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Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een 
advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische 
gevolgen als u in uw privéleven een advocaat in de arm neemt? 
 
Tot nu toe vrijgesteld.  
Tot op heden bent u als advocaat in principe vrijgesteld van btw-
verplichtingen. U rekent uw cliënten dus geen btw aan, u kunt de btw op 



 

uw aankopen ook niet recupereren, u dient geen periodieke btw-aangiften 
in, enz. Binnenkort verandert dat echter en wordt u btw-plichtig, met alle 
gevolgen van dien... 

Waarop betaalt u btw en vooral, waarop niet? En wat met de lopende 
dossiers? 

Een echtscheiding, problemen met een buur, een geschil met een 

aannemer, … Het zijn maar enkele voorbeelden van situaties in uw 

privéleven waarmee u bij een advocaat aanklopt. Vanaf 1 januari 2014 

wordt zijn advies en tussenkomst een stuk duurder. Bij de jongste 

begrotingscontrole besliste de regering dat u vanaf die datum btw moet 

betalen op de diensten van een advocaat. 

Hoeveel duurder wordt een advocaat? 

 

De advocaten moeten het gebruikelijk btw-tarief op al hun diensten 

aanrekenen: u betaalt bovenop het ereloon 21 procent btw. Bij 

gelijkblijvende uurtarieven betekent dat een de facto verhoging van de 

advocatenkost met 21 procent. 

Voor wie wordt het duurder? 

 
Voor uw particuliere cliënten zeker wel, want bovenop uw ereloon moeten 
zij nu ook btw betalen. Ook uw professionele cliënten moeten dat doen, 
maar zij kunnen die btw wel in aftrek brengen indien zij zelf ook btw-plichtig 
zijn en voor zover het gaat om beroepsmatige dienstverlening natuurlijk. 

Vanaf wanneer moet btw betaald worden? 

Volgens het ingediende wetsontwerp wordt de btw-vrijstelling voor diensten 

van een advocaat vanaf 1 januari 2014 afgeschaft. Daardoor moet 21 

procent btw betaald worden op erelonen die betrekking hebben op dossiers 

of adviezen die vanaf die datum worden opgestart. 

 

Heb ik er belang bij mijn dossier nog voor het jaareinde af te 
ronden? 

Erelonen voor dossiers die volledig voor het jaareinde voltooid zijn, 

ontsnappen aan btw. ‘Voltooid’ houdt in dat de advocaat alles heeft verricht 

wat hij moest doen in het kader van zijn opdracht: er werd een vonnis 

verkregen, de echtscheiding werd uitgesproken, er is een advies 

opgeleverd, … ‘Dat de diensten die in 2013 werden afgerond pas in 2014 

worden betaald, heeft geen belang. Volgens de opeisbaarheidsregels voor 

de btw volstaat het dat de diensten werden voltooid. 

 

Wat met lopende dossiers die pas in 2014 of later worden 
afgesloten? 
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In de praktijk loopt een rechtszaak vaak over meerdere jaren. Denk maar 

aan een geschil waarvoor conclusies neergelegd werden in 2013, maar 

waarvoor er een pleitdatum in 2014 is vastgesteld. Ook een juridische 

advisering kan over 2013 én 2014 lopen. Moet er wel of geen btw betaald 

worden over uw ereloonnota van de advocaat?  

Volgens de geldende btw-wetgeving hangt het antwoord af van het moment 

waarop de btw ‘opeisbaar’ is. Daarbij spelen twee parameters: het moment 

waarop de advocaat zijn diensten voltooit en/of wanneer er effectief door 

de cliënt wordt betaald. 

De datum van de ereloonnota heeft in principe geen belang. Als de diensten 

afgerond zijn voor 1 januari 2014 of de ereloonnota betaald is voor die 

datum, is er dus geen btw verschuldigd. 

