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TUSSENKOMSTVOORWAARDEN – ERELOON & 
(ON)KOSTEN 

1. ALGEMENE REGELS  

a) Toepassingsgebied  

Onder voorbehoud van een bijzondere afwijkende 

overeenkomst, zijn onderhavige voorwaarden van 

toepassing op iedere tussenkomst van de advocaat. Zij 

worden aanvaard door de cliënt vanaf hun ondertekening 

of, bij gebreke hieraan, vanaf de betalingsdatum van de 
eerste provisie. 

b) Opdracht van de advocaat en modaliteiten hiervan 

De advocaat verbindt zich ertoe om de verdediging van de 

cliënt te voeren met al de zorgvuldigheid, striktheid en 

professionalisme vereist door de wetten, reglementen en 

richtlijnen die het advocaatberoep beheersen; de advocaat 

wordt gelast met een middelenverbintenis. De advocaat 

wordt geassisteerd door zijn vennoten, medewerkers en 
stagiairs, die hem desnoods kunnen vervangen. 

De cliënt verbindt zich ertoe om mee te werken met de 

advocaat, namelijk door hem alle nodige documenten 

mede te delen binnen de nuttige termijnen, door hem in te 

lichten over alle feiten nuttig voor de verdediging van de 

toevertrouwde belangen, door te antwoorden op ieder 

verzoek van de advocaat binnen de aangegeven termijn en 

door de tijdige betaling van de ereloon en kosten van de 
advocaat. 

De advocaat begint zijn opdracht pas na ontvangst van de 

betaling van de eerste provisie. 

Bij niet-betaling van een ereloonstaat na twee 

betalingsherinneringen gestuurd aan de cliënt wordt de 

opdracht van de advocaat opgeschort; dit wordt 
uitdrukkelijk aanvaard door de cliënt. 

2. ERELONEN 

a) Provisionele, tussentijdse en eindstaat van kosten en 

erelonen 

Bij de opening van het dossier en telkens dat dit nodig is, 

stuurt de advocaat een provisieverzoek naar de cliënt, 

bestemd voor de dekking van de prestaties in de komende 
weken (provisionele staat). 

Regelmatig stelt de advocaat tussentijdige afrekeningen op 

die het geheel van de kosten en erelonen voor een 
bepaalde periode opnemen (tussentijdse staat). 

Bij de tijdelijke of definitieve afsluiting van het dossier stelt 

de advocaat een samenvattende afrekening op van de 

kosten en erelonen alsook van de ontvangen betalingen 
(eindstaat). 

Paraaf:  

 b) Uurtarief  

Elke prestatie uitgevoerd door de advocaat wordt geboekt 

en gefactureerd op het uurtarief overeengekomen met de 

cliënt voor het betrokken dossier; het uurtarief van de 

advocaat varieert tussen 120,- euro en 300,- euro per uur 

naar gelang van de specialisatie van de advocaat, de 

economische inzet, de complexiteit van het dossier en het 
financiële vermogen van de cliënt.  

De prestaties inhouden namelijk de bestudering van het 

dossier, de opzoekingen; de mondelinge en geschreven 

consultaties, de telefonische gesprekken, de 

vergaderingen, de deskundigenonderzoeken; de opstelling 

en de voorbereiding van zittingsnota’s, verzoekschriften, 

dagvaardingen; besluiten, memories en andere 

proceshandelingen, de verplaatsingen en de verschijning 

op zittingen, de wachttijden en de pleidooien, de 
verschillende gewoonlijke stappen, etc. 

Het overeengekomen tarief kan met 50% vermeerderd 

worden voor alle dringende prestaties, d.w.z. prestaties 

die moeten uitgevoerd worden ’s avonds of tijdens het 

weekend, alsook voor prestaties die een onmiddellijke 

beschikbaarheid vereisen en de reorganisatie van de 
activiteiten van de advocaat als gevolg hebben. 

Het overeengekomen tarief kan veranderd worden op elk 

moment mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan 

cliënt van het nieuw tarief; het nieuw tarief is van 
toepassing 14 dagen na deze mededeling. 

 c) Successfee  

Bovenop de ereloon op basis van het uurtarief kan de 

advocaat, zowel op het einde van zijn tussenkomst als op 

het einde van een procesaanleg, een successfee berekenen 

bestaande uit een percentage van de bekomen bedragen 

en/of de vermeden verliezen als hoofdsom interest, alsook 

de eventuele boeten, strafbedingen en verhogingen. 

Dit percentage wordt berekend als volgt: 

- tot 50.000,- euro: 10%; 

- van 50.000,- euro tot 200.000,- euro: 8%; 

- van 200.000,- euro tot 1.200.000,- euro: 6%; 

- na 1.200.000,- euro: 2%. 

Dit percentage wordt toegepast op het totaalbedrag 

bekomen bij de optelling van de bedragen: 

- waarvan tegenpartijen afstand doen; 

- gevorderd door tegenpartijen doch niet 

toegekend door de rechter; 

- betaald door tegenpartijen of waarvoor zij tot 
betaling veroordeeld worden. 

