
II. TEKST VAN DE BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT – MODEL VAN PRO-

FISCOVERKLARING  

Bijlage bij het koninklijk besluit van 12 mei 2015 tot vastlegging van het model van pro-

fiscoverklaring bedoeld in artikel 2691 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en 

griffierechten en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 april 2015 tot 

wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten 

te hervormen. 

  

  

Aan Mijnheer, Mevrouw de Hoofdgriffier 

van ...............................................................................

.......... (invullen bevoegde rechtbank) 

VERKLARING VAN DE WAARDE VAN DE VORDERING VOOR HET VASTSTELLEN VAN HET 

BEDRAG VAN HET ROLRECHT  

Gegevens 

eisende 

partij (1) 

Type 

vordering 

(2) 

Geschatte 

waarde 

van de 

vordering 

[EUR] (3) 

Volledige of 

gedeeltelijke 

kosteloosheid 

(4) 

Datum Handtekening 

eisende partij of 

desgevallend naam 

en handtekening 

van de 

vertegenwoordiger 

(5) 

Rolrecht 

(EUR)(in 

te vullen 

door de 

griffie) 

              

              

              

              

              

In te vullen door de griffie: Totaal rolrecht(en):    

Handtekening of stempel van de griffie  

  

Datum  

  

TOELICHTING  



Dit formulier betreft een pro-fiscoverklaring van de waarde van de vordering voor het vaststellen 

van het bedrag van het te betalen rolrecht, overeenkomstig art. 2691 van het Wetboek der 

registratie-, hypotheek- en griffierechten. 

Vul dit formulier goed leesbaar in. 

Deze verklaring dient te worden gevoegd bij de akte die ter neerlegging op de griffie wordt 

aangeboden. 

In te vullen gegevens:  

(1) Identificatiegegevens van de eisende partij: 

- Naam en voornaam van de natuurlijke persoon 

- Naam en rechtsvorm van de rechtspersoon 

(2) Gelieve het hieronder vermelde rubrieknummer in te vullen in de kolom ‘Type vordering’: 

1 = een vordering met een waarde 

2 = een vordering die niet in geld waardeerbaar is 

3 = een vordering die vrijgesteld is van het betalen van het rolrecht op grond van de artikelen van 

het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten (gelieve het juiste artikel waarop men 

zich baseert te vermelden in de kolom, zie hieronder) 

 


