
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 

 

Omzendbrief 131/7  

over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de 

personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het 

uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in 

strafzaken genereert  

(BS 31 januari 2020) 

 

UITTREKSEL  
 

 

De minister van Justitie, 

Aan de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, 

de Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, 

de eerste voorzitters van de hoven van beroep, 

de eerste voorzitters van de arbeidshoven,  

de procureurs-generaal bij de hoven van beroep,  

de federale procureur, 

Ter attentie van de magistraten-korpschefs, de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen, de 

griffiers en de secretarissen bij de parketten. 

 

  Deze omzendbrief strekt ertoe de geïndexeerde bedragen van de vergoedingen waarop de 

prestatieverleners die opdrachten uitvoeren voor de gerechtelijke overheden, recht hebben, 

bekend te maken. 

  Bij ministeriële omzendbrief nr. 131-6 van 24 juni 2019 werden de vergoedingen waarin is 

voorzien in het kader van de gerechtskosten in strafzaken voor het laatst geïndexeerd. 

  Deze omzendbrief bevat geen bepalingen die nieuwe initiatieven inhouden en is toegelaten in 

een periode van lopende zaken omdat het slechts gaat om de uitvoering van een reeds lang 

bestaande wettelijke verplichting. 

  Het indexeren van de bedragen die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten, 

vindt zijn oorsprong in hoofdstuk 7 van het KB van 15 december 2019 tot vaststelling van de 

organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke 

gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald 

en teruggevorderd (BS van 27 december 2019). 

 



  Hier worden de bedragen van de diverse tarieven vermenigvuldigd met de gemiddelde 

gezondheidsindex van september 2019 tot en met december 2019 

((108,58+108,98+109,00+109,18):4)= 108,94 en gedeeld door deze van september tot en met 

december 2018 ((108,45+108,48+108,26+107,52):4)= 108,18. De aldus verkregen coëfficiënt 

is 1,0070, wat een verhoging van de tarieven met 0,70% betekent. 

  Deze indexering werkt terug tot 1 januari 2020. De dag van de vordering is bepalend voor het 

toepassen van deze indexering 2020. 

  De prestaties die reeds werden betaald in 2020 voor vorderingen met een datum liggend in 

2020 geven dus recht op een supplementair bedrag. Dat wordt gevraagd door middel van één 

enkele aanvullende kostenstaat die alle supplementen vermeldt met telkens de referentie van 

de reeds betaalde kostenstaat. Hij mag worden ingediend bij een van de taxatiebureaus die een 

van de oorspronkelijke kostenstaten heeft ontvangen. 

  Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud en toepassing van onderstaande 

omzendbrief contacteert u best hetzij het betrokken taxatiebureau naar waar u uw kostenstaten 

zond, hetzij het secretariaat van het centrale bureau gerechtskosten 

(secret.FraisJustice.Gerechtskosten@just.fgov.be) via het telefoonnummer 02-552 25 13. Dat 

zal uw verzoek aan de bevoegde personen bezorgen. 

  Deze omzendbrief is onmiddellijk van toepassing op de vorderingen ingediend vanaf de dag 

van publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad. 

Met de meeste hoogachting, 

De Minister, 

 

K. GEENS 

 

 

 

  



 

Bijlage Omzendbrief 131/7 Minister van Justitie 

(BS 31 januari 2020) 

 

Tarieven voor de takeling en de stalling van voertuigen 

(indexering van de bedragen in de bijlage van omzendbrief 62ter van 20/7/07) 

 

Maximum forfaitaire prijzen zonder BTW die van toepassing zijn op de inbeslagnemingen 

voor onverzekerd rijden en op het takelen na gerechtelijke vorderingen: 

 

TAKELEN Inbegrepen 

- verplaatsing van 1 tot 15 km 

- de dag van de takeling  

STALLEN 
- vanaf de dag na takeling 

- tot de dag van vertrek 

Van 8 tot 20 

uur van ma tot 

vrij behalve 

feestdagen  

Van 20 tot 8 

uur za, zo en 

feestdagen  Binnen 

of 

Overdekt  

Buiten 

TARIEF I 
Voertuigen < 3,5 T  

Meer dan 15 

km:  

1,26 € per km  

Meer dan 15 

km:  

1,92 € per km 

A. Staanplaats < wagen 

(bromfietsen, motors, ...)  

   

75,41 € 

   

   

113,12 € 

   

1,26 € per dag  
0,64 € per 

dag 

B. Staanplaats = wagen 

(wagens voor gemengd 

gebruik, monovolumes, 

bestelwagens, 

aanhangwagens, ...)  

2,51 € per dag  
1,26 € per 

dag 

C. Staanplaats > wagen  3,78 € per dag  
1,88 € per 

dag 

Vrachtwagens, autobussen 

en elk ander voertuig 

vanaf 3,5 T  

Meer dan 15 

km: 

2,21 € per km  

Meer dan 15 

km: 

3,30 € per km  

     

TARIEF II 
≥ 3,5 T - < 7,5 T  

150,82 €  226,21 €  4,41 € per dag  
2,21 € per 

dag 

TARIEF III 
≥ 7,5 T - < 19 T  

226,21 €  339,31 €  van geval tot 

geval: van 5,04 

€ tot 10,06 € 
per dag  

van geval tot 

geval: van 

2,51 € tot 
5,04 € per 

dag 

TARIEF IV 
≥ 19 T  

301,60 €  452,42 € 

 

 

 

 



 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN: 

 

De geïndexeerde bedragen vermeld in punt 1 van de bijlage bij omzendbrief 62ter: 

€ 1,26 - € 2,21 - € 18,86 - € 22,01 - € 28,28 - € 12,56 - € 18,86 - € 30,86 

 

De geïndexeerde bedragen vermeld in punt 8 van de bijlage bij omzendbrief 62ter: 

€ 1,26 - € 2,51 - € 10,06 
 


