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LSA-Reglement tot het beslechten van geschillen inzake declaraties 
 
Artikel 1.  Definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
Vereniging: De vereniging van letselschadeadvocaten "LSA", gevestigd te Amsterdam, opgericht op 7 juni 
1989; 
Commissie: De geschillencommissie declaraties; 
Advocaat: De advocaat die lid is van de "LSA"; 
Derde: De (rechts)persoon, zijnde dan wel de cliënt van de advocaat, dan wel de opdrachtgever namens 
deze cliënt, dan wel degene op wie een wettelijke verplichting tot schadevergoeding rust, dan wel de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van laatstgenoemde. 
 
Artikel 2.  Taak van de commissie 
De commissie neemt kennis van en doet uitspraak in geschillen welke tussen de advocaat en een derde zijn 
gerezen met betrekking tot de kosten verbonden aan de juridische bijstand door de advocaat en haar ter 
beslechting zijn voorgelegd. 
De uitspraken van de commissie hebben de kracht van een bindend advies. 
 
Artikel 3.  Samenstelling van de commissie 
De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee andere leden. 
Zij worden benoemd door het bestuur van de vereniging. Zij mogen geen lid of aspirantlid van de vereniging 
zijn. Het lidmaatschap van de commissie is verenigbaar met het lidmaatschap van de commissie van bijstand, 
als bedoeld in artikel 10 van de statuten van de vereniging. 
Het bestuur van de vereniging benoemt - na overleg met de voorzitter van de commissie - een secretaris en 
zo nodig een plaatsvervangend secretaris van de commissie. Zij zijn geen lid van de commissie. Zij moeten 
advocaat zijn en mogen lid of aspirantlid van de vereniging zijn. Zij mogen geen deel uitmaken van het 
bestuur van de vereniging. 
 
Het is de leden van de commissie en de secretaris verboden: 
a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen bekend te maken; 
b. de gevoelens te openbaren welke in overleg binnen de commissie over aanhangige geschillen zijn 

geuit; 
c. over een voor hen aanhangig geschil of een geschil dat naar hun weten of hun vermoeden voor hen 

aanhangig zal worden, zich in te laten in enig onderhoud of gesprek met belanghebbenden  
of van deze enige bijzondere inlichtingen of schriftelijke stukken aan te nemen behoudens binnen een 
normale procesgang. 
 
Artikel 4.  Onderzoek en beslissingen van de commissie 
Deze commissie neemt een haar voorgelegd geschil slechts in behandeling indien: 
a. beide partijen haar hebben doen weten dat zij zich aan de uitspraken van de commissie zullen 

onderwerpen; 
b. eiser haar een gemotiveerde conclusie, waaruit de omvang van het geschil duidelijk blijkt, heeft doen 

toekomen; 
c. verweerder daarop gemotiveerd heeft geantwoord, of daartoe behoorlijk in de gelegenheid is gesteld. 
 
De voorzitter van de commissie beoordeelt of aan deze voorwaarden is voldaan. 
 
De leden van de commissie oordelen als goede mannen naar redelijkheid en billijkheid, alle omstandigheden 
in aanmerking nemende. De commissie behandelt een haar voorgelegd geschil op de wijze welke zij dienstig 
acht met inachtneming van de bepalingen van dit reglement. De voorzitter regelt de werkzaamheden. 
De commissie is bevoegd van partijen te verlangen dat zij haar schriftelijk of mondeling nadere informatie 
verschaft. 
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De commissie doet schriftelijk uitspraak. 
 
De beslissingen van de commissie worden ondertekend door de voorzitter en een van de andere leden of, als 
een secretaris is benoemd, door de voorzitter en de secretaris. 
Zij moeten gedagtekend zijn, met redenen omkleed en de samenstelling van de commissie vermelden. 
De commissie zal de partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, belasten met (een deel van) de 
administratiekosten als bedoeld in artikel 5. 
 
Artikel 5.  Kosten 
De leden van de commissie ontvangen vergoeding van kosten overeenkomstig een door het bestuur van de 
vereniging op te stellen reglement. 
 
De advocaat is voor ieder geschil dat aan de commissie wordt voorgelegd aan administratiekosten 
verschuldigd: 
- 80 indien het totaalbedrag van de te begroten declaratie(s) incl. kantooropslag, belaste en onbelaste 

verschotten en BTW, niet meer bedraagt dan 2270; 
- 160 indien het totaalbedrag van de te begroten declaratie(s) incl. kantooropslag, belaste en onbelaste 

verschotten en BTW meer bedraagt dan 2270 maar niet meer dan 4538; 
- 318 indien het totaalbedrag van de te begroten declaratie(s) incl. kantooropslag, belaste en onbelaste 

verschotten en BTW, meer bedraagt dan 4538 maar niet meer dan 11 345; 
- 636 indien het totaalbedrag van de te begroten declaratie(s) incl. kantooropslag, belaste en onbelaste 

verschotten en BTW, hoger is dan 11 345. 
 
De hierboven genoemde bedragen worden verhoogd met omzetbelasting indien en voor zover de vereniging 
gehouden is omzetbelasting af te dragen. 
 
De commissie neemt het verzoek tot beslechting van het geschil niet eerder in behandeling dan nadat de 
verschuldigde administratiekosten zijn bijgeschreven op de rekening van de vereniging. 
 
Artikel 6.  Slotbepaling 
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 1995, voor de duur van twee jaar1 . 
 
