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Nieuwe regels in  
een nieuw jasje

De regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten  

is gemoderniseerd. Wat gaat er wanneer veranderen? 

Sabine Droogleever Fortuyn

Een projectteam van de Neder-
landse Orde van Advocaten (NOvA) 

heeft de twaalf verordeningen en de 
daarop gebaseerde lagere regelgeving 
vernieuwd. Doel van deze doorlich-
tingsoperatie was het overzichtelijker 
en begrijpelijker maken van de regels. 
Inhoudelijk kregen ze ook een update. 
Het is de bedoeling dat de nieuwe Ver-
ordening voor de advocatuur en het 
besluit met lagere regelgeving begin 
2015 in werking treden.
  De oude, nu nog de huidige, regelge-
ving is vanaf het ontstaan van de Orde 
(1952) tot stand gekomen. ‘Wij vinden 
de regelgeving onoverzichtelijk, deels 
verouderd en moeilijk leesbaar,’ zegt 
projectleider Adrienne Hoevers. ‘Ze zijn 
in verschillende periodes geschreven, 
door verschillende mensen. Het is een 
lappendeken.’ Lid van de Algemene 
Raad van de Orde Hans Vogels vult aan: 
‘Er ontbreekt een uniforme structuur en 
terminologie.’
 De Orde heeft een wetgevingsjurist 
aangetrokken om de regelgeving naar 
een hoger plan te tillen. De twaalf veror-
deningen zijn nu samengevoegd tot één 
Verordening op de advocatuur. De lage-
re regelgeving is verenigd in één besluit. 
De regels zijn volgens de Orde versim-
peld, geherstructureerd en inhoudelijk 
gemoderniseerd. Vogels noemt een 
belangrijke inhoudelijke vernieuwing: 
kostenmaatschappen mogen in de 
toekomst ook een gemeenschappelijke 
naam voeren. Tegelijkertijd moet een 

advocaat naar het publiek toe kenbaar 
maken hoe zijn samenwerkingsverband 
is geregeld. 
 Uitgangspunt bij het project was vol-
gens Vogels niet om het huidige Orde-
beleid te herzien, maar om knelpunten 
in de uitvoering van de regels weg te 
nemen. ‘Het is een belangrijke doelstel-
ling geweest om de doorlichtingsopera-
tie beleidsarm te houden,’ aldus Vogels. 
Als de vernieuwde verordening en het 
besluit met lagere regelgeving worden 
aangenomen door het College van Afge-
vaardigden, worden deze op de website 
van de Orde geplaatst.

Meedenken? 

Eind juni wordt de nieuwe Verordening op 
de advocatuur voorgelegd aan alle advocaten 
en alle ketenpartners van de advocatuur. Via 
de website van de Orde (advocatenorde.nl) 
krijgen advocaten de gelegenheid te laten 
weten hoe ze over de nieuwe regels denken. 
In de herfst wordt de aangepaste verordening 
voorgelegd aan het College van Afgevaardig
den. Het is de bedoeling dat de verordening 
per 1 januari 2015 in werking treedt.

Collecties Advocatuur
Elke Collectie bevat complete need-to-know informatie, 
gebundeld per rechtsgebied, voor advocaten, 
bedrijfsjuristen en notarissen. Met Kluwer Navigator krijgt 
u snel en gemakkelijk online toegang tot de informatie die 
u voor uw werk nodig heeft. De inhoud is actueel en van 
de hoogste kwaliteit, daar staan onze topauteurs garant 
voor. Voor de advocatuur hebben wij ook Expert Collecties 
beschikbaar. Deze bieden verdieping op onderwerpsniveau.

Voor elke advocaat 
een eigen Collectie

De volgende Collecties zijn beschikbaar: 

n Aansprakelijkheid, Verzekering
 & Schade NIEUW  
n Arbeidsrecht
n Banking & Finance
n Burgerlijk procesrecht  NIEUW
n Contractenrecht NIEUW 
n IE- en ICT-recht
n Insolventierecht 
n Omgevingsrecht 
n Ondernemingsrecht
n Personen-, familie- en erfrecht
n Sociale zekerheidsrecht
n Staats- en bestuursrecht
n Strafrecht
n Vastgoedrecht

Meer informatie 
of direct een 
proefabonnement 
afsluiten?

kluwernavigator.nl 

Kluwer Navigator. Sneller tot essentie.
Kluwer Navigator is de online content portal (zoekmachine) die u toegang geeft tot een omvangrijke 
database met vakinformatie. Eenvoudig en gericht zoeken met de Kluwer Navigator zorgt ervoor dat 
u alle relevante en praktische informatie direct beschikbaar krijgt. 
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Wat er verandert
Hoofdlijnen wijzigingen in de 
Verordening op de advocatuur.

Structuur
•	 	Eén verordening met thematische 

hoofdstukken.

•	 	Eén besluit met lagere regelgeving.

Inhoud
•	 	Advocaten mogen een tekort aan  

opleidingspunten compenseren met 
een overschot aan punten uit het vorige 
jaar. Als dat onvoldoende is, moeten ze 
het tekort het volgende jaar inhalen. 

•	 	Voor advocaten die langdurig ziek zijn, 
is een specifieke regel ingevoerd.

•	 	De regels over het gebruik van een 
gemeenschappelijke naam zijn  
versoepeld.

•	 	De regels voor nietadvocaten als 
bestuurder zijn iets strenger geworden.

•	 	Advocaten worden verplicht om infor
matie te verschaffen aan cliënten en 
anderen over hun kantoor, wijze van 
waarneming en omgang met klachten 
en dergelijke.

•	 	De regel over winstdeling voor  
nietadvocaten is iets versoepeld.

Vereenvoudiging
•	 	Schrapping van bepalingen die al in 

de Advocatenwet of de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) staan.

•	 	Eén set definities en slotbepalingen.

•	 	Uniforme regels voor benoemingen.

•	 	Cassatieadvocaten hoeven niet meer 
elke drie jaar hun aantekening als ‘ad
vocaat bij de Hoge Raad’ te verlengen. 

•	 	De regels voor samenwerking en prak
tijkrechtspersoon zijn gestroomlijnd en 
samengevoegd in één hoofdstuk.

•	 	Schrapping van verplichting om bij
voorbeeld statuten vooraf aan de raad 
van toezicht voor te leggen.

•	 	Regels voor samenwerking in een 
stichting of coöperatie zijn vereenvou
digd en in lijn gebracht met regels voor 
andere rechtspersonen.


