
1.             Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 

  

2.             Informatie 

 

2.1. De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een 
doeltreffende, zorgvuldige en correcte tussenkomst bij de uitvoering van de door de cliënt gegeven 
opdracht. 

2.2. De advocaat garandeert evenwel in geen enkel geval het tot stand komen van een bepaald 
resultaat. De verbintenis die de advocaat levert is een inspanningsverbintenis, géén 
resultaatsverbintenis. 

2.3. De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop 

van de behandeling van de zaak. 

2.4. Teneinde een adequate en tijdige behandeling van de gegeven opdracht mogelijk te maken, dient 
de cliënt aan de advocaat, zelfs ongevraagd, onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met zijn 
zaak verband houdt. 

2.5. De cliënt dient er tevens zorg voor te dragen dat hij zijn volle medewerking verleent gedurende 
het verloop van het dossier, en bovendien bereikbaar is voor de advocaat. Dit alles uiteraard in 
redelijke verhouding tot het belang en het eventueel spoedeisend karakter van de zaak en/of de 
tussenkomst van de advocaat. 

2.6. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem 

aan de advocaat verstrekte gegevens, informatie en stukken. 

2.7. De cliënt is gehouden de advocaat onverwijld in te lichten indien er zich bepaalde feiten en 
omstandigheden voordoen, van welke aard ook, die in verband met de uitvoering van de opdracht van 
belang kunnen zijn. 

2.8. Indien de cliënt zijn voor de behartiging van de zaak noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig 
of niet conform de afspraken verleent en/of niet voldoende bereikbaar blijkt te zijn, staat het de 
advocaat vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te 
onttrekken. De advocaat is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen 
voortvloeien. 

2.9. Indien de cliënt uit meerdere personen bestaat zijn deze allen hoofdelijk gehouden tot nakoming 

van de verbintenissen die voortspruiten uit onderhavige overeenkomst. 

 

3.             Beroep op derden 

 

3.1. Buiten de gebruikelijke taken die door de advocaat worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de 
advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan 
doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht. 



3.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een 
gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat. 

3.3. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere 
derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. 

 

4.1.          Ereloon en kosten 

 

4.1.1. De staat van ereloon en kosten van een advocaat kan drie elementen bevatten: 

 het ereloon van de advocaat 
 de kosten van de advocaat 
 de gerechtskosten en de uitgaven 

4.1.2. De cliënt erkent kennis te hebben genomen van de tarieven voor de vergoeding van het ereloon 
van de advocaat, de vergoeding van de kosten van de advocaat en de vergoeding van de 
gerechtskosten en de uitgaven en erkent in te stemmen met deze tarieven. 

4.1.3. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één 
of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de 
advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van ereloon en kosten. Telkens als de cliënt het 
verzoekt en telkens als de advocaat het opportuun acht, zal hij een tussentijdse afrekening van ereloon 
en kosten opstellen. Het feit dat de advocaat geen tussentijdse afrekening van ereloon en kosten 
opstelt, ontslaat de cliënt niet van de verplichting om desgewenst zelf de advocaat schriftelijk te 

verzoeken een tussentijdse afrekening van ereloon en kosten op te stellen.  

4.1.4. In de tussentijdse ereloon- en kostenstaten alsook in de eindstaat van ereloon en kosten worden 
de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. 

4.1.5. De cliënt is hoofdelijk gehouden tot betaling van de voorschotten, de tussentijdse ereloon- en 
kostenstaten en de eindstaat van ereloon en kosten van de advocaat. De cliënt betaalt de voorschotten, 
de tussentijdse ereloon- en kostenstaten en de eindstaat van ereloon en kosten van de advocaat binnen 
de vijftien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de 
goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. 

4.1.6. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot, een tussentijdse ereloon- en 

kostenstaat of de eindstaat moet hij deze binnen de acht dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. 
Daarna wordt de ereloon- en kostenstaat geacht te zijn aanvaard en is geen betwisting meer mogelijk. 

4.1.7. Bij laattijdige betaling van de openstaande ereloon- en kostenstaat zullen van rechtswege en 
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling nalatigheidinteresten verschuldigd zijn ten belope van 9 % 
per jaar op het openstaande bedrag. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd 
op het openstaande bedrag met een minimum van 150,00 € en een maximum van 1.500,00 €, 
onverminderd eventuele rechten volgens de wet. 

4.1.8. In geval van niet betaling van het gevraagde voorschot, een tussentijdse ereloon- en kostenstaat 
of de eindstaat is de advocaat gerechtigd om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling zijn 

toekomstige werkzaamheden op te schorten totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichtingen 
heeft voldaan, en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van de advocaat kan leiden. 



4.1.9. De cliënt erkent door de advocaat te zijn ingelicht over de rechtsplegingsvergoeding waarvan 
sprake in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook over de tarieven van de 
rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling 
van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 
en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 
2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de 

advocaat. De cliënt erkent dat de advocaat erop gewezen heeft dat de rechtsplegingsvergoeding slechts 
een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten van de in het gelijkgestelde partij, waarbij evenwel niet 
per se het volledige reële ereloon van de advocaat wordt vergoed. 