 
Toelichting bij het LSA-Reglement tot het beslechten van geschillen inzake declaraties. 
Met zekere regelmaat ontstaan er geschillen over de door een "LSA"-advocaat gepresenteerde declaratie, in 
het bijzonder de door de "LSA"-advocaat gehanteerde specialisatietarieven overeenkomstig de richtlijnen van 
de Nederlandse Orde van Advocaten. 
Dergelijke geschillen ontstaan zowel in de relatie tussen de advocaat en de eigen cliënt c.q. diens 
rechtsbijstandverzekeraar, als - in het bijzonder - in de relatie tussen de advocaat optredend voor een 
slachtoffer en de schadetoebrengende partij c.q. diens aansprakelijkheidsverzekeraar. 
Geschillen tussen de aansprakelijkheidsverzekeraar van een schadetoebrengende partij en diens eigen 
advocaat komen - voorzover bekend - niet of nauwelijks voor en blijven in dit voorstel buiten beschouwing. 
 
In gevallen in de eerste categorie dient de advocaat zijn declaratie ter begroting voor te leggen aan de Raad 
van Toezicht. 
De gewone Rechter is onbevoegd, althans indien het geschil enkel betreft de omvang van het berekende 
salaris. De gewone Rechter is daarentegen wel bevoegd te oordelen over geschillen die voortvloeien uit de 
niet behoorlijke taakvervulling door de advocaat en daar laat de Raad van Toezicht zich weer niet over uit. 
 

                                                
    1 
Het reglement is inmiddels voor onbepaalde tijd verlengd. 
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De in artikel 32 Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken voorgeschreven begroting kan overigens door de gewone 
Rechter worden getoetst indien de advocaat met de begroting geen genoegen neemt (art. 33 Wet Tarieven in 
Burgerlijke Zaken). 
 
De begroting door de Raad van Toezicht kent twee bezwaren: 
a. Indien het geschil zich niet beperkt tot de hoogte van het salaris c.q. hoogte van het toegepaste tarief 

kan de Raad van Toezicht slechts over een gedeelte van het geschil een oordeel geven; 
b. Raden van Toezicht zijn uiteraard wel bekend met de toepassing van een specialisatietarief, maar 

kennis van behandeling van letselschades is niet gegarandeerd. 
 
Voor geschillen in de tweede categorie staat de weg naar de Raad van Toezicht niet open. Ten eerste wordt 
alleen begroting gevraagd indien de cliënt bezwaar heeft tegen de declaratie en ten tweede kiest de 
schadetoebrengende partij c.q. diens aansprakelijkheidsverzekeraar de invalshoek dat de gepresenteerde 
schadepost juridische bijstand niet tot het volle bedrag kan worden gerekend tot de redelijke kosten ter 
vaststelling van schade en aansprakelijkheid c.q. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, 
een en ander als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW. 
Het komt wel eens voor dat er een geschil in deze tweede categorie wordt voorgelegd aan een Raad van 
Toezicht, maar alsdan is geen sprake van een begrotingsprocedure ex artikel 32 Wet Tarieven in Burgerlijke 
Zaken, maar van een bindend advies door (een lid van) de Raad van Toezicht. 
 
Een dergelijk geschil zal voor de gewone Rechter in een procedure tussen slachtoffer en 
schadetoebrengende partij c.q. WAM- verzekeraar moeten worden uitgevochten. 
Dat kent de volgende nadelen: 
a. De inspanningen van de zijde van de advocaat zijn er over het algemeen mede op gericht geweest 

om een procedure voor zijn cliënt te voorkomen. Het is dan zonder meer vervelend dat juist over de 
hoogte van zijn declaratie geprocedeerd moet gaan worden. 

b. Rechters hebben niet altijd inzicht in de tijd die gemoeid is met de afhandeling van letselschades en 
de gerechtvaardigdheid van de toepassing van een specialisatietarief. 

 
In het bijzonder het fenomeen van geschillen tussen de advocaat van het slachtoffer en de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadetoebrengende partij is aanleiding geweest voor het 
bestuursvoorstel tot het in leven roepen van een geschillencommissie. 
 
De bij Wet voorgeschreven begroting van declaraties door de Raad van Toezicht vormt naar de mening van 
het bestuur geen beletsel voor het in leven roepen van een geschillencommissie en een daarbij behorende 
regeling omdat het de cliënt c.q. diens rechtsbijstandverzekeraar (categorie 1) en de schadetoebrenger c.q. 
diens aansprakelijkheidsverzekeraar (categorie 2), altijd vrijstaat begroting door de Raad van Toezicht te 
vragen c.q. te verlangen dat het geschil wordt voorgelegd aan de gewone Rechter. 
 
Een en ander brengt met zich mee dat het een faciliteit is die de "LSA" en de "LSA"-advocaat de cliënt c.q. de 
aansprakelijke partij biedt en die faciliteit moet dus zodanig worden ingericht dat het voor de cliënt c.q. de 
wederpartij aantrekkelijk is deze weg te bewandelen. 
 
Het onderhavige voorstel is besproken tijdens de algemene ledenvergadering van de "LSA" gehouden te 
Zeist op 26 januari 1995. In die vergaderingen zijn twee "amendementen" ingediend. Het eerste amendement 
heeft geleid tot wijziging van artikel 4 in dier voege dat de tekst: "de leden van de commissie oordelen als 
goede mannen naar billijkheid, waarbij zij in een geschil tussen advocaat en cliënt het bereikte resultaat in 
hun oordeel kunnen betrekken", vervangen wordt door de thans geldende tekst. 
 

*** 
 


