
SECUNDO:

Lijst van afkortingen tot aanwijzing van de onderscheiden posten van de
kostenstaten van een akte.

Afkorting Omschrijving K.B. 3011 1/1976

VR Vast recht Art 6
De afkorting wordt zowel gebruikt voor het aanwijzen

van de voliedige ais voor de proportionele vergoeding

(3/4 - 1/4) en insgelijks voor de proportionele

vergoeding van de bijkomende afschriften (1/5).
AANM Aanmaning per brief waarbij met vervoiging wordt Art. 7

gedre igd.

VAC Het vacatierecht toegekend ingevolge § 1 tot § 5 van Art. 12, §1-5.

art. 12 van het KB. van 30 november 1976 met
uitsuiting van het vacatierecht, omschreven in § 6 van

hetzelfde_artikel_(cfr._Infra).

VACB Het vacatierecht, genoemd in artikel 12 § 6 van het Art. 12, §6.

K.B. (vacatierecht voor elk expioot van betekening).

RINL Het vast recht, toegekend voor de opzoekingen en Art. 13/1° b

inNchtingen betreffende de identiteit, de woonpiaats 0f

de staat van de schuldenaar, abstractie gemaakt van

de uitschotten voor het bekomen van deze informatie

(cfr. Infra).

UINL De uftschotten, door de gerechtsdeurwaarder voldaan

voor het bekomen van de inlichtingen, waarvan hoger

sprake.

RAPL Het recht voor de gezamenlijke verplichtingen Art. 13/2° b

betreffende de bekendmaking door middel van

gedrukte_aanplakbiljetten.

RBBD Het recht voor de verzending 0f neertegging (het Art. 13/2° d

depot) van een bericht van beslag bij uitbreiding
bericht van overdracht en_delegatie.

RKAD Het recht voor de vordering uit de kadastrale legger of Art. 13/3 a
uit een_kadastraai_plan.

UKAD De desbetretfende uitschotten.

RHYP Het recht voor de bemoeiingen bij het Art. 13/3° b

hypotheekkantoor met het oog op overschnjving,

inschrijving of vermeiding op de kant van een akte en

voor de Iichting van een hypothecair getuigschrift.



UHYP De desbetreffende uitschotten.

RROL Het recht voor de inschrijving op de roi, indien Art. 13/3° c

verschuldigd.

UROL De rolrechten, betaaid aan de gnffie.

DOS Het recht voor de kosten van brefwisseIing en Art. 13/3° d

papierbehoeften.

RBBN Het recht voor de raadpleging van het kaartregister Art. 13/3° e

van de_inbesiagnemingen_(nazicht).

UBBN De desbetreffende uitschotten.

RBOB Het recht voor de verzending van het bericht van Art. 13/3° f

bewarend besiag op onroerend goed. Cfr. Art. 1432

Ger._W.

UBOB De desbetreffende uitschotten.

RVZD Het recht voor de neerlegging van een verzoekschrift Art, 13/3° g

(het depot).

RKNT Het recht voor een ingevoige kantonnement Art. 13/3° I

opgemaakt_proces-verbaal.

RDCK Het recht voor de neerlegging van de geiden bij de Art. 13/3° j
deposito en consignatiekas of voor de opvraging der

geiden.

RILG Het recht voor de opzoeking en de inllchtingen m.b.t. Art. 13/3° k

de aanduiding van onroerende goederen of tot de

beschrijving van de in beslag te nemen zeeschepen of

binnenschepen.

UILG De desbetreffende uitschotten.

RVNH Het recht voor de vernieuwing van een hypothecaire Art. 13/3° I

inschrijving_0f_overschrijving.

RVZR Het recht voor het opsteiien (de redactie) van een Art. 13/4° b

verzoekschrift.

RBST Het recht voor het opmaken van een bestek. Art. 13/5° a

ROLG De kost voor de afschriften en uittrekseis van en uit de Art. 14/1°

akten of de stukken, die door de gerechtsdeurwaarder Art 15/1°

zijn opgemaakt en met de expioten zijn betekend.

