van Justitie een titularis en een
plaatsvervanger aan, namelijk onder de wetsdokters, de ingenieurs, de rekenplichtigen,
de scheikundigen, de deskundigen voor het onderzoek van geschriften, de architecten.
Art. 116. De commissie vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, die tussen de
titelvoerende deskundigen diegenen uitkiest wier aanwezigheid wordt vereist door de
aard der aan de commissie voorgelegde zaken.
Art. 117. De titelvoerende leden die verhinderd zijn aan de bijeenroeping gevolg te
geven, doen zich door hun plaatsvervanger vervangen.
De commissie kan niet beraadslagen tenzij ten minste vier leden aanwezig zijn.
Art. 118. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Art. 119. <KB 06-07-1982> Een secretaris of zijn plaatsvervanger staat de Commissie
bij. Zij worden door de Minister van Justitie benoemd.

Art. 120. Voor elke zitting kan een presentiegeld, waarvan de Minister van Justitie het
bedrag vaststelt, aan de voorzitter en de leden alsmede aan de secretaris van de
commissie worden verleend.
TITEL II. - ALGEMENE BEPALINGEN.
HOOFDSTUK I. - GRIFFIES.
Art. 121. <KB 12-05-1952, art. 6> De griffier overhandigt aan het openbaar ministerie
een uittreksel uit elk vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan en verwijzing
tot een lijfstraf inhoudt.
Wanneer een zelfde vonnis of arrest verscheidene personen heeft veroordeeld tot
lijfstraffen en deze voor de enen definitief zijn geworden zonder het voor de anderen te
zijn, wordt wat de eersten betreft een uittreksel uit de beslissing aan het openbaar
ministerie afgeleverd.
(Binnen drie dagen maakt de griffier, in de vorm van een document of via
elektronische weg, aan de ontvanger van de registratie en domeinen een uittreksel over
uit elk vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan en verwijzing tot
geldboeten, verbeurdverklaring of kosten inhoudt.
Daarenboven maakt de griffier, in de vorm van een document of via elektronische weg,
een kopie elk veroordelend vonnis dat de bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld
in artikel 197bis van het Wetboek van strafvordering inhoudt, alsmede kopie van het
uittreksel ervan, over aan het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de
Verbeurdverklaring.
Binnen dezelfde termijn maakt de griffier aan de centrale administratie van de
registratie en domeinen, verantwoordelijk voor de werking van de gegevensbank penale
boeten, verbeurdverklaringen en gerechtskosten in strafzaken, via elektronische weg de
elementen over die vervat zijn in elk uittreksel, en die noodzakelijk zijn voor de
verwerking van de gegevens betreffende de penale boeten, de verbeurdverklaringen en
de gerechtkosten in strafzaken.
Wanneer een zelfde vonnis of arrest verscheidene personen veroordeeld heeft tot
geldboeten, verbeurdverklaring of kosten, en die veroordelingen voor de enen definitief
zijn geworden zonder het voor de anderen te zijn, wordt met betrekking tot het definitief
geworden gedeelte van het vonnis of arrest gehandeld zoals voorzien in het derde tot en
met het vijfde lid.) <W 2003-03-19/38, art. 8, 009; Inwerkingtreding : onbepaald>
Wanneer verscheidene personen, door een zelfde vonnis of arrest veroordeeld, hun
straf in verschillende strafinrichtingen moeten ondergaan, kan het openbaar ministerie
zich voor elke inrichting een uittreksel doen afleveren.
Art. 122. In uitvoerbare vorm worden slechts verzonden de arresten, vonnissen en
rechterlijke bevelschriften die de partijen, het openbaar ministerie of de ontvanger der
registratie en domeinen in die vorm aanvragen.
Art. 123. Ingeval de beschuldigden om welke reden ook naar een andere
onderzoeksrechter of een ander hof van assisen worden verwezen, kunnen hun op
kosten van 's lands kas, zelfs als zij met verschillenden zijn, indien zij tegelijk
verschijnen, geen nieuwe afschriften verstrekt worden van stukken waarvan zij reeds
een afschrift hebben bekomen.
Art. 124. In alle gevallen waarin processtukken verzonden worden, is de griffier er toe

