Rolrechten en procedurekosten in het kader van de
klachtenprocedure van pharma.be – van toepassing vanaf
1/09/17

Vanaf 1 september 2017 zullen de kosten verbonden aan een klachtenprocedure bestaan uit forfaitaire
bedragen die de partijen betrokken bij een procedure dienen te betalen (i) bij het indienen van een klacht
(rolrechten) en (ii) op het einde van de procedure (procedurekosten).
(i)

Rolrechten voorzien in artikels 81, § 3 en 94, § 4 van de Code voor deontologie

In overeenstemming met artikels 81, § 3 en 94, § 4 van de Code voor deontologie, dient elke persoon die een
klacht bij de DEF Commissie of, desgevallend, een beroep bij de Kamer van beroep wenst in te dienen,
rolrechten te betalen om ervoor te zorgen dat zijn/haar klacht/beroep wordt geregistreerd en aan het
bevoegde disciplinair orgaan wordt overgemaakt.
De toepasselijke forfaitaire bedragen zijn als volgt:
Rolrechten

voorzien

in artikels 81, § 3 en

DEF

Commissie

(1ste

Rechtspersonen

1.250 €

Natuurlijke personen

60 €

Rechtspersonen

3.000 €

Natuurlijke personen

100 €

aanleg)

94, § 4 van de Code
voor deontologie
Kamer

van

beroep

(beroep)

(ii)

Procedurekosten voorzien in artikel 99, § 3, (i) van de Code voor deontologie

Verder dient de partij die de procedurekosten draagt, in overeenstemming met artikel 99, § 3 van de Code
voor deontologie, bijkomend bij de eventuele expertisekosten (cf. artikel 54, § 3 van de Code) en het
equivalent van het(de) bedrag(en) dat(die) de andere partij heeft uitgegeven aan rolrechten, een forfaitair
bedrag dat de overige procedurekosten dekt, te betalen.
De toepasselijke forfaitaire bedragen zijn als volgt:
Procedurekosten

DEF

Commissie

voorzien in artikel 99,

aanleg)

(1ste

§ 3, (i) van de Code

Rechtspersonen

3.000 €

Natuurlijke personen

0€

Rechtspersonen

4.000 €

Natuurlijke personen

0€

voor deontologie
DEF

Commissie

(1ste

instantie) + Kamer van
beroep (beroep)

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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