
 

WIE PLEIT OM EEN KOE GEEFT ER EEN TOE ? 

 

 

Wat kost een advocaat ? 

 

Als ondernemer wordt u vrijwel dagelijks geconfronteerd met nieuwe Wet- en 

regelgeving. De rechtsgebieden, waarmee u als ondernemer het meest te maken hebt, 

zoals het fiscale recht, het arbeidsrecht, het huurrecht, het contractenrecht en het 

bouwrecht, staan permanent bloot aan ingrijpende wijzigingen, die het gevolg zijn van 

nieuwe wetgeving en  rechtspraak. Het is onbegonnen werk en ook niet nodig om deze 

stroom van veranderingen zelf binnen uw bedrijf bij te houden.  

 

Duidelijk is wel, dat u er verstandig aan doet juridisch advies in te winnen als zich een 

geschil voordoet of als u ter voorkoming hiervan besluit een contract/algemene 

voorwaarden op te stellen. Het inschakelen van de deskundige bij uitstek, de advocaat, 

ligt dan voor de hand. De voornaamste reden, waarom dit in de praktijk vaak niet gebeurt, 

is omdat men vreest, dat dit in de papieren gaat lopen. 

 

Deze vrees is veelal ingegeven door onbekendheid met de vraag wat een advocaat nu 

eigenlijk kost. Volgens de meest gehanteerde declaratiemethode wordt zijn tarief bepaald 

door het aantal uren dat hij aan uw zaak werkt te vermenigvuldigen met zijn uurtarief. Al 

naar gelang de ervaring en specialisatie van de advocaat en afhankelijk van het belang en 

de spoedeisendheid van de zaak varieert dit uurtarief tussen de 100 en 500 euro. Ons 

kantoor hanteert zelf een vast uurtarief van € 220,00 in zaken voor ondernemers. 

  

De begroting van de kosten van een advocaat 

 

Lastiger te beantwoorden is echter de vraag hoeveel tijd de advocaat inschat aan uw zaak 

te besteden. Voor het opstellen van adviezen, overeenkomsten en algemene voorwaarden 

is deze inschatting vooraf nog relatief simpel en kan meestal een vaste prijsafspraak 

worden gemaakt. Een begroting van de te besteden tijd is echter veel lastiger te maken, 

indien het gaat om een zaak, waarin het noodzakelijk is een procedure aan te spannen, of 

om een zaak, waarin u zelf in een procedure wordt betrokken.  

 

Deze begroting hangt onder meer af van de volgende factoren: 

 

- Voert de wederpartij verweer tegen uw vordering(en) ? 

- Stelt uw wederpartij een tegenvordering in ? 

- Zijn voor het geven van een beslissing in uw zaak getuigenverhoren en/of een 

deskundigenbericht noodzakelijk? 

- Gaat u en/ of uw wederpartij in hoger beroep? 

 

Vaak bestaat over het antwoord op deze vragen vooraf geen zekerheid, zodat veelal geen 

begroting van de aan de zaak te besteden tijd te maken is.  



 

 

 

Kosten / batenanalyse 

 

Naast de vooraf onzekere kosten van rechtsbijstand gaan nog andere kosten met een 

procedure gepaard, die wel vooraf vaststaan, zoals het griffierecht en de kosten van 

deurwaarders, uittreksels en deskundigen. Daarnaast is het goed voor ogen te houden, dat 

de partij, die de procedure verliest, wordt veroordeeld in de kosten van de wederpartij. 

Als u door de rechter volledig in het gelijk wordt gesteld moet u echter wel bedenken, dat 

de kosten, waarin uw wederpartij wordt veroordeeld, slechts ca. 40% bedragen van de 

door uzelf gemaakte kosten. Dit alles maakt eens te meer duidelijk, dat het starten van 

een procedure vanuit kostenaspect alleen dan verantwoord is, indien een gerede kans 

bestaat op toewijzing van de vordering(en), de hoogte van de vordering de proceskosten 

rechtvaardigt en vooraf vast staat, dat de wederpartij voldoende verhaal biedt. 

 

Alternatieve prijsafspraken 

 

Als alternatief voor de “uurtje factuurtje” methode worden tegenwoordig meer en meer 

door advocatenkantoren, waaronder ook ons kantoor, de volgende prijsafspraken met een 

cliënt gemaakt: 

 

I. Fixed fee afspraak 

 

Vooraf wordt afgesproken, dat de advocaat de zaak tegen een vast totaalbedrag in  

behandeling zal nemen. Deze declaratiemethode wordt dikwijls gehanteerd in zaken, 

waarin de wederpartij naar verwachting verstek zal laten gaan, zoals in ontruimingszaken 

tegen huurders, die in financiële problemen verkeren. 

 

II. No win lesser fee afspraak 

 

Hierbij past de advocaat de hoogte van het uurtarief aan als het vooraf vastgestelde 

resultaat niet wordt behaald. Als het resultaat wel wordt bereikt kunnen de 

werkzaamheden van de advocaat in rekening worden gebracht tegen het reguliere 

uurtarief of, al naar gelang de afspraak, tegen een hoger tarief. Deze methode leent zich 

met name goed voor zaken, waarin geen dispuut bestaat over de feiten, doch de beslissing 

geheel of grotendeels afhankelijk is van de beantwoording van rechtsvragen. 

 

III No cure no pay afspraak 

 

In Nederland is dit systeem uitsluitend toegestaan in incassozaken, waarin de advocaat 

regelmatig voor een bedrijf vorderingen int op debiteuren. Voor deze declaratiemethode 

verwijzen wij u graag naar de brochure Incassozaken en naar ons Incassotarief op de 

website. 

 



 

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek geven wij u altijd inzicht in de kosten, die naar 

verwachting met de behandeling van uw zaak zullen zijn gemoeid. Tijdens het verloop 

van de zaak informeren wij u bij iedere nieuwe stap over de kosten, die deze voor u met 

zich meebrengt. Tevens ontvangt u maandelijks een tussentijdse declaratie, waarin de 

kosten in rekening worden gebracht van de in die maand verrichte werkzaamheden. 

Hierdoor houdt u de vinger aan de pols en wordt voorkomen, dat u achteraf wordt verrast 

met een einddeclaratie, die boven uw verwachting of budget ligt. 

 

 

Wij blijven u in deze onzekere tijden graag met raad en daad bijstaan ! 

 

 

 


