
OVER ‘NO CURE NO PAY’  |  RESULT AATGERELATEERDE BELONING

over ‘no cure no pay’

RESU
LTA

ATG
ERELATEERD

E
BELO

N
IN

G
O

V
ER ‘N

O
 C

U
RE N

O
 PAY

’

Resultaatgerelateerde 
beloning

Over ‘no cure no pay’

Resultaatgerelateerde 
beloning



 RESU
LTA

ATG
ERELATEERD

E BELO
N

IN
G

RESULTAATGERELATEERDE BELONING  |  OVER ‘NO CURE NO PAY’

02 Resultaatgerelateerde beloning  

Over ‘no cure no pay’

RESULTAATGERELATEERDE BELONING  |  OVER ‘NO CURE NO PAY’



OVER ‘NO CURE NO PAY’  |  RESULT AATGERELATEERDE BELONING

Per 1 januari 2014 is het mogelijk om in letselschadezaken op basis van resultaatgerelateerde 
beloning afspraken te maken met uw advocaat. In deze folder leest u  
wat resultaatgerelateerd belonen inhoudt.

Resultaatgerelateerd belonen, deze afspraak wordt ook wel ‘no cure no pay’ genoemd, houdt 
in dat uw advocaat u niets in rekening brengt wanneer een zaak voor u geen gunstig resultaat 
oplevert. Soms wordt hieraan de afspraak gekoppeld dat, wanneer een zaak wel positief uit-
pakt , de beloning van de advocaat bestaat uit een deel (percentage) van de opbrengst van uw 
zaak.

Tot 1 januari 2014 gold er voor advocaten een algemeen verbod om dergelijke afspraken te 
maken. De reden daarvoor is dat de advocaat uw belang dient, maar daarbij moet hij wel 
onafhankelijk blijven.  Het is niet wenselijk dat een advocaat zelf financieel belang krijgt bij het 
verloop van een procedure. Als een advocaat een deel van de opbrengst krijgt, zou dat gevaar 
aanwezig kunnen zijn, omdat hij belang heeft bij een zo hoog mogelijk financieel resultaat. 

In sommige gevallen kunnen de kosten voor de rechtzoekende een te hoge drempel zijn om 
zijn recht te halen. Bijvoorbeeld vanwege de kosten van een gespecialiseerde advocaat of 
andere bijkomende kosten. Als een gedupeerde ook nog eens niet in aanmerking komt voor 
gefinancierde rechtshulp, dan wordt het lastig om een procedure te starten. 

Daarom heeft de Nederlandse orde van advocaten met ingang van 1 januari 2014 een uitzon-
dering gemaakt op het verbod op ‘no cure no pay’. Als u het slachtoffer bent van letselschade 
(of nabestaande in een overlijdensschadezaak) dan mag uw advocaat met u de afspraak maken 
dat u hem pas betaalt als u van de rechter een schadevergoeding krijgt toegewezen of als uw 
advocaat een schadevergoeding heeft onderhandeld.
 

Wat houdt resultaatgerelateerde 
beloning in?
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Voor uw advocaat geldt een aantal spelregels die zijn vastgelegd in de verordening van de 
Nederlandse orde van advocaten. Het moet allereerst gaan om het verkrijgen van een scha-
devergoeding in een letselschadezaak of een overlijdensschadezaak. Daarbij mag niet al direct 
duidelijk zijn dat de veroorzaker van de schade of diens verzekeraar de aansprakelijkheid 
erkent. Uw advocaat moet immers wel een inspanning leveren.

De beloningsafspraak houdt in dat u pas een factuur krijgt van uw advocaat wanneer de scha-
devergoeding is verkregen. De beslissing dat u uw schade krijgt vergoed moet dus ook defini-
tief zijn. Uw advocaat mag met u afspreken dat als de schadevergoeding wordt uitgekeerd, hij 
zijn uurtarief mag verhogen. Dat is de éxtra beloning die hij dan krijgt omdat hij het risico loopt 
dat de zaak niets oplevert. Overigens mag die verhoging niet meer zijn dan 100%, dus maxi-
maal het dubbele uurtarief dat hij in de regel met zijn cliënten afspreekt in letselschadezaken.

Uw advocaat mag echter niet met u afspreken dat hij een percentage van de schadevergoe-
ding ontvangt. Hij zal wel een percentage van het resultaat vastleggen, maar dat is om de 
maximale vergoeding te bepalen. Dat maximum is in de regelgeving van de Nederlandse orde 
van advocaten vastgelegd op 25% van het resultaat. U bent dus nooit meer kwijt voor de 
rechtsbijstand van uw zaak dan die 25%. De rekening van uw advocaat kan echter ook lager 
zijn, als het aantal aan de zaak bestede uren maal het verhoogde uurtarief onder die 25% blijft. 
Het is goed om, voordat u de afspraak maakt met uw advocaat, een rekenvoorbeeld te vragen 
voor uw concrete situatie.

