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Liquidatietarief Kifid (kostenvergoeding voor rechtsbijstand in 
hoger beroep) 

In regel 39 van het Reglement voor de behandeling van beroepen door de Commissie van 

Beroep Financiële Dienstverlening (voorheen artikel 13.4 van het Reglement Commissie van 

Beroep (Kifid) Geschillenbeslechting kleinzakelijke financiering, en artikel 13.4 van het 

Reglement Commissie van Beroep (Kifid) Geschillenbeslechting alternatieve financiering) is 

bepaald: 

39.1 Als de consument of de kleinzakelijke ondernemer geheel of gedeeltelijk in het gelijk 

wordt gesteld of als de Commissie van Beroep daarvoor een andere aanleiding ziet, beslist 

de Commissie van Beroep in de uitspraak dat de financiële dienstverlener aan de 

consument of de kleinzakelijke ondernemer een vergoeding betaalt voor: 

a. De door de consument of kleinzakelijke ondernemer aan Kifid betaalde bijdrage voor 

het instellen van beroep, zie regel 10. 

b. De redelijke kosten voor rechtsbijstand in het beroep, tot een bedrag van maximaal 

5.000 euro exclusief btw. De Commissie van Beroep stelt de vergoeding voor deze kosten 

vast volgens het puntenstelsel en de tarieven die zijn vermeld in het Liquidatietarief 

Commissie van Beroep Kifid. Alleen als er redenen zijn om van het Liquidatietarief af te 

wijken, stelt de Commissie van Beroep de vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand op 

een andere manier vast. 

Hierbij kan de Commissie van Beroep onderstaand liquidatietarief toepassen. 

Om in aanmerking te komen voor een kostenvergoeding voor kosten die gemaakt zijn voor 

rechtsbijstand, dient de Klant aan te tonen dat hij daadwerkelijk deze kosten heeft gemaakt. 

De Commissie van Beroep kan hier ambtshalve naar vragen. Onder gemaakte kosten vallen 

ook de kosten die de Klant verschuldigd wordt doordat de toevoeging van zijn advocaat 

wordt ingetrokken omdat de Klant de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op de 

Financier (artikel 34g Wet op de rechtsbijstand). 

De vergoeding wordt berekend door het aantal in aanmerking te nemen (proces)punten te 

vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde tarief. 

De (proces)punten 

Als uitgangspunt geldt het volgende. 
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• 1 punt voor de (gehele) schriftelijke fase en 

• 1 punt voor een mondelinge behandeling. 

Indien de aard en/of zwaarte van de zaak daartoe aanleiding geven, kan de Commissie van 

Beroep van dit uitgangspunt afwijken. De Commissie van Beroep kan ook op basis van de 

omstandigheden van het geval beslissen dat in het geheel geen kostenvergoeding wordt 

toegekend. 

De tarieven 

Afhankelijk van de hoogte van het door de Commissie van Beroep toegewezen bedrag 

(exclusief vertragingsrente en kosten) gelden voor de kosten voor rechtsbijstand de 

navolgende tarieven. Indien de toegewezen vordering niet in een geldswaarde is uitgedrukt, 

zoekt de Commissie van Beroep aansluiting bij het tarief dat zij het meest geraden acht. 

Tarief Toegewezen bedrag Waarde per 
punt voor 
advocaat 

Waarde per punt voor 
beroepsmatig 
handelend professional 
(niet zijnde advocaat) 

Tarief I beneden € 2.000 € 150 € 75 

Tarief II € 2.000 tot € 5.000 € 200 € 100 

Tarief III € 5.000 tot € 7.500 € 300 € 150 

Tarief IV € 7.500 tot € 10.000 € 500 € 250 

Tarief V € 10.000 tot € 20.000 € 750 € 375 

Tarief VI € 20.000 tot € 50.000 € 1.000 € 500 

Tarief VII € 50.000 tot € 100.000 € 1.500 € 750 

Tarief VIII € 100.000 tot € 250.000 € 2.000 € 1.000 

Tarief IX € 250.000 en hoger € 2.500 € 1.250 

Reiskosten 

Onder de door de Klant in verband met het aanhangig maken en de behandeling van het 

beroep gemaakte kosten, kunnen ook noodzakelijke reiskosten in verband met het bijwonen 

van de zitting worden begrepen. De Commissie van Beroep bepaalt naar eigen inzicht een 
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bedrag voor noodzakelijke reiskosten. Om in aanmerking te komen voor een 

kostenvergoeding voor reiskosten, dient de Klant deze kosten te vorderen en aan te tonen 

dat hij daadwerkelijk deze kosten heeft gemaakt. De Commissie van Beroep kan hier ook 

zelf naar vragen indien zij daartoe aanleiding ziet. 

Uitleg bij het liquidatietarief 

Na vergelijking met procedures bij instanties zoals de rechtbank is een tarievenstelsel 

ontworpen, waarmee bepaald kan worden welke bijdrage in de kosten voor rechtsbijstand 

een Klant kan worden toegekend, wanneer hij in hoger beroep geheel of gedeeltelijk in het 

gelijk wordt gesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kosten voor rechtsbijstand door 

een advocaat en door andere beroepsmatige professionals. Advocaten zijn juridisch 

geschoold, staan onder toezicht en moeten voldoen aan strikte opleidingseisen, waardoor 

een hogere kostenvergoeding voor rechtsbijstand door advocaten op zijn plaats is. Bij niet-

advocaten geldt dat het om een gemachtigde moet gaan die door de Klant met het oog op 

zijn professionaliteit wordt ingeschakeld en door de Klant wordt betaald. De Klant moet 

zowel in het geval dat hij een advocaat inschakelt, als in de situatie dat hij een andere 

professional inschakelt aan de hand van facturen kunnen aantonen dat hij daadwerkelijk 

kosten heeft gemaakt voor de rechtsbijstandverlening. De Commissie van Beroep kan hier 

zo nodig ook naar vragen. 

Met het door de Commissie van Beroep ‘toegewezen bedrag’ wordt bedoeld: 

• indien de Klant door de Geschillencommissie in het ongelijk was gesteld: het bedrag van 

zijn vordering (exclusief vertragingsrente en kosten) dat in hoger beroep door de 

Commissie van Beroep alsnog wordt toegewezen; 

• indien de Klant door de Geschillencommissie in het gelijk was gesteld: het bedrag van zijn 

vordering (exclusief vertragingsrente en kosten) waarop de Klant aanspraak heeft op 

grond van de uitspraak van de Commissie van Beroep, hetzij in de vorm van handhaving 

van de uitspraak van de Geschillencommissie hetzij door toewijzing van een bepaald 

bedrag. 
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