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Actualiteiten

Vanaf januari zijn de lo-
kale en landelijke Ordes 

verplicht het advocaten in 
Nederland en de rest van de 
Europese Unie mogelijk te 
maken digitaal allerlei ver-
gunningen en formaliteiten 
te regelen. Dit is een van de 
gevolgen van de Europese 
Dienstenrichtlijn (2006), die 
op 28 december a.s. geïmple-
menteerd moet zijn. 
 Naast deze verandering 
worden lidstaten ook ver-
plicht een centraal elektro-
nisch loket in te richten, 
voor Nederland is dat www.
antwoordvoorbedrijven.nl 
<http://www.antwoordvoor-
bedrijven.nl/<, de overheids-
site voor ondernemers. Via 
deze site kun je op de site van 
de lokale en landelijke Ordes 
terecht komen, maar je kunt 
vanzelfsprekend ook recht-
streeks naar die sites toe.
 Niet alleen het aanvragen 
van vergunningen, ook het 
communiceren met de Orde 
in het algemeen moet digi-
taal mogelijk worden ge-
maakt, waarbij het overigens 
aan de advocaat is of er via de 
‘berichtenbox’ wordt gecom-
municeerd. Het mag ook op 
de tot nu gebruikelijke ma-
nier, dus per post en per fax. 

Intern Markt  
Informatiesysteem 
Een ander gevolg van de 
dienstenrichtlijn is boven-

dien dat bevoegde autori-
teiten (landelijke en lokale 
Ordes), als een EU-advocaat 
zich hier wil vestigen, via 
het zogeheten Intern Markt 
Informatiesysteem (IMI) 
hierover vragen kan stellen 
aan een buitenlandse Orde. 
En andersom: als een Ne-
derlandse advocaat zich in 
een EU-lidstaat wil vestigen 
kan de Orde uit die lidstaat 
vragen aan de Nederlandse 

orde stellen. Aangezien veel 
plaatselijke Ordes weinig 
met dit soort grensover-
schrijdend dienstenverkeer 
te maken hebben, is besloten 
de registratie van advocaten 
die onder oorspronkelijke 
beroepstitel willen werken 
centraal af te handelen. Dit 
betekent dat alleen de lande-
lijke Orde op het IMI aange-
sloten wordt. Sinds 1 oktober 
jl. vindt de registratie cen-

traal plaats bij de Algemene 
Raad, behalve voor de Raad 
van Toezicht Rotterdam, die 
ervoor heeft gekozen buiten 
de centrale registratie te 
blijven.

Informatieverplichting
En een laatste gevolg van de 
dienstenrichtlijn: in het BW 
wordt informatieverplich-
ting van dienstverrichters 
over henzelf en hun diensten 
opgenomen (zie onderdeel 
H van het wetsvoorstel ter 
implementatie van de dien-
stenrichtlijn, TK 2007-2008, 
31 579, nr. 2, p. 19). Deze 
verplichting geldt ook voor 
advocaten en wel vanaf 28 
december a.s. Voor de meeste 
advocaten zal er weinig 
veranderen, aangezien zij 
al informatie ter beschik-
king stellen over bijvoor-
beeld naam, rechtspositie 
en adresgegevens. Wel van 
belang is dat ook informatie 
verstrekt moet worden over 
de gedragscodes waaronder 
de advocaat valt of, indien 
de prijs niet van tevoren is 
bepaald, de prijs of de bere-
keningswijze.

(Marieke van der Pijl,  
Beleidsadviseur Orde)

• Meer informatie: 
m.vanderpijlAadvocatenorde.nl

 Eind december zal in dit blad over 
het nieuwe systeem meer informa-
tie worden gegeven.

Dienstenrichtlijn

Ordezaken per mail afhandelen 
Vergunning per internet 
De Europese dienstenrichtlijn hanteert in tegenstelling tot het Neder-
landse bestuursrecht een ruime omschrijving van het begrip vergun-
ning. Voor advocaten gaat het om de volgende vergunningen:

lokale Orde
art. 2 eerste jo lid 3 en 4 Advocatenwet 
art. 2 lid 3 Advocatenwet
art. 2a Advocatenwet
art. 2b Advocatenwet
art. 9b lid 2 Advocatenwet
art. 9b lid 3 Advocatenwet
art. 4 lid 4 Verordening op de Praktijkrechtspersoon 
art. 7 Samenwerkingsverordening 1993 
art. 9 lid 2 Samenwerkingsverordening 1993 
art. 4 lid 1 Stageverordening 1988/2005 
art. 4 lid 4 Stageverordening 1988/2005 
art. 10 lid 2 Stageverordening 1988/2005 

landelijke Orde
art. 16 h Advocatenwet 
art. 11a Stageverordening 1988/2005
art. 12 lid 4 Advocatenwet
art. 4 sub c jo art 5 jo art 6 Samenwerkingsverordening 1993 
art. 4 Verordening op de Permanente Opleiding 2000 
art. 3 Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties advocatuur
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