VRT De vertalingen door de gerechtsdeurwaarder zowel Art. 14/3°

van de akten ais van de betekende stukken. Art. 15/3°

UVRT De desbetreffende uitschotten (noot dus nooit in

combinatie met de post cfr. Supra) d.w.z. vertaling

door een derde.

RS De verplaatsing. Art. 14/40

Art. 15/4°



EXP Uitschotten gedaan om uitgiften, uittreksels, Art. 16/1°
beschikkingen 0f stukken aan te schaffen nodig voor
de betekening van een akte.

ZAAL De huurprijs van de zaal voor de verkoop van Art. 16/4°
meubelen.

GT De uitschotten, ten bate van de getuigen. Art. 17/1°
RSGT De uitschotten houdende kosten voor de verplaatsing Art. 17/1°

van de_getuigen.

BEW De t.jitschotten ten bate van de bewaarder. Art. 17/3°

POL De utschotten ten bate van de politiecommissaris of Art. 17/4°

bij uitbreiding ten bate van de autoriteit die sterke
hand verleent.

ZEG De uitschotten voor het aanbrengen van fiscale
zegels.

REG De uitschotten voor het voldoen van de
registratierechten.

PLZ De uitschotten voor het aanbrengen van de
pleitzegels.

PORT De kosten van verzending met de post.



TERTIO: Explicatieve nota’s

1. De vernielde afkortingen moeten minimaal in de kant van het orîgineel van de akte
voorkomen. Het is uiteraard toegestaan om benevens de voorgeschreven afkortingen
bijkomende vermeldingen op te nemen. De verplichting vervait wanneer de volledige
omschrijving van de onderscheiden posten van de kostenstaat wordt vermeld, gezien
in voorkomend geval ten overvloede aan de verplichting s voldaan.

2. 0m dezelfde reden is het toegelaten de posten van de kostenstaat te vermelden in het
corpus van de akte.

3. De innings- en kwijtingsrechten (gegradueerde rechten zijnde) werden niet opgenomen
in de voorliggende ijst van de afkortingen. Zij voldoen niet aan de kwalificatie posten
van de kostennota van een akte” en mogen bijgevolg niet worden opgenomen in de
kost van een akte (art. 8).

4. De vermelding van de afkorting van het gegradueerd recht van een protestakte is
afgedrukt op de desbetreffende formulieren, opgelegd en verkocht door het Ministerie
van Financién (art. 9).

5. De vermelding van de erelonen en kosten van een proces-verbaal van openbare
verkoop worden beheerst door een regeling sui generis en zijn niet aan de orde in het
kader van onderhavig project van richtlijn (art. 10).

6. De evenredige rechten inherent aan de werkzaamheden van evenredige verdeling
worden vermeld in het desbetreffende procesverbaaI en vodoen qualitate qua niet
aan de kwalificatie “posten van de kostennota, te vermelden op de kant van het
origineel van de akte” (art. 11).

7. Het recht, omschreven in artike 13, 1°, a s enk& verschuldigd indien “op de Iichting
van een uitgifte geen betekening is gevolgd. Per definitie is de kwalificatie voor de
toepassing van onderhavige richtlijn dus niet van toepassing.

8, Een aantal rechten en uitschotten horen niet inherent bij een akte, maar zijn
vergoedingen voor specifieke prestaties, Ios van een akte.

• Art. 13/2° sub a en sub c
• Art. 13/3° sub h, j, j en m
• Art. 13/4° sub a
• Art. 14/2°
• Art. 16/2°
• Art. 16/3°
• Art. 16/6°

9. De term vermeld in art. 16/5° voor de betekening van de akten verplicht uitgegeven
bedragen’ is te vaag opdat deze het voorwerp zou kunnen uitmaken van een verpichte
wijze van afkorten,
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