 

Nemen we een bijstand in een rechtsgeding als voorbeeld. De zaak loopt al 

langer, maar is nog niet volledig voltooid. Wel zijn een aantal facetten van 

de zaak al afgerond. Is btw verschuldigd in deze zaak? ‘Voor de voltooide 

diensten/facetten is geen btw verschuldigd. Men doet er alleszins goed aan 

om het bedrag nog in 2013 te betalen. Voor de resterende diensten, die na 

31 december 2013 worden verricht, moet wel btw betaald worden. 

Heeft het zin om een voorschotfactuur te vragen? 

Op de betalingen aan uw advocaat, gedaan voor 2014 moet geen btw 

betaald worden. Daarom kan het interessant zijn dat uw advocaat een 

voorschot of provisie aanrekent voor de nog te verrichten diensten. In de 

praktijk rekent een advocaat ‘provisies’ aan om zijn kosten in het dossier 

onmiddellijk te kunnen opvangen, zeker te zijn dat hij betaald zal worden, … 

‘De voorwaarde is dat de voorschotten duidelijk kunnen worden toegewezen 

aan gedetailleerde prestaties en de voorafbetalingen er niet enkel op gericht 

zijn om de btw-heffing te vermijden. De provisienota geeft bij voorkeur 

gedetailleerd aan welke toekomstige prestaties er nog moeten worden 

verricht. Als particuliere klant moet u die provisienota nog voor het 

jaareinde betalen.  

Is er op de rechtsplegingsvergoeding btw verschuldigd? 

Sinds 2007 moet de verliezende partij in een gerechtelijke procedure een 

deel van de advocatenkosten van de ‘winnende’ partij betalen. Dat noemt 

men de rechtsplegingsvergoeding. De hoogte van die vergoeding is wettelijk 

vastgelegd en hangt af van het financieel belang van de zaak. Ook al komt 

ze toe aan de cliënt, toch wordt ze in de praktijk via de derdenrekening van 

de advocaat overgemaakt.  

Omdat de rechtsplegingsvergoeding als een schadevergoeding kan worden 

aanzien, moet op dit bedrag geen btw betaald worden. Het ereloon dat de 

advocaat aan u aanrekent, blijft uiteraard aan btw onderworpen. 

Mijn advocaat rekent de kosten van de gerechtsdeurwaarder en 
notaris door. Betaal ik op die kosten dan twee keer btw? 

In tal van zaken is de tussenkomst van een notaris of gerechtsdeurwaarders 

nodig. In de praktijk is het vaak de advocaat die die kosten in eerste 
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instantie voor zijn rekening neemt, om ze vervolgens door te rekenen aan 

zijn klant via een ereloonstaat. Een notaris of gerechtsdeurwaarder rekent 

verplicht btw aan en vanaf volgend jaar moet ook een advocaat dat doen. 

Maar dat betekent niet dat u op de kosten van de notaris of 

gerechtsdeurwaarder twee keer btw betaalt. 

De kosten voor een notaris of gerechtsdeurwaarder worden gemaakt voor 

een specifieke klant van de advocaat. Als de notaris of gerechtsdeurwaarder 

zijn factuur opmaakt op naam van die uiteindelijke cliënt, dan geldt de 

zogenaamde ‘voorschottenregeling’. De doorrekening van dergelijke kosten 

door de advocaat is niet aan btw onderworpen. Daarbij geeft de advocaat 

op zijn factuur duidelijk aan dat het gaat om voorgeschoten kosten. U 

betaalt enkel btw op de kosten van de notaris en de gerechtsdeurwaarder 

alsof u rechtstreeks met hen zou hebben gehandeld. 

Moet er btw betaald worden op kosten zoals griffie- en rolrechten? 

Er zijn tal van kosten die de advocaat in eerste instantie betaalt en dan 

doorrekent. Voorbeelden zijn griffierechten, rolrechten, expeditie van vonnis 

of arrest … Dergelijke kosten die de advocaat in naam en voor rekening van 

zijn cliënt voorschiet, zijn niet onderworpen aan btw. 