De spelregels
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Een letselschadeprocedure brengt vaak bijkomende kosten mee. Onder andere de kosten van 
de adviezen van medische deskundigen, rekenkundigen of schade-experts. Deze kosten blijven 
in de hier beschreven beloningsafspraak normaal gesproken voor uw rekening. Deze kosten 
komen vaak wel in aanmerking voor vergoeding door uw wederpartij, maar als dat gebeurt 
vindt toekenning en uitbetaling pas plaats als de rechter uitspraak heeft gedaan. 

De nieuwe regels laten sinds 1 januari 2014 echter ook toe dat deze kosten in de ‘no cure no 
pay’-afspraak worden meegenomen. U kunt met uw advocaat afspreken dat hij in eerste instan-
tie de bijkomende kosten voor zijn rekening neemt; u betaalt deze kosten dan als de zaak in 
uw voordeel uitpakt en u de schade en de kosten vergoed krijgt door uw wederpartij. Omdat 
uw advocaat in dat geval een hoger risico loopt, mag hij ook een  
hoger maximum afspreken ( tot 35% van de opbrengst) en een hoger uurtarief in rekening 
brengen, namelijk tot 2,5 keer het gebruikelijke uurtarief (een verhoging met 150%).

Hoe zit het met bijkomende  
kosten?
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Overigens is een advocaat niet verplicht om een resultaatgerelateerde beloningsafspraak met 
u te maken. Het staat hem vrij zijn juridische dienstverlening aan te bieden tegen bijvoorbeeld 
uurtarief, een vast bedrag of op basis van resultaatgerelateerd belonen. 

Evenmin is een advocaat verplicht om u op toevoegingsbasis bij te staan (dit betekent dat 
ze gefinancierde rechthulp leveren). Wel zal een advocaat nagaan of u voor gefinancierde 
rechtshulp in aanmerking komt. Als uw advocaat wel op toevoegingsbasis werkt, en u komt in 
aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan moet u duidelijk aangeven dat u daarvan afziet 
en een ‘no cure no pay’-afspraak wilt maken. Uw advocaat moet u bij het maken van die keuze 
wel goed adviseren over de voor- en nadelen van zo’n afspraak.

Het is in elk geval belangrijk dat uw advocaat de beloningsafspraak vastlegt in een schriftelijke 
overeenkomst. Zo kunt u altijd nagaan of de afspraak in overeenstemming is met de regels van 
de Nederlandse orde van advocaten. Deze regels vindt u in de Verordening op de advocatuur.

Kan ik kiezen voor gefinancierde 
rechtshulp?
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Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk  
van de Nederlandse orde van advocaten, telefoonnummer: +31 (0)70 – 335 35 54  
of via de e-mail: helpdesk@advocatenorde.nl

Zoekt u een advocaat?
 
Kijk dan op de website van de Nederlandse orde van advocaten: www.advocatenorde.nl. Hier 
vindt u een zoekmachine met alle advocaten in Nederland, informatie over wat een advocaat 
doet, hoe een advocaat rekent, gefinancierde rechtsbijstand, wat te doen bij problemen met  
uw advocaat en algemene informatie over de Nederlandse orde van advocaten.

Titels: 

1.  De Advocaat | Deskundig, integer en onafhankelijk
2.  Klachten | Over een advocaat
3.  Resultaatgerelateerde beloning | Over ‘no cure no pay’

Disclaimer
Hoewel aan de totstandkoming van deze brochure de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig 
is. De auteur(s), redacteur(en) en de uitgever aanvaarden deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voor-
komende fouten en onvolledigheden. Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voorts kunnen 
de teksten in deze brochure op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Alle auteursrechten op deze brochure berusten bij de Nederlandse orde van advocaten en worden uitdrukkelijk voorbehou-
den. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Daarnaast is altijd bronvermelding vereist. De Nederlandse orde van advocaten behoudt zich het op het logo rustende auteurs-
recht voor. Het logo van de Nederlandse orde van advocaten is als beeldmerk ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau. De 
Nederlandse orde van advocaten geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden.

While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, the publisher neither 
guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 
means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent. 

Redactie en uitgever: Nederlandse orde van advocaten
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Nederlandse orde van advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
Postbus 30851
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Telefoon: +31 (0)70 335 35 54
E-mail: helpdesk@advocatenorde.nl
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