TARIEVEN PER 1 JANUARI 2014 EN KOSTENVEROORDELING

BINDEND ADVIES

ARBITRAGE

Klachtengeld (art. 10)
Indien een particuliere cliënt een geschil aanhangig maakt dan dient hij afhankelijk van de
inhoud van zijn klacht dan wel de hoogte van de gevorderde schadevergoeding het in de
navolgende tabel vermelde klachtengeld te voldoen:

Arbitragekosten (art. 26)
Indien een zakelijke cliënt een geschil aanhangig maakt dan dient hij afhankelijk van de
inhoud van zijn klacht dan wel de hoogte van de gevorderde schadevergoeding de in de
navolgende tabel vermelde arbitragekosten (waaronder begrepen o.m. honoraria en verschotten van de arbiters, kosten depot van het arbitraal vonnis) te voldoen.

Klacht (zonder schadevergoeding)
Declaratiegeschil
Schadevergoeding tot € 5.000,Schadevergoeding € 5.000,- - € 10.000,- (maximum)
Schadevergoeding onbepaald (maximum € 10.000,-)

52,50
52,50
77,50
102,50
102,50

Kostenveroordeling (art. 22)
Indien de cliënt (deels) in het gelijk wordt gesteld, dan vergoedt de advocaat hem (een deel)
van dit klachtengeld (lid 1). De kosten voor rechtsbijstand, porti en reiskosten e.d. komen
bij een bindend advies in principe voor eigen rekening. Slechts in bijzondere gevallen kan
de advocaat als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld om aan de cliënt de door
de Commissie begrote kosten van juridische bijstand te voldoen met een maximum van 5x
het klachtengeld dat door de indiener is voldaan (lid 1). In het uiterste geval is dat dus 5 x
€ 100,-. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Commissie uitsluitend hiertoe zal overgaan
indien de cliënt gebruikt heeft gemaakt van (professionele) rechtsbijstand hetgeen zich in de
laatste jaren niet heeft voorgedaan. Immers de procedure bij de Commissie is laagdrempelig
en cliënten kunnen de procedure dan ook zelf voeren. Als partijen ieder voor een deel in het
ongelijk zijn gesteld, kan de Commissie de hiervoor bedoelde kosten verdelen.
Als de advocaat in het ongelijk wordt gesteld, dan wordt deze tevens veroordeeld tot
voldoening aan de SGC van een door de SGC vastgesteld bedrag als bijdrage in de behandelingskosten (lid 2). Dit bedrag is voor het jaar 2012 vastgesteld op € 115,- en kan
gematigd worden tot 50% (lid 4) indien de advocaat gedeeltelijk in het ongelijk wordt
gesteld. Lid 3 van art. 22 bepaalt verder dat de advocaat bij een tussen partijen getroffen
schikking na verzending van de oproep om mondeling te worden gehoord, eveneens de
behandelingskosten aan de SGC verschuldigd is. Het door de cliënt betaalde klachtengeld
behoeft dan niet door de advocaat aan de cliënt te worden vergoed.

Indien een advocaat zijn declaratie ter incasso voorlegt zijn de kosten van de procedure
afhankelijk van de hoogte van de ter incasso voorgelegde declaratie.
Klacht (zonder schadevergoeding)
Declaratiegeschil
Schadevergoeding tot € 5.000,Schadevergoeding € 5.000,- - € 10.000,- (maximum)
Schadevergoeding onbepaald (maximum € 10.000,-)
Hoogte declaratie (incassoprocedure)
tot € 5.000,€ 5.000,- - € 10.000,meer dan € 10.000,-

325,- + 68,25 BTW
325,- + 68,25 BTW
350,- + 73,50 BTW
425,- + 89,25 BTW
425,- + 89,25 BTW
75,- 0+ 15,75 BTW
150,- + 31,50 BTW
200,- + 42,00 BTW

Kostenveroordeling (art. 36)
Op grond van dit artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld om aan de
wederpartij te voldoen de in art. 26 bedoelde arbitragekosten. Voorts kan zij worden
veroordeeld om aan de wederpartij te voldoen kosten van deskundigen en getuigen en de
door de Commissie begrote kosten van juridische bijstand van de wederpartij.
Indien partijen ieder voor een deel in het ongelijk zijn gesteld, kan de Commissie genoemde kosten verdelen. In de praktijk werkt deze bepaling zodanig dat de SGB de door de
indiener betaalde arbitragekosten behoudt en de ene partij wordt veroordeeld tot betaling
van (een deel van) het betaalde bedrag aan de wederpartij. Wordt de advocaat in het gelijk
gesteld dan wordt de wederpartij tevens veroordeeld in deze kosten.
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