
 

 
 

         
 

 

Algemene voorwaarden, Identificatieplicht der cliënten, 
Grensoverschrijdende constructies & Wettelijke informatie 

 

 

Algemene voorwaarden 

1. De diensten geleverd door Advocatenkantoor Brigitte Lievens worden gefactureerd op 

uurbasis. Ook een eerste consult wordt gefactureerd. 

2. Het toepasselijke uurtarief wordt op het moment van de aanstelling vastgelegd. 

3. Erelonen kunnen aangerekend worden bij wijze van voorschot. 

4. Het ereloon van advocaten is onderworpen aan btw. Het uurtarief vermeld 

briefwisseling, en indien van toepassing in de aanstellingsbrief, is exclusief btw. 

5. Specifieke kosten en uitgaven (zoals kosten voor vertaling, notariskosten, reiskosten en 

andere voorschotten) worden afzonderlijk aangerekend. 

6. De cliënt accepteert dat aan advocaten identificatieverplichtingen met betrekking tot 

hun cliënten worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en 

deontologie der advocaten en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde 

kosten en erelonen worden in rekening gebracht. 

7. Facturatie gebeurt op basis van een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties. 

In geval een dossier langer dan een maand werkzaamheden vergt, dan zal elke maand 

een tussentijdse afrekening gebeuren. 

 

8. De betwisting van een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur bij 

aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ter maatschappelijke zetel van 

Advocatenkantoor Brigitte Lievens. 

 

9. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties 

verschuldigde erelonen te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van 

de ereloonstaat van Advocatenkantoor Brigitte Lievens. Voor voorschotten geldt een 

betalingstermijn van zeven (7) dagen. 



Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na door Advocatenkantoor Brigitte Lievens in 

gebreke te zijn gesteld, waarbij hij wordt verwittigd dat een verwijlinterest zal worden 

aangerekend, een verwijlinterest verschuldigd van 7% op jaarbasis. 

 

Indien client in gebreken blijft de verschuldigde erelonen te voldoen, kunnen de 

werkzaamheden door Advocatenkantoor Brigitte Lievens opgeschort worden tot 

volledige betaling is gebeurd. 

 

10. Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Advocatenkantoor Brigitte 

Lievens is het kantoor verzekerd via de Balie van Dendermonde, Orde van Vlaamse Balies 

(basisverzekering en aanvullende verzekering). De aansprakelijkheid, ten aanzien van de 

cliënt, van Advocatenkantoor Brigitte Lievens zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot 

het bedrag dat wordt gedekt door deze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. 

Informatie met betrekking tot deze verzekeringen wordt op verzoek overgemaakt aan 

cliënt. 

11. Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Advocatenkantoor Brigitte 

Lievens en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van 

toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Vlaamse 

Balies. 

12. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Advocatenkantoor 

Brigitte Lievens en de cliënt of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zullen 

uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

Oost-Vlaanderen en, voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de Orde van 

Vlaamse Balies. 

13. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van 

Advocatenkantoor Brigitte Lievens ten behoeve van een cliënt, behoudens 

andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Advocatenkantoor Brigitte Lievens en 

de cliënt, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn 

voor zover zij niet afwijken van wat in die overeenkomst is bepaald. 

Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de relatie tussen 

Advocatenkantoor Brigitte Lievens en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door 

de cliënt, zelfs indien niet ondertekend door de cliënt, indien de cliënt geen bezwaar 

heeft geuit binnen een 7 kalenderdagen na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze 

algemene voorwaarden kan onder andere, doch niet uitsluitend, worden afgeleid uit de 

normale voortzetting van de contacten door de cliënt en de verderzetting van de 

prestaties door Advocatenkantoor Brigitte Lievens zonder bezwaar van de cliënt binnen 

7 kalenderdagen. 

14. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. 

In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is de 

Nederlandse tekst beslissend. 



Identificatieplicht der cliënten 

Wanneer u contact neemt met Advocatenkantoor Brigitte Lievens ontstaat er niet automatisch een 

cliëntenrelatie. Een cliëntenrelatie ontstaat pas na persoonlijke afspraken over het aanvaarden van uw 

dossier. 

Vooraleer kan overgegaan worden tot het aanvaarden van een dossier is het noodzakelijk en verplicht 

dat er eerst een cliëntenidentificatie gebeurt. 