gehouden daarbij een inventaris te voegen, zoals het Wetboek van strafvordering
voorschrijft.
Art. 125. In criminele, correctionele en politiezaken en in tuchtzaken mag geen uitgifte
of afschrift der akten van onderzoek en rechtspleging worden afgeleverd zonder
uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij het Hof van beroep (...). Op
haar verzoek echter wordt aan partijen een uitgifte van de klacht, de aangifte, de
bevelschriften en de vonnissen verstrekt. <KB 2003-12-17/35, art. 12, 010;
Inwerkingtreding : 01-01-2004>
(De uitgiften en de kopieën van de onderzoeks- en procedurestukken van de opgeheven
militaire gerechten en parketten met betrekking tot dossiers waarin definitief werd
gevonnist of over dewelke door de krijgsauditeur of de auditeur-generaal per 31
december 2003 hebben beslist, kunnen slechts afgeleverd worden mits uitdrukkelijke
toelating van de magistraat of één van de magistraten die daartoe uitdrukkelijk een
opdracht kregen van het College van Procureurs-generaal.
De griffie van het hof van beroep te Brussel is belast met de aflevering van de uitgiften
en de kopieën bedoeld in het tweede lid.) <KB 2003-12-17/35, art. 12, 010;
Inwerkingtreding : 01-01-2004>
De kosten van al deze uitgiften of afschriften zijn ten laste van degene die ze aanvragen.
HOOFDSTUK II. - DEURWAARDERS, BETEKENINGEN AAN
GEDETINEERDEN, WEIGERING OM OP TE TREDEN.
Art. 126. (Opgeheven) <KB 06-07-1982>
Art. 127. De magistraten van het openbaar ministerie, de voorzitters der hoven van
assisen en de onderzoeksrechters kunnen, om ernstige redenen, een deurwaarder last
geven op te treden buiten het kanton zijner standplaats en in gans de uitgestrektheid van
hun onderscheiden gebied; zij zijn er toe gehouden die redenen te vermelden in hun
gerechtsbevel, dat bovendien bevat de naam van de deurwaarder, de aanduiding van het
aantal en de aard der akten en de aanwijzing der plaats waar zij ten uitvoer moeten
worden gelegd.
Art. 128. Ten einde het nazicht van de memories der gerechtsdeurwaarders te
vergemakkelijken, wordt bij de parketten der hoven en rechtbanken een register van de
akten deze ministeriële ambtenaren gehouden. Dit register bevat, afzonderlijk voor elke
deurwaarder, een korte vermelding der exploten volgens hun datum, met aanduiding
van het voorwerp en de aard der verrichtingen en van het bedrag van het daarvoor
toegekende loon.
Terzelfder tijd wordt nagegaan of de geschreven stukken het door artikel 17 bepaalde
aantal regels en lettergrepen per regel tellen, en de prijs der stukken die niet aan de door
gezegd artikel gestelde eisen zou beantwoorden, wordt op het behoorlijk bedrag
verminderd.
Van dat nazicht wordt melding gemaakt op de eerste bladzijde der memorie.
Art. 129. De veldwachters en boswachters, de agenten der openbare macht, der
rechterlijke en gemeentepolitie, verlenen hulp en bijstand aan de
(gerechtsdeurwaarders) telkens als zij daartoe worden opgevorderd.
Art. 130. Iedere gerechtsdeurwaarder die weigert op te treden in een rechtspleging op