Daartoe moet aan de ereloonnota van de advocaat een originele 

kostenstaat worden toegevoegd. Dit is in se de voorschottenregeling zoals 

die geldt voor kosten voor de notarissen en gerechtsdeurwaarders. 

Wat met verzekeringen rechtsbijstand? 

Een duurdere advocaat kan een extra reden zijn om een 

rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Daarmee verzekert u zich tegen de 

kosten van een juridisch geschil. Dat kan via een aparte rechtsbijstandspolis 

of gekoppeld aan een andere verzekering zoals een brand- of autopolis. 

Maar door de btw-plicht voor advocaten is een premieverhoging voor die 

verzekeringen onvermijdelijk. 

‘Zo’n 80 procent van de externe uitgaven van een 

rechtsbijstandsverzekeraar zijn kosten en erelonen van een advocaat.. Elke 

verzekeraar zal in functie van zijn samenstelling van portefeuille en 

schaderatio’s nieuwe premies berekenen. ‘Een eerste voorzichtige en 

voorlopige inschatting levert een nodige tariefaanpassing van een 

rechtsbijstand op van om en bij 8 tot 10 procent, enkel en alleen om de 

kosten van de btw in te dekken. 

Advocaat zal een BTW nummer moeten aanvragen 

Die btw-plicht gaat in vanaf 1 januari 2014. Tegen die datum heeft u ook 

een btw-nummer nodig, net zoals iedereen die btw-plichtig is. Daarvoor 

moet u of via ons kantoor uiterlijk in december een ‘aanvraag tot 

identificatie voor btw-doeleinden’ (zgn. formulier 604 A) indienen bij uw 

bevoegd btw-controlekantoor, dat in principe gevestigd is op dezelfde plaats 

als uw belastingcontrolekantoor. 

 

‘De grote bezorgdheid van de rechtsbijstandsverzekeraars is het retroactief 

karakter van de maatregel. Ook lopende zaken, soms dossiers van jaren 
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geleden, worden getroffen door de invoering van de btw voor advocaten. 

Een verzekeraar kan nooit met terugwerkende kracht verliezen uit het 

verleden naar de klant doorschuiven’, zegt Gustaaf Daemen. 
 

Voortaan zelf BTW recupereren! 

Recht op aftrek.  

U moet niet alleen btw aanrekenen aan uw cliënten, maar u kunt ook 

de btw die u zelf betaalt op uw beroepsmatige aankopen in principe in 

aftrek brengen. 

Opmerking  

Op autokosten kunt u maximaal 50% van de btw in aftrek brengen. Voor 

o.a. restaurantkosten en zgn. kosten van onthaal die geen publiciteitskosten 

zijn, kunt u debtw in het geheel niet recupereren. 

Wanneer is terug te  vorderen? 

 Om de btw te kunnen recupereren, heeft u wel een factuur nodig die btw-

conform is, die m.a.w. alle daartoe wettelijk voorgeschreven vermeldingen 

bevat. Zorg er in elk geval voor dat uw leverancier beschikt over uw 

correcte identiteitsgegevens en btw-nummer en dat u die facturen tijdig 

doorspeelt aan uw boekhouder. 

Advies. 

 Ook de btw die u in het verleden -– vóór u btw-plichtig werd – betaald 

heeft op de aankoop van zgn. bedrijfsmiddelen (kantoorgebouw, pc, auto, 

smartphone, …) kunt u onder bepaalde voorwaarden nog deels recupereren 

(KB nr. 3, art. 21bis). 

Naleven btw-verplichtingen.  

Om te beginnen moet u voortaan btw-conforme facturen opmaken i.p.v. uw 

klassieke ereloonnota’s. U moet ook periodiek (per kwartaal of maandelijks) 

een btw-aangifte indienen. Bedraagt uw ontvangen btw meer dan uw 

aftrekbare btw, dan moet u het saldo doorstorten aan de staat. Daarnaast 

gelden er ook nog andere btw-verplichtingen, zoals het het indienen van de 

jaarlijkse klantenlisting, enz. 

 

 

 
 
 