Deze modaliteit kan toegepast worden in elke procedure 

en in elke aanleg; de successfee wordt echter gehalveerd 

als de betaling geschiedt, buiten enige onderhandelingen, 

voor een gerechtelijke procedure, alsook als de krachtens 

het vonnis bekomen bedragen definitief niet meer geïnd 
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kunnen worden omwille van het faillissement van de 

schuldenaar. Als de tussenkomst van de advocaat 

beëindigd wordt voordat de successfee berekend kan 

worden, blijft de successfee verschuldigd en wordt deze 

berekend op basis van het resultaat bekomen door de 
cliënt dan wel door zijn nieuwe raadsman. 

d) Eventuele tussenkomst van een derde betaler 

Bij de opening van het dossier informeert de cliënt de 

advocaat of hij al dan niet gebruik kan maken van de 

tussenkomst van een derde (bv.: rechtsbijstands-

verzekering) voor de betaling van de kosten en erelonen in 

het kader van de verdediging van de toevertrouwde 

belangen. Desgevallend deelt de cliënt onmiddellijk mee 

de coördinaten van de derde betaler zodat de advocaat de 

zijn bevestiging kan bekomen over de dekking van zijn 

tussenkomst, de eventuele toepasselijke franchise en het 
tussenkomstplafonds. 

Bij weigering van de tussenkomst of bij overschrijding van 

het tussenkomstplafonds, worden de kosten en erelonen 
van de advocaat betaald door de cliënt zelf.  

e) Verhaalbaarheid van de advocatenkosten en -erelonen 

De Hoven en Rechtbanken kunnen de in het ongelijk 

gestelde partij veroordelen tot de betaling van een 

rechtsplegingsvergoeding om de in het gelijk gestelde 

partij gedeeltelijk en forfaitair te vergoeden voor de 

advocatenkosten en –erelonen die zij moest betalen.  

Als een RPV toegekend is aan de cliënt en effectief wordt 

betaald op de derdenrekening van de advocaat, wordt het 

bedrag hiervan verrekend met de kosten en erelonen 
verschuldigd door de cliënt aan de advocaat. 

Als het bedrag van de bekomen RPV hoger is dan het 

bedrag van de gefactureerde kosten en erelonen, dan komt 

het verschil toe aan de advocaat als successfee of 
bijkomende successfee. 

f) Betalingsvoorwaarden  

Onder voorbehoud van het eerste provisieverzoek, dat 

onmiddellijk betaalbaar is, is iedere provisionele, 

tussentijdse en eindstaat betaalbaar binnen de 15 dagen op 
de meegedeelde bankrekening met de gewenste referte. 

De cliënt laat de advocaat toe om alle bedragen die in zijn 

bezit komen (o.a. de RPV, de bedragen betaald door 

tegenpartij(en) of door een derde) te verrekenen met de 
door cliënt verschuldigde kosten en erelonen. 

Een interest loopt van rechtswege op de kosten en 

erelonen vanaf hun vervaldatum op de rentevoet voorzien 

in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 

van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

Bovendien wordt een bedrag van 10,- euro als 

aanmaningskosten in rekening gebracht 8 dagen na de 

versturing van een eerste betalingsherinnering gebleven 

zonder gevolg, alsook een bijkomend bedrag van 15,- euro 
bij de versturing van een ingebrekestelling tot betaling.  

3. KOSTEN EN ONKOSTEN  

a) Kosten  

Behoudens bijzonder afwijkend akkoord, worden de 
kosten van de advocaat in rekening gebracht als volgt: 

- openingskosten van het dossier 50,00 € eenmaal; 

- dactylografiekosten 10,00 € per pagina ; 

- kopie- en afdrukkosten 0,25 € per pagina ; 

- verplaatsingskosten 0,40 € per km; 

- telefoniekosten (buitenland) 0,25 € per minuut; 

- kosten voor gewone zending 10,00€ per zending; 

- kosten voor aangetekende zending 15,00 € per z . 

 
b) Onkosten  

De cliënt verbindt zich ertoe om alle onkosten zoals 

namelijk de gerechtsdeurwaarderkosten, de griffie- en 

gerechtskosten, de vertalingskosten, de kosten voor een 

technische raadsman, de onderzoekskosten, etc. terug te 

betalen aan de advocaat op zijn eerste verzoek dan wel 
rechtstreeks te betalen aan de betrokken derde.  

4. SLOTBEPALINGEN  

a) Aansprakelijkheidsbeperking 

De aansprakelijkheid van de advocaat wordt beperkt tot 

het bedrag gedekt door de BA-verzekeringspolis 

afgesloten door de “Ordre français des avocats du Barreau 

de Bruxelles”.  

b) Bevoegde rechtbanken  

In geval van ereloonbetwisting kan de cliënt echter beroep 

doen op de voorafgaandelijke conciliatie- en 
adviesprocedures voorzien door de Balie van Brussel. 

Alle geschillen zijn van de exclusieve bevoegdheid van de 

Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk 

arrondissement van Brussel, die uitsluitend het Belgisch 
recht zullen toepassen. 

a) Solidariteit van de vennootschapsbestuurders 

De ondertekenaar van dit document verbindt zich solidair 

en ondeelbaar als co-debiteur voor alle sommen die 

verschuldigd zijn of zullen zijn aan de advocaat door de 

vennootschap en/of instelling die de ondertekenaar 
verklaart te vertegenwoordigen. 

Naam van de cliënt: 

KBO / BTW nummer: 

Naam van de hoofdelijke schuldenaar: 

Ondertekening van de cliënt / hoofdelijke schuldenaar : 

Datum :       /     /202 
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