vordering van het openbaar ministerie vervolgd, of de dienst te doen welke hij bij het
hof of de rechtbank moet vervullen, en die, na door de bevoegde ambtenaar daartoe te
zijn aangemaand, in zijn weigering volhardt, wordt uit zijn ambt ontzet, onverminderd
de schadeloosstellingen en de andere straffen die hij heeft opgelopen.
Art. 131. De bestuurders van de gevangenissen, de huizen van bewaring, de huizen van
arrest, de gestichten bepaald bij de wet tot bescherming der maatschappij, de
bedelaarsgestichten, de toevluchtshuizen en de Rijksopvoedingsgestichten, doen
kosteloos de dagvaardingen en betekeningen aan de personen die in de genoemde
gestichten opgesloten zijn of geïnterneerd.
Art. 132. De veldwachters en boswachters, de agenten der gemeentepolitie en der
openbare macht, de gevangenisbestuurders, die weigeren op te treden, kunnen volgens
de omstandigheden geschorst of uit hun ambt ontzet worden.
HOOFDSTUK III. - TENUITVOERLEGGING DER GEVANGENISSTRAFFEN.
Art. 133. De waarschuwing door het openbaar ministerie aan de veroordeelde dat hij
zich moet gevangen geven, wordt hem hetzij rechtstreeks, hetzij per post tegen
ontvangbewijs, hetzij door bemiddeling van de burgemeester of de politiecommissaris
bezorgd.
Voorzien van deze waarschuwing en van zijn identiteitskaart, meldt de veroordeelde
zich aan ter griffie van de gevangenis.
Art. 134. Het bevel tot gevangenzetting wordt door het openbaar ministerie voor
tenuitvoerlegging opgedragen aan een ander agent van de openbare macht of van de
politie dan degene die werd belast met het bezorgen van de waarschuwing in artikel 133
bedoeld.
HOOFDSTUK IV. - UITVOERDER DER ARRESTEN VERWIJZEND TOT
DOODSTRAF, LEVENSLANGE DWANGARBEID OF LEVENSLANGE
HECHTENIS.
Art. 135. De procureur-generaal bij het Hof van beroep in wiens rechtsgebied een
arrest in criminele zaken werd gewezen (...) wijst de persoon aan die met de
tenuitvoerlegging daarvan belast is. De Minister van Justitie bepaalt het bedrag van de
vergoedingen aan de uitvoerders voor hun vacatiën toegekend. <KB 2003-12-17/35, art.
13, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
Art. 136. De werken, het vervoer of de leveringen geschieden op de vordering van de
procureur-generaal bij het Hof van beroep, (...) of van de procureur des Konings, die
hetzij rechtstreeks, hetzij ingevolge een delegatie, er mede belast werd de arresten ten
uitvoer te doen leggen. <KB 2003-12-17/35, art. 14, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
De uitvoerder schiet de kosten der werken en leveringen voor.
Art. 137. De wet van 22 germinal-jaar IV, betreffende de opvordering der werklieden
voor de met het oog op de uitvoering der arresten nodige werken, wordt verder
toegepast.
De bepalingen der zelfde wet gelden tevens voor de gevallen waarin aan de uitvoerders
een nachtverblijf dient te worden verschaft.

Art. 138. Tot het vervaardigen en herstellen der werktuigen nodig voor het
tenuitvoerleggen der arresten in criminele zaken wordt bevel gegeven door de Minister
van Justitie en, in spoedeisende gevallen, door de procureur-generaal bij het Hof van
beroep, (...) of de procureur des Konings. <KB 2003-12-17/35, art. 15, 010;
Inwerkingtreding : 01-01-2004>
HOOFDSTUK V. - VERVOER VAN GEDETINEERDEN EN VAN
OVERTUIGINGSSTUKKEN.
Art. 139. Kunnen de gedetineerden niet per celwagen worden overgebracht, dan
geschiedt het vervoer per spoor of per rijtuig, volgens de onderrichtingen van de
vorderende magistraat.
De hoofdgeleider vordert de voerlieden op.
Art. 140. Indien de processtukken en de stukken van overtuiging of ter ontlasting niet
kunnen overgebracht worden door de agenten der overheid met het vervoer der
verdachten of beschuldigden belast, worden zij per spoor of per post verzonden, tenzij
de magistraat het volstrekt nodig acht een bijzondere bode daarmede te belasten.
Ontvangt deze een jaarwedde of een vaste vergoeding ten laste van de Staat, de
provincie of de gemeenten, dan heeft hij slechts recht op de terugbetaling van zijn
uitgaven.
HOOFDSTUK VI. - DRUKKEN VAN DE PROCESSTUKKEN EN AANPLAKKING.
Art. 141. De Minister van Justitie kan aan de ambtenaren van het openbaar ministerie
machtiging verlenen om het arrest van verwijzing naar het Hof van assisen, de
beschuldigingsakte en de andere processtukken op mechanische wijze te doen
reproduceren.
Art. 142. De arresten, vonnissen of rechterlijke beschikkingen, bestemd om
bekendgemaakt en aangeplakt te worden, als aanplakbrieven gedrukt en door de
ambtenaren van het openbaar ministerie overgemaakt aan de burgemeesters, die ze op
kosten der gemeente op de gebruikelijke plaats doen aanplakken.
HOOFDSTUK VII. - UITGAVEN GELIJKGESTELD MET DE
GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN.
Art. 143. In burgerlijke zaken en in tuchtzaken, wanneer de rechter of het openbaar
ministerie ambtshalve handelt, worden de kosten, die door de akten en rechtsplegingen
van de eigenlijke of oneigenlijke rechtspraak noodzakelijk worden gemaakt,
voorgeschoten door (de Minister van Justitie) door de bemiddeling van de griffiers der
hoven en rechtbanken. Deze kosten worden vastgesteld, betaald en, bij voorkomend
geval, ingevorderd overeenkomstig dit reglement. <KB 03-08-1988, art. 5>
Art. 143bis. <Ingevoegd bij KB 2005-09-22/30, art. 1; Inwerkingtreding : 30-09-2005>
De bemiddelaar, die erkend is door de in artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek
bedoelde commissie, ontvangt voor de in artikel 671, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde prestatie een ereloon van 40 EUR per uur en dit ten belope van
maximum twintig uur per bemiddeling.