 

4.2.          Het ereloon van de advocaat 

 

4.2.1. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. 

4.2.2. De erelonen van de advocaat worden in principe berekend op basis van zijn nuttige en juridisch 
relevante tijdsbesteding, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

4.2.3. Voor zover dienaangaande niets anders werd overeengekomen, wordt het ereloon in beginsel 
berekend zoals hieronder weergegeven: 

 Voor een eerste oriënterend mondeling advies op basis van een consultatie van maximum een 
half uur wordt een forfaitair tarief aangerekend van 50,00 €. 

  Het basis ereloontarief van de advocaat bedraagt 125,00 € per uur. 
 Wanneer de dienstverlening van de advocaat een bijzondere deskundigheid in bepaalde 

materies vergt, kan een hoger uurtarief worden toegepast, nadat de cliënt daarvan 
voorafgaandelijk door de advocaat in kennis is gesteld. 

 Bij spoedeisende zaken die de advocaat verplichten zich uitsluitend en bij voorrang aan deze 
zaak te wijden en/of buiten de normale kantooruren te werken, kan het basis ereloontarief 
worden verhoogd, nadat de cliënt daarvan voorafgaandelijk door de advocaat in kennis is 

gesteld. 

4.2.4. De cliënt en de advocaat kunnen overeenkomen dat het ereloon anders dan per tijdsbesteding 
wordt berekend, hetzij volgens een percentage van de inzet van de zaak, hetzij forfaitair, hetzij op een 
andere wijze. 

4.2.5. In het kader van onderhavige overeenkomst wordt het ereloon van de advocaat berekend als 
volgt: 

 

4.3.          De kosten van de advocaat 

 

4.3.1. De kosten van de advocaat bestaan in beginsel uit de kantoorkosten (kosten aanleggen dossier 
en administratiekosten) en de verplaatsingskosten. Hieronder volgt een niet limitatieve opsomming 
van de wijze waarop de meest courante kantoor- en verplaatsingskosten worden berekend: 



Aanleggen dossier, boekhouding, informatica, permanente opleidingen, bijscholing, bibliotheek en 
documentatie (internet) en archiveren van het dossier gedurende 5 jaar: 50,00 € 

 Gewone brief: 10,00 € 
 Aangetekende brief: 12,50 €  
 Aangetekende en gewone brief: 15,00 € 
 Aangetekende brief met ontvangstbewijs: 17,50 € 

 Fax: 10,00 € 
 Fax en gewone brief: 15,00 € 
 Fax, gewone brief en e-mail: 17,50 € 
 E-mail: 5,00 € 
 Fax en e-mail: 12,50 € 
 Gewone brief en e-mail: 12,50 € 
 Telefoon- en GSM-gesprek: 5,00 € 
 Dactylografie gerechtelijke akten (typen dagvaarding, verzoekschrift, conclusie, …): 5,00 € 

per blad 
 Fotokopieën: 0,25 € per blad 
 Vervoerskosten: 0,30 € per kilometer of volgens vervoersbewijs (trein, tram, bus, metro, …) 

  

4.4.          De gerechtskosten 

 

4.4.1. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan 
derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden 
precies en gedetailleerd vermeld in de staat van ereloon en kosten. 

  

5.             Derdengelden 

 

5.1. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd 
door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de 

cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het 
bedrag niet wordt doorgestort. 

5.2. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden 
tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van ereloon en kosten. Hij brengt de cliënt 
hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de 
ereloon- en kostenstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te 
vorderen. 

5.3. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden 
onmiddellijk door aan deze derden. 

  

6.             Aansprakelijkheid 



 

6.1. De advocaat is in eerste rang verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor het bedrag dat is 
bepaald in de polis die dienaangaande werd afgesloten door de Orde van advocaten waarbij is hij 
aangesloten. De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, 
voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van 
een bijkomende premie. 

6.2. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding 

van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het 
bedrag dat is bepaald in de polis die dienaangaande werd afgesloten door de Orde van advocaten 
waarbij is hij aangesloten. 

6.3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat 
hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt 
in hoofdsom, kosten en interest tot een bedrag van 1.000,00 €. 

  

7.             Mandaat 

 

7.1. De cliënt  verleent de advocaat volmacht om namens hem/haar in rechte op te treden en hem/haar 
te vertegenwoordigen in de mate dit vereist is voor de optimale behartiging van zijn/haar belangen in 
de zaak of zaken waarop deze overeenkomst betrekking heeft. 

  

8.             Beëindiging van de overeenkomst 

  

8.1. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk 
op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van ereloon en kosten over aan de cliënt, 
rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. 

8.2. Op diens eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. 

8.3. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan 
schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de 
advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te 
verkrijgen van een andere advocaat. 

  

9.             Toepasselijk recht en geschillen 

 

9.1. Het Belgisch recht is van toepassing. 



9.2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke 
procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor een daartoe bevoegde instantie 
bij de Orde van advocaten of voor de rechtbank. 

9.3. Ingeval van een gerechtelijke procedure zijn de rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Gent bevoegd. 

 


