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Lex van Almelo, journalist

Drie van de vier Vlaamse advocaten rekent 
minder dan H 150 per uur, het gemid-
delde tarief van de Nederlandse advocaat. 
Dat blijkt uit een enquête die de Orde van 
Vlaamse Balies onlangs heeft gehouden.

De erelonen van de Vlaamse advocaten zijn 
‘beduidend’ lager dan die van de Neder-

landse collega’s, geeft Kathleen Vercraeye vol-
mondig toe. ‘Geef mij het recept van de Neder-
landse advocaat,’ zegt de Brusselse advocate en 
bestuurslid van de Vlaamse Orde met een lach. 
Een verklaring voor het verschil met de Neder-
landse praktijk heeft zij nog niet. ‘Misschien 
ligt het aan de cliënteel. Dat wordt nader on-
derzocht. Grote kantoren zijn ondervertegen-
woordigd in de enquête.’
Volgens de respondenten rekent driekwart van 
de advocaten (76,29%) in de ondernemings-
praktijk slechts tussen de 50 en 150 euro per 
uur. Eén op de tien advocaten hanteert hier een 

uurtarief van 150 tot 199 euro, terwijl één op 
de vijftien advocaten werkt tegen een uurtarief 
dat varieert van 200 tot 500 euro. In de parti-
culiere praktijk zijn die tarieven lager. Daar 
beweegt het uurtarief zich bij twee van de drie 
advocaten tussen de 75 en 150 euro.
Twee van de vijf advocaten berekenen het ho-
norarium op grond van uurtarieven, zowel aan 
particulieren als bedrijven. Wanneer de cliënt 
een internationale onderneming is, hanteert 
ruim de helft van de advocaten een uurtarief. 
Andere honorariumafspraken komen minder 
vaak voor. Zo baseert één op de zeven advo-
caten het honorarium op de waarde van het 
geschil over het bereikte resultaat. No cure no 
pay-afspraken zijn in Vlaanderen net als in Ne-
derland verboden.

weinig geschillen
In 1% van de zaken rijst een conflict over de 
nota, zo blijkt uit een onderzoek van de aan 
de Universiteit Gent verbonden advocaat Tom 
De Sutter over de periode 1998 tot 2005. In het 

merendeel van de gevallen gaat het om parti-
culiere cliënten in de familiepraktijk en om 
relatief kleine bedragen (gemiddeld H 2.000). 
Kathleen Vercraeye vindt het aantal geschillen 
‘miniem’.
De onduidelijkheid van wat een zaak gaat kos-
ten is voor cliënten ‘een klassiek pijnpunt’, zo 
blijkt uit eerder onderzoek van de Vlaamse 
Orde. Volgens de enquête spreken vier van de 
vijf advocaten vooraf met de cliënt af hoe zij 
het honorarium en de onkosten zullen bereke-
nen. Drie van de vijf advocaten maken afspra-
ken over de bedragen zelf. Maar slechts een 
fractie van de advocaten (6%) legt de afspraken 
ook schriftelijk vast.
Om de transparantie van de nota’s bij voorbaat 
te vergroten heeft de Orde een modelcontract 
ontworpen, in samenspraak met de Commis-
sie onrechtmatige bedingen van het ministerie 
van Economische Zaken, waarin ook consu-
mentenorganisaties zijn vertegenwoordigd. 
Vercraeye: ‘Het gebruik van het contract is niet 
verplicht. Het is slechts een hulpmiddel.’

buitenland

Uurtarieven Vlaamse advocaat zijn een stuk lager 

agenda

Op dinsdagavond 6 juni a.s. or-
ganiseert het Juridisch Genoot-
schap Den Bosch een bijeenkomst 
over het wetsvoorstel herzie-
ning kinderalimentatiestelsel. 
Mr. P.A.J.Th. van Teeffelen, tot 
1 januari 2006 vice-president en 
thans deeltijd-raadsheer aan het 
gerechtshof Den Bosch, behandelt 
de uitgangspunten en grote lijnen 

van dit veelbesproken wetsvoor-
stel. Tevens bespreekt en becom-
mentarieert hij de Trema-normen 
die als alternatief voor het wets-
voorstel in een nieuw jasje kunnen 
worden gestoken. Aanmelden bij 
de secretaris, mr. R.E. Koopman, 
koopmanAbogaertsengroenen.nl, 
tel. 0411-675 533.

Herziening kinderalimentatie Het Nirov organiseert op dinsdag 
20 juni en maandag 26 juni de 
training gebiedsontwikkeling en 
financiering. Centraal hierbij staat 
de inbreng van uw eigen praktijk. 
Mr. ing. Robbert Brandt, (Brandt 
Consultancy) gaat in het eerste 
themablok in op de mogelijkhe-
den van publiek-private samen-
werking. Drs. Wito Kuyvenhoven 
(AM Wonen) behandelt financie-
ringsinstrumenten. Op de twee-
de cursusdag begint drs. Twan 
Zeegers (AT Osborne/Saendelft) 

met het thema ‘grond’, waarna 
dr. Jurgen van der Heijden (UvA) 
ten slotte zal ingaan op de juridi-
sche aspecten van financiering. De 
training staat onder leiding van 
dr. Peter van Rooy en dr.ir. Willem 
Buunk. Voor meer informatie en/
of aanmelding: ir. Walter Vroom, 
vroomAnirov.nl, 070-302 84 28 
of drs. Rob te Grotenhuis, groten-
huisAnirov.nl, 070-302 84 85. Zie 
www.nirov.nl voor het volledige 
programma. 

Gebiedsontwikkeling en financiering

Het Onderzoekcentrum Onder-
neming en Recht (OO&R) van de 
Radboud Universiteit Nijmegen 
organiseert op maandag 3 juli 
2006 in Den Haag een congres 
over de hervormingen in notariaat 
en advocatuur. Thema’s zijn onder 
andere de toenemende marktwer-

king in de vrije beroepen; deregu-
lering; een betere toegankelijk-
heid tot het beroep en het streven 
naar kwalitatief goede dienstver-
lening. De minister van Justitie, 
mr. J.P.H. Donner zal de openings-
rede verzorgen. De dagvoorzitters 
zijn: mw. prof. dr. A.M.A.P. van 

den Bossche en prof. mr. S.C.J.J. 
Kortmann. Inleiders: mr. J.P.H. 
Donner, prof. mr. F.A.W. Bannier, 
prof. mr. M.J.A. van Mourik, mr. 
E.H. Pijnacker Hordijk, mw. mr. E. 
Unger, prof. mr. L.C.A. Verstappen 
en prof. dr. B.F. van Waarden. Re-
ferenten: mr. A. Hammerstein, mr. 

P. Kalbfleisch, mr. R. Salomons en 
prof. mr. P.C.E. van Wijmen. Meer 
informatie of aanmelden: www.
symposia.cpo.nl.
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