FINANCIELE BIJSLUITER TANGER ADVOCATEN N.V.

1.

Inleiding
Deze bijsluiter beoogt de cliënten van Tanger Advocaten helderheid te geven over de
kosten en risico’s die verbonden zijn aan procedures.
De bijsluiter gaat uit van algemene uitgangspunten.
In individuele zaken kunnen afwijkingen en andere of meer risico’s mogelijk zijn.

2.

Honorering Tanger Advocaten
Tanger Advocaten hanteert 3 wijzen van declareren:
a.

Betalend
Uurtarief
Uitgangspunt is het uurtarief voor de betreffende advocaat in de betreffende
zaak.
De hoogte van dit tarief hangt af van de aard van de zaak, het financiële
belang en de kennis en ervaring van de behandelend advocaat.
De uurtarieven variëren tussen de € 190,-- exclusief BTW (€ 241,39 inclusief
BTW) en € 310,-- exclusief BTW (€ 393,85 inclusief BTW) per uur.
Het van toepassing zijnde uurtarief staat vermeld in de opdrachtbevestiging.
Kantoorkosten
Het uurtarief wordt verhoogd met 5% kantoorkosten.
Dit is een in de advocatuur gebruikelijke opslag voor kopieer- en scankosten,
communicatiekosten, kosten handelsregister, vernietiging documenten e.d.
Benodigde uittreksels uit registers in verband met procedures vallen hier niet
onder.
Declaratie
Tanger Advocaten factureert maandelijks.
Dit wil niet zeggen dat ook het volledige honorarium of de volledige kosten tot
dan worden doorbelast.
De advocaat kan honorarium of kosten niet althans niet direct in rekening
brengen, bijvoorbeeld in afwachting van de afloop van een procedure.
De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.
Voorschot
Van cliënten kan een voorschot gevraagd worden voor de te verrichten
werkzaamheden.
Dit voorschot kan gedurende de behandeling van de zaak blijven staan,
danwel geheel of gedeeltelijk met declaraties worden verrekend.
Dit hangt af van de inschatting door de advocaat van de nog te verrichten
werkzaamheden en te maken kosten.

b.

Toevoeging/gesubsidieerde rechtsbijstand/pro deo
De kosten van rechtsbijstand voor particulieren worden grotendeels door de
overheid betaald, indien:
-

Het fiscaal inkomen in het jaar 2 jaar vóór de aanvraag voor
gesubsidieerde rechtsbijstand (het peiljaar) lager is dan (cijfers 2021):
*
€ 40.400,-- voor gezinnen
*
€ 28.600,-- voor alleenstaanden

-

En het vermogen in het peiljaar lager is dan € 30.360,-- per persoon.

In dat geval dient uitsluitend een eigen bijdrage te worden betaald welke
afhankelijk is van het precieze inkomen.
Zie de website www.rvr.org.
De overheid kijkt naar uw inkomen en vermogen in 2019.
Als u sinds 2019 opeens veel minder bent gaan verdienen, dan kan worden
gevraagd om naar uw situatie in 2020 te kijken.
Dit heet een “verzoek om peiljaarverlegging”.
U dient zelf aan te geven of hier sprake van is.
Voor de precieze regelgeving aangaande gesubsidieerde rechtsbijstand wordt
verwezen naar de websites www.rvr.org en www.rechtspraak.nl.
De subsidieaanvraag geschiedt door de advocaat voor de cliënt en wordt
ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand die de aanvraag beoordeelt.
Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt een zogenaamde toevoeging
verleend.
Deze wordt altijd voorwaardelijk afgegeven.
Dit betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand achteraf, op basis van het in de
zaak behaalde resultaat, beoordeelt of de cliënt in staat moet worden geacht
de kosten van rechtsbijstand zelf te dragen.
Dat is het geval wanneer het resultaat hoger is dan de helft van het
zogenaamde heffingsvrije vermogen.
Dit betekent dus dat altijd de mogelijkheid bestaat dat achteraf de
toevoeging wordt ingetrokken.
Wanneer dat geschiedt, zal het honorarium alsnog aan de cliënt in rekening
worden gebracht op basis van het aantal aan de zaak bestede uren
vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde tarief.

c.

