
INFORMATIE ERELOON EN KOSTEN februari 2021

Wij geven graag aan ons cliënteel reeds op voorhand de nodige informatie omtrent het ereloon en kosten die door 
ons in een zaak worden aangerekend.

Daarom kunnen wij u hierover dan ook meedelen als volgt:

De financiële kosten voor de tussenkomst van een advocaat

De financiële kosten voor de tussenkomst van een advocaat vallen normaal uiteen in drie elementen, nl. zijn eigen 
ereloon (i), de eigen kosten van de advocaat (ii), en de gerechtskosten en uitgaven (iii).
Het eigen ereloon van de advocaat is de vergoeding die hij aanrekent voor het door hem gepresteerde werk.
De eigen kosten van de advocaat zijn een vergoeding voor de onkosten die de advocaat zelf moet doen om de 
zaak te kunnen voeren (zoals kantoorkosten, verplaatsingskosten, telefoon, kopies, enz.).
De gerechtskosten en uitgaven zijn kosten van derden (bvb. gerechtsdeurwaarder of rechtbank), die de advocaat 
voorschiet.

Wijze van begroten van het ereloon van de advocaat

Voor wat het ereloon betreft, werkt ons kantoor met een vergoeding op basis van het aantal uren dat de advocaat 
werkelijk aan de zaak heeft besteed. Dit aantal uren wordt  vermenig-vuldigd met het toepasselijke uurloon. 
De uren worden op timesheet bijgehouden. De cliënt kan op elk ogenblik inzage vragen van de stand van de time-
sheet, en de timesheet wordt minstens bij de eindafrekening steeds meegestuurd. Het is wel eigen aan het werk 
van een advocaat dat het totaal aantal uren dat zal nodig zijn om een zaak te behandelen, in de regel onmogelijk 
op voorhand kan worden voorspeld.
De timesheet werkt in eenheden van 0,1 uur.
Deze wijze van aanrekenen belet niet het versturen van voorschotfacturen, die van de eindfactuur worden afge-
trokken (zie ook verder). 

Tarief van het uurloon (excl. btw)

Het door ons kantoor aangerekende uurtarief geldt voor alle tijd die de advocaat in de zaak heeft moeten investe-
ren. Sommige advocaten rekenen hogere tarieven aan voor studiewerk of voor het opstellen van besluiten, 
en lagere voor wacht- en verplaatsingstijd. Het uurtarief van ons kantoor geldt voor al deze soorten prestaties 
dooreen, zodat hierover geen discussie of onduidelijkheid kan bestaan.
Voor elke zaak wordt bij de aanvang het tarief van het uurloon bepaald, dat in uw zaak zal worden aangerekend. 
Dit meegedeeld tarief is exclusief btw.
Dit meegedeelde uurloon wordt in principe niet gewijzigd tijdens de behandeling van de zaak. 
Enkel in wederzijds akkoord tussen de cliënt en de advocaat kan hiervan afgeweken worden.
De advocaat is verplicht om zijn uurloon steeds te verhogen met 21% btw.
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Eigen kosten van de advocaat (excl. btw):

• De verplaatsingskosten worden berekend aan 0,50 €/km, ongeacht het gebruikt vervoermiddel.

• Briefwisseling : 10,00 € per uitgaande brief, fax of uitgaande mail (ongeacht aantal bladzijden). De aantekentaks 
wordt afzonderlijk bijgerekend aan de kostprijs (zie verder).

• Dossierkosten (openen dossier, tel., fax, afprinten inkomende mails, kopies, griffiebons, parkeergelden, archive-
rings- en vernietigingskost,…) : bedrag afhankelijk van de omvang van het dossier, maar met een minimum van 
50,00 €.

Al deze eigen kosten van de advocaat zijn steeds te verhogen met 21% btw.

Gerechtskosten en uitgaven

De door de advocaat gemaakte gerechtskosten en uitgaven worden aan hun werkelijke kostprijs teruggevraagd.
Het gaat hier om kosten zoals afschriften van vonnissen of strafdossiers, rolrechten, DIPLAD (kosten elektronische 
neerlegging besluiten en stukken), tolken, openbare instanties, aantekentaks, enz.

De advocaat kan vóór de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voor-
schotten vragen. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat. Dit forfaitair bedrag 
staat nog niet in relatie met het op dat ogenblik reeds gepresteerde aantal uren. Dit belet niet dat er op het einde 
van de zaak wel altijd een afrekening zal worden gemaakt op basis van het correcte aantal gepresteerde uren.
In de eindstaat van ereloon en kosten worden de betaalde voorschotten steeds in mindering gebracht. 
Uit de hoegrootheid van het voorschot kan nog niet worden afgeleid hoe hoog de uiteindelijke staat van ereloon en 
kosten van de advocaat zal zijn.


