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Betreft: Vernietiing van de hervorming van de rolrechten door het Gtondwettelijk Hof/ad

Ceachte confraters,
G-eachte kandidater.

Zoals u weet werd het s/steem van de rofrechten in Belgie hervormd door de wet. van 2g april 2015
tot wf,’zfoing von het Wetboek der registrotie, hypotheek- en griff,erechten tenemde de griffierechten
te hervormen, en het KB. van 12 mei 2015 tot vaststelllnq van het mode! von pro-fiscoverk/aririg
bedoeld in orhke! 262 van Iiet Wetboek dot reqistratie, hypotheek- en grffierechten en tût hc’polinq
von de datum ‘cjr inwerkinqtrediriij von de (uoornoemde) wet
De NKGB besteedde jn 2015 en 2016 meerdere ornzendbrieven aan dt onderwerp.

Dcnderdag 9 februari 2017 hee[t het Grondwettelijk Hof de hervorming der rolrechten teniet
ged au n.
Voor de inwerkingtreding van de vernietigde wet waren de rolrechten verborden aan de aard van
het bevoegde gerecht, waaraan de wet een criterium toevoegde omtrent de waarde van de
vordenng.
Meerdere instanties, waaronder Test-Aankoop, de OVB en de OBFG, hebben bij het rondwctteIijk
Hof een beroep tot vernietiging ingediend tegen de wet, met name omdat zi] mcenden dat zij de
toegang tot ]ustitie helenimerde.
Het gege’’en ndachtig dat bepaalde eisen met een beperkte inancieIe impact complexe ?aken
kunnen vormen met de bijhorende zware wetklast voor de doyen en rechtbanken, cri orngekeetd
was het Grondwettelijk Hof van oordecl dat het criteriurn van de waarde van de vorderng niet
relevant was om de docistelling van de wetgevnr te bereiknn, tijnde om de rnlrechten te verbinden
met de kosten van de werking van het gerechtelijk apparaat.
Het Hof heet bijgevolg de artikelen .3 tot 6 van de wet van 28 april ‘ernietigd, wat

ri

wezen dus

quasi ce nele wet nnoudt.

Dc gcvo!grn Vafl dc vernietigde
pn:cn worderr echter gehandhaafd tût de wetgever uptreedt.
toch ten aanzien van de vcrderingen ciic hj een rechtscollege ncsteid wcrden tût niteriijk 31
augustus 2017, dit teendu administratieve en budgettaire rnaeiljkhcdcrn te verrnjder.
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Wj houden u op de hoogte zodra een wetgevend initiatief wordt genornen om de toestand te
regulariseren.

In de tussent’jd bi1ft de hervorming die onderussen ancerhalf jaar geeeen van kracht gng, van
toepassing tot 31 augustus 2017.
k hield eraan u hieî’an in keniis t: stellen.
Met confraternele groeten,

Marc BRACKEVA,
Voorzitter NKGB
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