Letselschade- en incassozaken
Wanneer in letselschadezaken de aansprakelijkheid is erkend of naar
inschatting van de advocaat zal worden erkend, behoeft de cliënt het
honorarium uitsluitend te betalen wanneer dit door de aansprakelijke partij
wordt vergoed.
Niet de cliënt, maar de aansprakelijke partij dient de facturen derhalve te
betalen.
Dit kan anders zijn wanneer er twijfels zijn over de aansprakelijkheid.

In incassozaken kan het door Tanger Advocaten ontwikkelde Quick Collect
systeem van toepassing zijn (zie onze website www.tanger.nl).
Bij incasso buiten rechte zijn de kosten voor de cliënt in dat geval gelijk aan de
van de debiteur ontvangen vergoeding wegens buitengerechtelijke
incassokosten.
3.

Verschotten
Verschotten zijn de in het kader van de behandeling van de zaak door de advocaat te
maken kosten anders dan honorarium en kantoorkosten.
Te denken valt aan bijvoorbeeld:
-

Griffierecht
Deurwaarderskosten
Beslag/kadasterkosten

Deze kosten worden zonder opslag aan de cliënt doorbelast.
De griffierechten zijn beperkt indien er sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand.
Voor de hoogte van de griffierechten wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl.

4.

Proceskostenveroordeling
De verliezende partij wordt door de rechter doorgaans veroordeeld om de
proceskosten van de winnende partij te betalen.
Deze zogenaamde proceskostenveroordeling bestaat uit de door de winnende partij
betaalde griffierechten vermeerderd met een deel van de advocaatkosten.
Dit deel van de advocaatkosten wordt forfaitair vastgesteld en bedraagt doorgaans
minder dan de helft van de werkelijk gemaakte kosten.
In kantongerechtszaken is deze vergoeding doorgaans enkele honderden euro’s.
Anders gezegd, een procedure kost altijd geld, ook wanneer deze wordt gewonnen.
Verwezen wordt naar www.rechtspraak.nl.
In bepaalde zaken, zoals familiezaken en ontslagzaken, wordt doorgaans geheel
geen proceskostenveroordeling toegekend.
In zaken die gaan over intellectuele eigendom worden proceskostenveroordelingen
toegewezen die werkelijke kosten omvatten, niet zelden vele tienduizenden euro’s.
Wanneer de winnende partij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand heeft
geprocedeerd, wordt in het vonnis opgenomen dat de proceskosten-veroordeling aan
de griffier van de rechtbank dient te worden betaald.
De rechter is altijd vrij om te bepalen dat iedere partij de eigen proceskosten dient te
betalen.

5.

Niet tijdig betalen
Wanneer de cliënt facturen van Tanger Advocaten niet tijdig betaalt, heeft Tanger
Advocaten altijd het recht om de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
Besef dat in dat geval een procedure of rechten kunnen worden verloren.
Tanger Advocaten aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

6.

Niet eens?
De declaraties van de advocaten worden in beginsel door het bestuur van Tanger
Advocaten beoordeeld voordat deze aan de cliënt worden verzonden.
Op deze wijze zorgen wij er voor dat ons honorarium in verhouding staat tot de aard
en omvang van de zaak en de verrichte werkzaamheden.
Het kan evenwel gebeuren dat u het desondanks niet met een declaratie eens bent.
U kunt dat opnemen met de behandelend advocaat, maar u kunt dat ook altijd
opnemen met de klachtbehandelaar van Tanger Advocaten, mr. S. Hossaini.
Ons doel is tevreden cliënten.

