
Begroting declaraties  
 
Algemeen: 
 
- Alvorens een begrotingsverzoek in te dienen, moet Gedragsregel 27 zijn nageleefd. 
- Het begroten van declaraties van advocaten is een bevoegdheid van de Raad van Toezicht op 

grond van artikel 32 van de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken. 
 Deze wet bevat een procedure voor het vaststellen van betwiste declaraties in civiele zaken. 

Met civiele zaken worden bedoeld die zaken, die aan de rechtspraak van de burgerlijke 
rechter kunnen worden onderworpen. 

- De begrotingsprocedure is alleen van toepassing indien de cliënt het niet eens is met de 
hoogte van de declaratie. Indien de declaratie op andere gronden wordt betwist, bijvoorbeeld 
op grond van beweerdelijke tekortkomingen in de wijze waarop de zaak behandeld is, is de 
begrotingsprocedure niet van toepassing.  In dat geval is sprake van een geschil, niet over de 
hoogte maar over de verschuldigdheid van de declaratie, dat via de gewone rechter moet 
worden beslist. 

-  Alvorens een begrotingsverzoek in te dienen, behoort de advocaat de cliënt een kopie van het 
begrotingsverzoek toe te zenden met de mededeling dat bij gebreke van betaling binnen x 
dagen (minimaal twee weken) de declaratie ter begroting bij de Raad van Toezicht zal worden 
ingediend. 

 Het verdient aanbeveling om in de aanmaningsbrief aan de cliënt niet alleen te verzoeken om 
te betalen, maar ook om duidelijkheid te vragen omtrent de reden waarom niet wordt betaald. 
Desgewenst kan daarbij ook de wettelijke rente worden aangezegd. 

- Storting van de betwiste declaratie op de Deken-rekening is alleen noodzakelijk indien de 
cliënt de advocaat verzoekt het dossier over te dragen aan een opvolgend advocaat. 

 
Rechtlijnen voor het indienen van een begrotingsverzoek bij de Raad van Toezicht  
Utrecht  
 
1.  Het verzoek tot begroting dient als volgt gedocumenteerd in tweevoud te worden ingediend bij 

de stafmedewerker: 
 a. kopie van de hierboven genoemde sommatiebrief aan de cliënt; 
 b. zo mogelijk kopie van de brief waarin cliënt bezwaar tegen de declaratie maakt, danwel de 

mededeling van de advocaat aan de Raad van Toezicht hoe de cliënt heeft gereageerd; 
 c. de declaratie(s); 

d.  – een – naar verrichting per datum en tijdsbesteding uitgesplitste – specificatie van de 
werkzaamheden (indien meerdere advocaat in de zaak gewerkt hebben dient in de 
specificatie te worden aangegeven welke werkzaamheden door welke advocaat zijn 
verricht); 

 - een specificatie van de in rekening gebrachte verschotten; 
 - een specificatie van de wijze waarop het honorarium berekend is; 

e.   een recent uittreksel uit het Bevolkingsregister / Handelsregister t.n.v. de cliënt;  
f. het complete chronologisch geordende dossier (enkelvoud). 
De Raad van Toezicht zal begrotingsverzoeken die niet aan bovenstaande eisen  
voldoen niet in behandeling nemen en deze aan de advocaat retourneren onder  
mededeling van de gebreken.  

2. De stafmedewerker bevestigt de advocaat de ontvangst van het verzoek om begroting en 
stuurt de cliënt hiervan een kopie, met de uitnodiging hier binnen drie weken op te reageren. 

3. De reactie van de cliënt wordt aan de advocaat doorgestuurd met het verzoek binnen twee 
weken te reageren. 

4. Tenslotte wordt de cliënt nog in de gelegenheid gesteld om desgewenst binnen twee weken te 
dupliceren. 

5. Na ontvangst van die reactie danwel na het verstrijken van de gestelde termijn, stelt de 
stafmedewerker het complete dossier in handen van de Raad van Toezicht die vervolgens tot 
begroting van de declaratie(s) zal overgaan.    

6. Wanneer de Raad van Toezicht de declaratie(s) heeft begroot, brengt de stafmedewerker de 
cliënt en advocaat hiervan, onder afschrift van een gemotiveerde begrotingsbeslissing van de 
Raad, op de hoogte. 

 Tevens worden de cliënt en advocaat daarbij schriftelijk geïnformeerd omtrent de te volgen 
procedure wanneer de advocaat het met de begrotingsbeslissing niet eens is, of als de cliënt 



het begrote bedrag niet wenst te voldoen (artt. 33 tot en met 40 Wet Tarieven in Burgerlijke 
Zaken). Hiermee is de taak van de Raad van Toezicht geëindigd.   

7. Het door de advocaat overgelegde dossier kan vervolgens gedurende één maand worden 
afgehaald bij het Bureau van de Orde. Indien het dossier niet binnen die termijn is afgehaald, 
aanvaardt de Raad geen verantwoordelijkheid meer voor dat dossier en zal overgegaan 
worden tot vernietiging daarvan.    

 


