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Hoeveel bedraagt het uiteindelijk te betalen bedrag in geval van veroordeling 

tot een geldboete door een rechtbank (politierechtbank, correctionele 

rechtbank of hof van beroep)? 

Stel de rechter veroordeelt u tot een geldboete van 50 euro. 

In de praktijk zal u volgende bedragen moeten betalen: 

Verhoging van de geldboete met opdecimes: x 8 

De geldboete wordt thans verhoogd met zeventig opdecimes, hetzij een vermenigvuldigingsfactor 

van 8 = 400 euro 

Wettelijke basis: klik hier. 

Veroordeling tot betaling van de dagvaarding: 

Ongeveer 25 à 35 euro 

Wettelijke basis: klik hier. 

Veroordeling tot betaling van de gerechtskosten ingevolge onderzoeken of bijvoegen van stukken: 

Indien er bepaalde onderzoeken zijn gebeurd of stukken werd opgevraagd, zal de beklaagde dit 

eveneens moeten betalen: bijvoorbeeld kosten gerechtsdeskundige, kosten bloedafname, kosten 

getekend afschrift voor herhaling enz. 

Wettelijke basis: klik hier. 

Veroordeling tot bijdrage aan Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 

aan de occasionele redders: 25 x opdecimes: 200 euro 

De bijdrage is verschuldigd bij iedere veroordeling van 26 euro of meer en kan ook meermaals 

verschuldigd zijn, indien meerdere veroordelingen tot een geldboete worden uitgesproken. 

Wettelijke basis: klik hier. 

Veroordeling tot de kosten van beroep (in geval van hoger beroep): 

pro memorie 

Wettelijke basis: klik hier. 

 Veroordeling tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken: 55,15 euro 

Deze veroordeling is verschuldigd ingevolge het gerechtskostenbesluit van 15 december 2019 en de 

omzendbrief 131/7. 

Wettelijke basis: klik hier en hier, doch er bestaat betwisting of dit thans nog verschuldigd is. 

Veroordeling tot betaling van een bedrag van 20 euro voor begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand: 20 euro  

Wettelijke basis: klik hier. 

Uiteindelijk te betalen bedrag: 

400 euro + 30 euro + 200 euro + 55,15 euro + 20 euro = 705,15 euro of 650 euro 
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