
 

 
OVERZICHT MOGELIJKHEDEN BIJ BETWISTING VAN HET ERELOON 

 
 
1. Verzoening: 
  
Ex-cliënt of ex-raadsman kunnen vragen om de betwisting op te roepen te worden voor een 
verzoeningskamer, bestaande uit één persoon (onafhankelijke en onpartijdige advocaat).  Deze 
commissie kan geen beslissing opdringen, zij zal enkel pogen een overeenkomst te bereiken tussen 
beide partijen. 
 
De verzoeningspoging is gratis, maar enkel mogelijk als beide partijen op de zitting aanwezig zijn. 
 
 
2. Arbitrage : 
  
De ex-cliënt of de ex-raadsman kan het geschil voorleggen aan drie scheidsrechters-advocaten, maar 
enkel als beide partijen bereid zijn om het geschil aan arbitrage te onderwerpen. Vooraf wordt een 
arbitrage-overeenkomst getekend.  
 
De beslissing is bindend en kan worden uitgevoerd via gerechtsdeurwaarder. 
 
De kostprijs voor deze procedure hangt af van de hoogte van het ereloon, te delen door beide partijen. 
Pas na betaling van het volledig verschuldigde bedrag behandelt de commissie het dossier. De 
scheidsrechters kunnen beslissen de kosten ten laste te leggen van één van de partijen.   
  
Ereloongeschillen tot € 4.999,99: € 300,00 
Ereloongeschillen van € 5.000,00 tot € 12.499,99: € 450,00 
Ereloongeschillen van € 12.500,00 tot € 24.999,99: € 600,00 
Ereloongeschillen vanaf € 25.000,00: € 750,00 
 
 
3. Rechtbank : 
  
Wanneer verzoening of arbitrage niet mogelijk blijken kan de ex-raadsman de zaak ook laten 
oproepen voor de bevoegde rechtbank. Deze kan vooraleer recht te doen advies vragen aan de Orde 
van advocaten van de balie West-Vlaanderen. 
 
Ook voor dit advies zal moeten betaald worden. Ook hier is de kostprijs afhankelijk van de hoogte van 
het betwiste ereloon. De meest gerede partij is gehouden de kostprijs te betalen. Pas na betaling 
behandelt de commissie het dossier. 
 
Ereloongeschillen tot € 4.999,99: € 300,00 
Ereloongeschillen van € 5.000,00 tot € 12.499,99: € 450,00 
Ereloongeschillen van € 12.500,00 tot € 24.999,99: € 600,00 
Ereloongeschillen vanaf € 25.000,00: € 750,00 
 

Wil u één van bovenstaande procedures opstarten? Richt een verzoek aan het secretariaat van 
de commissie ereloongeschillen van de balie West-Vlaanderen 
Tel: 057 35 27 96 | e-mail: info@baliewestvlaanderen.be  

mailto:info@baliewestvlaanderen.be

