Wie procedeert om een koe
Dit gezegde maakt duidelijk dat de tarieven van advocaten al eeuwenlang als te hoog
worden beschouwd. Vreemd, omdat onze tarieven vrijwel gelijk zijn aan die van
bijvoorbeeld notarissen of accountants. Het verschil is dat er bij ons conflicten spelen.
Verlies je de zaak, dan is elke rekening per definitie te hoog en win je de zaak, dan had
je dus inderdaad gelijk maar kun je ook nog eens de rekening van je advocaat betalen.
Uurtje factuurtje
Een beetje consument denkt dan dat het slim is om te gaan shoppen om te zien welke
advocaat het laagste uurtarief heeft. Maar de vraag is dan hoeveel uur die advocaat aan
jouw zaak gaat werken. Een ervaren specialist zal aanzienlijk minder tijd hoeven te
rekenen. Hij hoeft geen literatuur of rechtspraak te doorzoeken en kent het klappen van
de zweep.
Het laagste uurtarief wordt zo een garantie dat je in zee gaat met een beginneling die
heel veel tijd aan je zaak zal moeten besteden. Een laag uurtarief is dus bepaald geen
garantie voor lagere kosten, laat staan voor een goed resultaat. Door wie wordt u liever
geopereerd: een ervaren specialist of een enthousiaste co-assistent?
Vaste prijs
Het maken van een vaste prijsafspraak is wel een goede oplossing. Een deskundige
advocaat kan redelijk goed inschatten wat de kosten zouden kunnen worden. Als een
aannemer kan berekenen wat het bouwen van een huis kost, dan moet een advocaat
toch ook kunnen inschatten wat uw zaak gaat kosten. Natuurlijk hebben we in een
rechtszaak niet alles in eigen hand en zijn we ook afhankelijk van de acties van een
tegenpartij, maar zoals gezegd, een beetje advocaat moet daarop kunnen anticiperen.
Succes-fee
Als u er niet zeker van mocht zijn dat uw advocaat alles in het werk zal stellen om er
voor te zorgen dat u in het gelijk wordt gesteld (persoonlijk zou ik dan een andere
advocaat kiezen) dan kunt u ook nog een succes-fee afspreken als de zaak wordt
gewonnen.
Een gerechtelijke procedure brengt al genoeg onzekerheid. Als dan ook nog eens de
kosten onvoorspelbaar worden, dan begrijp ik het gezegde. Daarom raad ik al jaren af
om te procederen om een koe.
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