
Tips als u zelf afspraken met
een advocaat maakt

Wat moet u weten om met een advocaat afspraken
te maken? En wat moet u altijd afspreken?

Univé Rechtshulp

U heeft te maken met een procedure. U overweegt 

om voor deze procedure zelf een advocaat in te 

schakelen. U maakt dan dus geen gebruik van de 

diensten van de juristen van Univé Rechtshulp. 

Er gelden geen wettelijke eisen voor het maken 

van afspraken en het regelen van de financiële 

afwikkeling met de advocaat. Maar het maken van 

goede afspraken over kosten kan u heel veel geld 

en moeite besparen. 

Waar moet u rekening mee houden?

 Welke advocaat kiest u?

 De advocaat mag niet alles in rekening brengen 

  Een procedure brengt ook nog andere kosten 

met zich mee

  Vraag een advocaat altijd hoe hij uw kansen 

inschat

  Maak altijd vooraf afspraken over tarief en 

kosten

Deze aandachtspunten leggen we hieronder verder 

aan u uit. 

Welke advocaat kiest u?

U doet er goed aan vooraf na te gaan of de advocaat 

geschikt is om uw belangen te behartigen. In een 

eerste gesprek kunt u met de advocaat kennis-

maken en afspraken maken over de kosten. Vraag 

vooraf steeds of het eerste gesprek kosteloos is.

De prijs van een advocaat zegt niets over de kwali-

teit. Eén van de grootste misverstanden is dat dure 

advocaten goed zijn en goedkope advocaten slecht. 

U kunt de kwaliteit van een advocaat beter beoorde-

len op grond van bijvoorbeeld ervaring en het aantal 

jaren dat hij of zij al rechtshulpverlener is. 
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Wat zijn de kosten van de advocaat?

De arbeidskosten van de advocaat worden het 

honorarium genoemd.

Uurtarief advocaat

De advocaat werkt over het algemeen met een 

uurtarief. Dat is een bedrag per uur. Dat kan per ad-

vocaat variëren van ca. € 125 tot € 400 per uur excl. 

BTW. De meeste advocaten rekenen daarnaast nog 

een bedrag van ongeveer 6% van die kosten voor 

kantoorkosten.

Uitzondering in letselzaken = no cure no pay  

(of: no win no fee).

In de periode 2014 – 2017 doet een aantal advocaten 

mee aan een experiment voor letselschaden. In die 

gevallen is het mogelijk om af te spreken dat de kosten 

(grotendeels) afhangen van het resultaat dat wordt 

behaald. De kans bestaat dat de advocaat dat niet wil, 

omdat de kans op succes klein is (no cure). En dus zijn 

vergoeding ook (no pay). Voor meer informatie hier-

over: zie www.advocatenorde.nl onder ‘Wat kost een 

advocaat?’.

De advocaat bepaalt zelf de hoogte van zijn 

uurtarief

De advocaat mag zelf bepalen welk tarief hij rekent. 

Over de hoogte van het tarief gelden geen (wettelij-

ke) regels. De advocaat bepaalt dus helemaal zelf 

wat hij vraagt. En dus kan de advocaat in sommige 

gevallen meer berekenen dan gewoonlijk. Zo kan 

zijn uurtarief hoger uitvallen als hij rekening houdt 

met factoren, als:

– spoed

– financieel belang van de zaak

– mate van ervaring van de advocaat

– specialisatie.

Houdt u er rekening mee dat een hoger uurtarief 

voor ervaring of specialisatie, ook moet betekenen 

dat de advocaat minder uren nodig heeft.

Onderhandelen met de advocaat over zijn 

uurtarief loont!

Maak afspraken en bereid u voor!

U kunt altijd proberen om met de advocaat een 

lager uurtarief af te spreken. Of om een vast bedrag 

voor de behandeling af te spreken (we noemen dat 

ook ‘fixed fee’). Als u een fixed fee afspreekt, kunt 

u misschien ook afspraken maken over betaling in 

termijnen. Kijk voor meer informatie ook op www.

advocatenorde.nl onder ‘Wat kost een advocaat’.

Wat mag de advocaat wel of niet in rekening 

brengen?

Op basis van een aantal uitgangspunten kunt u 

vooraf afspraken maken met de advocaat en de 

rekening controleren. De uitgangspunten zijn 

 gebruikelijk onder advocaten, maar hiervoor 

bestaat geen helder beleid. Van belang is het 

uitgangspunt dat de (mate van) kennis en meeste 

kantoorkosten al onderdeel zijn van het uurtarief. 

  De kosten mogen alleen gaan over de door u 

gegeven opdracht

  U kunt de advocaat vooraf vragen om een 

begroting van zijn werkzaamheden en kosten
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  De werkzaamheden van een secretaresse mo-

gen niet apart in rekening worden gebracht. Die 

zijn al verwerkt in het uurtarief van de advocaat

  In het algemeen is maximaal 6% van het hono-

rarium voor kantoorkosten redelijk Er zijn ook 

advocaten die geen kantoorkosten berekenen.

