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RICHTLIJN GELDEN DEKENREKENING IN HET ARRONDISSEMENT ZEELAND-WESTBRABANT
De deken van de orde van advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant stelt de
navolgende Richtlijn Gelden Dekenrekening vast.
1.

Een advocaat kan, in geval zijn einddeclaratie onbetaald blijft, weigeren het dossier over te

dragen aan een andere advocaat. Indien niet-betaling het gevolg is van een geschil omtrent het
bedrag der declaratie, kan de nieuwe advocaat de behandeling op zich nemen, mits met goedkeuring
van de deken en onder de door deze te stellen voorwaarden.
2.

Indien de deken als voorwaarde stelt dat betaling der declaratie onder de deken dient plaats te

vinden, alvorens overdracht kan plaatsvinden, heeft het volgende te gelden.
3.

Het bedrag der betwiste declaratie, voor zover betrekking hebbend op het dossier waarvan de

overdracht aan een andere advocaat wordt verlangd, wordt gestort op de bankrekening nummer
(IBAN) NL03ABNA0824349962 ten name van de Stichting Beheer Dekenrekening te Breda.
4.

De deken, dan wel namens deze de stafjurist van de raad van de orde, bevestigt de ontvangst

van het bedrag aan de betrokken advocaten.
5.

De deken, dan wel namens deze de stafjurist van de raad van de orde, bevestigt aan de

betrokken advocaten de termijn waarbinnen en de wijze waarop de overdracht van het dossier zal
plaatsvinden. De advocaat draagt het dossier terstond, maar in elk geval vóór het verstrijken van de
door de deken gestelde termijn over.
6.

In geval het om een geschil gaat, dat tot de competentie van de burgerlijke rechter behoort,

maakt de advocaat, wiens declaratie in geschil is, binnen een termijn van vier weken na dagtekening
van het bericht dat het bedrag op de Dekenrekening is ontvangen zijn vordering bij de rechter
aanhangig en maakt hiervan melding aan de deken door toezending van een kopie van de betekende
dagvaarding.
7.

Indien de termijn van vier weken niet haalbaar is, dan wel indien er redenen zijn om uitstel te

vragen van de termijn als bedoeld in sub 6, dient de advocaat uitstel te vragen vóór het aflopen van de
termijn, met vermelding van de reden waarom om uitstel wordt verzocht.
8.

De deken beslist op het verzoek om uitstel en bericht beide partijen. Uitstel is pas verleend

nadat daarop positief is beslist.
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9.

In geval de advocaat in gebreke mocht blijven met de tijdige voldoening aan het sub 5 tot en

met 7 gestelde kan de deken het op de Dekenrekening ontvangen bedrag (terug)storten aan de
betrokken cliënt.
10.

De advocaat, die om betaling van zijn declaratie verzoekt, informeert de deken met regelmaat

over de voortgang van de procedure en stuurt na afloop van de procedure de beslissing toe aan de
deken.
11.

Lopende de procedure houdt de deken het op de Dekenrekening gestorte bedrag voor

degene(n) die uiteindelijk rechthebbende(n) zal (zullen) blijken te zijn.
12.

Voor zover een op de Dekenrekening gestort bedrag het bedrag van € 2.500,= te boven gaat,

zal over het meerdere rente worden vergoed tegen het percentage dat door de bank wordt vergoed,
minus 0.5% van het bedrag ter zake van bankkosten.
13.

Al naar gelang de inhoud van de onherroepelijk geworden beslissing omtrent de declaratie, zal

de deken het op de Dekenrekening ontvangen bedrag met de daarop gekweekte rente, minus 0.5%
van het bedrag ter zake van bankkosten zoals in sub 12 omschreven, geheel of gedeeltelijk aan de
betrokken advocaat respectievelijk de betrokken cliënt uitbetalen.
14.

Uitsluitend indien beide partijen vóór het onherroepelijk worden van de beslissing gezamenlijk

schriftelijk verklaren dat zij overeenstemming hebben bereikt over de uitbetaling van het in depot
gestorte bedrag, kan tussentijdse betaling plaatsvinden conform de tussen partijen gemaakte
afspraken. De eventueel gegenereerde rente wordt in dat geval pro rato verdeeld, tenzij partijen
anders hebben afgesproken.
15.

De deken kan nadere voorwaarden stellen dan wel partijen oproepen wanneer dat voor de

afdoening van het geschil wenselijk wordt geacht.
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