Advocaten mogen met een cliënt - zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon - geen zakelijke relatie 

aangaan of in stand houden of verrichtingen voor hem uitvoeren, zonder de cliënt te identificeren en 

een aantal bewijsstukken van die identiteit op te vragen en te bewaren. Deze plicht geldt niet alleen 

met betrekking tot de cliënten zelf, maar ook met betrekking tot hun lasthebbers, zoals bestuurders 

van vennootschappen. 

Advocaten die feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het 

witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten hun Stafhouder daarvan 

onmiddellijk op de hoogte brengen. Het is de stafhouder die beslist deze informatie al dan niet door 

te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Advocaten zijn niet gehouden deze 

informatie te melden wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen, of wanneer zij hem in 

(verband met) een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen, met inbegrip van advies in het licht 

van een dergelijke procedure en in het bijzonder over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. 

 
 

Grensoverschrijdende constructies 
 

Op 20 december 2019 heeft België Richtlijn 2018/822/EU van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging 

van Richtlijn 2011/16/EU met betrekking tot de automatische en verplichte uitwisseling van 

informatie op het gebied van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (hierna 

vermeld als “DAC6”), omgezet in zijn interne wetgeving. 

Deze wet verplicht de intermediairs om aan de bevoegde autoriteiten de informatie te verstrekken 

waarvan zij kennis hebben, die ze bezitten of die ze controleren. In bepaalde gevallen echter rust de 

verplichting tot mededeling van meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies op de relevante 

belastingplichtige en niet op de intermediair. 

Advocatenkantoor Brigitte Lievens informeert de cliënt hierbij dat dienstverlening met een 

grensoverschrijdend karakter onder het toepassingsgebied van DAC6 zou kunnen vallen. De 

toepassing van DAC6 houdt in dat, met ingang van 1 januari 2021, iedere intermediair die 

tussenkomt in de advisering of implementering van meldingsplichtige grensoverschrijdende 

constructies gehouden is tot rapportering hierover. Deze meldingsplicht betreft retroactief ook 

sommige grensoverschrijdende constructies vanaf 25 juni 2018. 

Gezien Advocatenkantoor Brigitte Lievens als beroepsoefenaar gebonden is aan het wettelijk 

beschermd beroepsgeheim voor advocaten wanneer het handelt in het kader van een analyse van de 

rechtspositie van een belastingplichtige of deze verdedigt of vertegenwoordigt in het kader van een 

rechtsgeding, met inbegrip van juridisch advies met betrekking tot het instellen of vermijden ervan, 

geldt terzake een uitzondering op de meldingsplicht als intermediair.  

Dit heeft als belangrijk gevolg dat de meldingsverplichting onder DAC6 verschuift naar de client 

/belastingplichtige die daarvan op de hoogte gesteld moet worden door de advocaat.  In dergelijke 

situatie moet de client/belastingplichtige de grensoverschrijdende constructie zelf aanmelden, tenzij 

een andere intermediair betrokken is en deze laatste de melding zal uitvoeren.  

  



Indien de client of een andere intermediair de melding heeft uitgevoerd, dan zal de client het 

identificatienummer ontvangen bij de melding, doorgeven aan Advocatenkantoor Brigitte Lievens. 

Advocatenkantoor Brigitte Lievens zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het al 

dan niet verrichten van de verplichte melding, alsook het al dan niet tijdig en/of correct verrichten 

van de verplichte melding waarvoor bovenstaand beroepsgeheim de melding door 

Advocatenkantoor Brigitte Lievens in de weg staat.  

Voor meer informatie (beschikbaar in FR en NL) : https://financien.belgium.be/nl/E-

services/mandatory-disclosure-rules 

 
 
 

Wettelijke informatie 

Advocaat Brigitte Lievens, lid van Balie Dendermonde, oefent haar advocatenpraktijk uit via Brigitte 

Lievens BV met ondernemingsnummer 0883 317 731. 

Kantooradres: Industrielaan 4, K26, 9320 Erembodegem-Aalst 

Maatschappelijke zetel: Blakmeers 120, 1790 Affligem 
 
 

Contact 

Brigitte Lievens 

Advocaat 

Industrielaan 4, K26 

9320 Erembodegem-Aalst 

België 

 
T. 0032.478.401.602 

brigitte@brigittelievens.be 

www.brigittelievens.be 
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