De erkende bemiddelaar ontvangt voor de kosten, bedoeld in artikel 671, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, een forfaitaire vergoeding van 50 EUR per bemiddeling.
Het ereloon en de kosten van de bemiddelaar worden begroot, betaald en, bij
voorkomend geval, ingevorderd overeenkomstig dit reglement.
Indien niet alle partijen betrokken bij de bemiddeling genieten van rechtsbijstand,
zullen de bedragen beoogd in voorafgaande leden worden verdeeld door het aantal
partijen betrokken bij de bemiddeling en vermenigvuldigd met het aantal van de
partijen die wel rechtsbijstand genieten.
Art. 144. Hetzelfde geldt voor de uitvoering, op vervolging van het openbaar ministerie,
der rogatoire commissiën in burgerlijke of handelszaken, die door buitenlandse rechters
werden uitgevaardigd. De kosten worden ingevorderd overeenkomstig de gebruiken en
de internationale overeenkomsten.
Hetzelfde geldt voor de kosten van vervoer der vreemdelingen die naar de grens
worden geleid en de kosten van betekening der besluiten van uitzetting.
HOOFDSTUK VIIbis. - De federale procureur. <Ingevoegd bij KB 2003-02-25/41, art.
1; Inwerkingtreding : 28-03-2003>
Art. 144bis. <Ingevoegd bij KB 2003-02-25/41, art. 1; Inwerkingtreding : 28-03-2003>
De bevoegdheden toegekend aan de procureur-generaal in het kader van de artikelen 7,
42, 51, 52, 60, 62, 63, 66, 82, 125, 135, 136 en 138 van dit besluit worden uitgeoefend door
de federale procureur wanneer hij optreedt krachtens artikel 144bis, § 2, 1° en 2° van
het Gerechtelijk Wetboek en artikel 47ter, § 2 van het Wetboek van Strafvordering.
HOOFDSTUK VIII. - SLOTBEPALINGEN.
Art. 145. De Minister van Justitie bepaalt de modellen der memories en akten waarvan
sprake in dit besluit.
Art. 146. Bij de vaststelling van het bedrag der erelonen en vergoedingen, voorzien in
onderhavig algemeen reglement, worden de frankgedeelten verwaarloosd. Hetzelfde
geldt voor het nettobedrag van de vergoeding, kostenstaten en memories van honoraria.
Art. 147. (Opgeheven) <KB 09-03-1983, art. 25>
Art. 148. <KB 09-03-1983, art. 26> Met ingang van 1 januari 1984 worden de in het
algemeen reglement vastgestelde bedragen en de krachtens dit algemeen reglement door
de Minister van Justitie bepaalde bedragen op 1 januari van elk jaar gekoppeld aan de
schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Art. 149. <KB 09-03-1983, art. 27> De in het vorige artikel bedoelde bedragen worden
op 1 januari van elk jaar vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller het
rekenkundig gemiddelde is van de indexcijfers van de consumptieprijzen van de
maanden augustus tot november inbegrepen van het voorafgaand jaar, en de noemer
172. De honderdsten van de teller beneden vijf worden verwaarloosd en de honderdsten
gelijk of boven vijf worden afgerond op het hogere tiende.
BIJLAGEN. - GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN INDEXATIE - TARIEF
1990.