 –  onder kantoorkosten vallen alle moeilijk te 

berekenen kosten voor kantoorbenodigdhe-

den, zoals postzegels, telefoon, faxen, kopie-

en, briefpapier, e.d. zolang deze kosten maar 

gemaakt zijn in uw zaak

 –  u mag een advocaat vragen welke kosten hij 

als kantoorkosten maakt

  Telefoongesprekken en besprekingen kunnen 

alleen in rekening worden gebracht als uit 

telefoonnotities of uit het dossier blijkt dat ze 

gemaakt zijn

  De tijd voor het bestuderen van literatuur en 

jurisprudentie kan niet apart berekend worden. 

Dat kan alleen als het een juridisch ingewikkeld 

probleem betreft en de advocaat dat aan u heeft 

uitgelegd) 

  Overleg met een kantoorgenoot kan in het alge-

meen niet in rekening worden gebracht, tenzij 

met u afgesproken

  Als in de zaak ook een stagiaire werkzaamheden 

verricht, dan moeten de uren met het uurtarief 

voor een stagiaire berekend worden

  Voor reistijd is het redelijk dat maximaal 70% 

van het normale uurtarief berekend wordt.

  Het opstellen van de rekening kan niet berekend 

worden 

  Correspondentie of overleg over de rekening kan 

niet berekend worden

  U kunt afspreken om tussentijds kosten in reke-

ning te laten brengen. Zo houdt u een beter zicht 

op het verloop van de kosten.

Andere kosten voor een procedure

Een procedure brengt -soms hoge- kosten met zich 

mee. U moet rekening houden met kosten voor:

  de rechtsbijstand: als u een rechtshulpverlener 

inschakelt dan betaalt u zijn/haar kosten. Voor 

de kosten van een advocaat, zie hierboven onder 

‘uurtarief advocaat’.

  griffierecht: in de meeste gevallen moet bij een 

rechtbank een bedrag betaald worden om een 

procedure te beginnen. 

  getuigen: soms moet bewijs worden geleverd 

door verklaringen van getuigen. De rechter 

bepaalt dan welke kosten van deze getuigen 

betaald moeten worden. Deze kosten worden 

dan in eerste instantie betaald door de partij die 

de getuige heeft opgeroepen.

  experts: soms is een expert nodig om duidelijk 

te maken of om bewijs te leveren van wat er aan 

de hand is. De kosten worden in eerste instantie 

betaald door de partij die de deskundige heeft 

ingeschakeld.

  kostenveroordeling: de rechter kan in een 

procedure bepalen dat de partij die ongelijk 

heeft gekregen de kosten van de andere partij 

moet betalen. Dat zijn dan kosten van zijn/haar 

advocaat, maar ook andere kosten. Bijvoorbeeld 

kosten van getuigen, deskundigen, reiskosten 

en buitengerechtelijke kosten. Dat kan soms wel 

honderden of duizenden euro’s betekenen.

  het uitvoeren van een vonnis: het kan zijn dat 

in een vonnis staat dat u nog iets krijgt van de 

andere partij. Soms voldoet de andere partij 

daar niet vrijwillig aan. De andere partij moet 

dan ‘gedwongen worden’ (bijvoorbeeld door 

beslag leggen). Er zijn kosten verbonden aan 

het uitvoeren door een advocaat of een andere 

deskundige.

Voor meer informatie over deze kosten kijk op: 

www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter. 
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Er is altijd een risico dat u een procedure niet 

‘wint’. 

Het resultaat van een procedure is moeilijk te voor-

spellen. Er is bijna altijd een risico dat de procedure 

niet oplevert wat u er van verwacht. Hoe groot dat 

risico is kan het best ingeschat worden door een 

deskundige.

Als uw zaak door ons wordt behandeld adviseren 

onze deskundigen u daar over. 

Daar plukt ú de vruchten van!

Als u kiest voor een zelf gekozen advocaat dan is 

het verstandig de advocaat niet alleen te vragen, 

maar ook te laten bevestigen hoe hij het procesrisico 

inschat. Dan komt u later niet voor verrassingen te 

staan.
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Let wel: de informatie in de folder is bedoeld als uitleg. De polis en de polisvoorwaarden zijn doorslaggevend.

Postadres Bezoekadres Contact

Univé Rechtshulp Jan Bommerstraat 6  T: 0592 382 501

Postbus 557 Gebouw E  F: 0592 382 598

9400 AN ASSEN 9402 NR ASSEN rechtshulp@unive.nl

Univé Rechtshulp

www.univerechtshulp.nl