Art. N1. TABEL DER VERGOEDINGEN VOORZIEN DOOR HET ALGEMEEN
REGLEMENT OP DE GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN. <Niet opgenomen om
technische redenen. Zie B.St. 21/12/1989, p. 20714>
Art. N2. TABEL DER REISVERGOEDINGEN BEPAALD IN HET ALGEMEEN
REGLEMENT OP DE GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN. <Niet opgenomen om
technische redenen. Zie B.St. 21/12/1989, p. 20715>
Art. N3. TABEL DER HONORARIA VOORZIEN IN DE SCHAAL DER
HONORARIA IN STRAFZAKEN. <Niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St.
21/12/1989, p. 20715>
Art. N4. TABEL DER MAXIMUMUURLONEN AANVAARD DOOR DE
COMMISSIE DER GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN VOOR
WERKZAAMHEDEN DIE NIET VOORKOMEN IN DE SCHAAL DER
DESKUNDIGEN. <Niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 21/12/1989, p.
20717>
Art. N5. N.B. : Deze bedragen omvatten alle algemene onkosten van de deskundige,
met uitzondering der vergoedingen voor verplaatsingen, voor het typen van het verslag,
fotografie en fotocopie.
Reisvergoedingen : Omvatten de wagenkosten alsmede de tijd besteed aan de
verplaatsingen, en berekend in overeenstemming met het " Boek der wettelijke
afstanden ", vastgesteld bij koninklijk besluit van 15 oktober 1969 (artikel 65 van het
straftarief).
1990 : 21,04 F.
Dactylographie : (alleen aan te rekenen wanneer het honorarium in uurloon wordt
uitgedrukt - de vergoeding dekt de originele dactylografie van het verslag alsmede twee
doorslagen) 2 F per regel van +/- 60 aanslagen.
Fotocopieën : 3 F per stuk (alleen de gefotocopieerde bijlagen aan het verslag worden
vergoed).

Wijziging(en)

Tekst

Inhoudstafel

Begin

---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR-------------------------------------------------BEELD :
WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
(GEWIJZIGDE ART. : 101;102)
BEELD :
KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-09-2005 GEPUBL. OP 28-09-2005
(GEWIJZIGD ART. : 143BIS)
BEELD :
KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
(GEWIJZIGDE ART. : 7;42;50;51;52;60;62;63;66;82)
(GEWIJZIGDE ART. : 125;135;136;138)

BEELD :
KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-02-2003 GEPUBL. OP 28-03-2003
(GEWIJZIGD ART. : 144BIS)
BEELD :
KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-12-2001 GEPUBL. OP 22-12-2001
(GEWIJZIGD ART. : 91)
BEELD :
KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
(GEWIJZIGDE ART. : 10TER;28;29;78)
BEELD :
KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-06-1999 GEPUBL. OP 26-06-1999
(GEWIJZIGDE ART. : 5-10TER;26-28BIS;29-32;33;34)
(GEWIJZIGDE ART. : 35;36;37;38;39;40)
KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-11-1994 GEPUBL. OP 26-11-1994
(GEWIJZIGDE ART. : 5;6;7;8;9;10;31)
KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-12-1993 GEPUBL. OP 31-12-1993
(GEWIJZIGD ART. : 59)
KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-12-1993 GEPUBL. OP 31-12-1993
(GEWIJZIGD ART. : 91)
KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-07-1992 GEPUBL. OP 31-07-1992
(GEWIJZIGD ART. : 91)
KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-08-1988 GEPUBL. OP 13-12-1988
(GEWIJZIGDE ART. : 6;66;67;87;143)
-------------------------------------GEWIJZIGD (NADER TE BEPALEN DATUM) DOOR-----------------------------------BEELD :
WET VAN 19-03-2003 GEPUBL. OP 02-05-2003
(GEWIJZIGD ART. : 121)
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