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zojuist constructief overleg gehad met de landelijk 
deken en directeur van @Advocatenorde. Veel thema’s 
gemeenschappelijk en beider belang
- Leo de Boer, Directeur Verbond van Verzekeraars

Pluimpje aan de @Advocatenorde, @het CPO en  
@Dialogue BV voor het #webinar over het tentamen 
voor de @Advocatenopl! Werkt puik.
- Niek van de Pasch, advocaat

Sessie ‘Woudschoten in 1 uur’ was erg goed & leuk bij 
congres @Advocatenorde. Nu quiz patroons vs. stagiaires
-  Donatello Piras, Nederlands Debat Instituut/Speakers 

Academy

Ben erbij vandaag! #aandeorde vandaag: de rechtsstaat 
in recessie bij het jaarcongres van  
@Advocatenorde http://t.co/68XBMr9N0h
- Maria van de Schepop, Voorzitter Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
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Nieuwe regels advocatuur 
Per 1 januari 2015 krijgen advocaten 
te maken met nieuwe regelgeving. De 
Wet positie en toezicht advocatuur 
treedt op die datum in werking. Deze 
wet wijzigt onder andere het toezicht-
stelsel en het tuchtrecht. Ook zullen 
de kernwaarden van de advocatuur 
en de geheimhoudingsplicht worden 
vastgelegd in de Advocatenwet. 
Daarnaast is vanaf begin volgend jaar 

waarschijnlijk de vernieuwde Orde-
regelgeving van kracht. De huidige 
twaalf verordeningen en alle regelin-
gen en reglementen van de Orde zijn 
samengevoegd in één nieuwe veror-
dening. De conceptverordening, die 
is aangepast na consultaties, zal op 4 
december aanstaande ter besluitvor-
ming worden voorgelegd aan het col-
lege van afgevaardigden. 

Welke veranderingen precies zullen 
worden doorgevoerd en wat dit bete-
kent voor uw praktijk leest u onder 
andere in de speciale nieuwsbrief ‘Nieu-
we regelgeving voor de advocatuur’. De 
Orde stuurt advocaten deze nieuwsbrief 
in de aanloop naar 2015. De nieuwsbrie-
ven en andere actuele informatie over 
de nieuwe regels kunt u nalezen op 
www.advocatenorde.nl.

Gerbrandydebat
Het Gerbrandydebat is inmiddels een 
begrip in Den Haag. Jaarlijks biedt 
de Nederlandse Orde van Advocaten 
politici en advocaten een podium om 
te debatteren over actuele onderwer-
pen op het snijvlak van politiek en 
advocatuur. Ook dit jaar kunt u weer 
rekenen op spraakmakende discus-
sies over privacy versus veiligheid en 
de veranderingen in het strafproces-
recht. Debaters zijn onder anderen: 
Inez Weski, Ard van der Steur, Britta 

Böhler en Rob van der Hoeven. Ferry 
Mingelen leidt het debat.
Datum: Dinsdag 11 november 2014 
Tijdstip: 18.00-19.30 uur (inloop 17.30 uur)
Locatie: Sociëteit de Witte op het Plein in 
Den Haag
Wilt u erbij zijn als toehoorder, stuur 
dan een kort bericht onder vermelding 
van ‘aanmelding Gerbrandydebat’ naar 
a.rolfvondenbaumenAadvocatenorde.
nl. Het aantal plaatsen is beperkt, dus 
meld u snel aan.

Balieplus B.V.
De Stichting Service-Organisatie voor 
Advocaten heeft haar aandelen in 
Balieplus B.V. verkocht. De stichting 
wordt opgeheven, waardoor de Orde 
geen rol (meer) heeft in de stichting 
en de vennootschap. Balieplus B.V. zet 
de producten en diensten ter onder-
steuning van advocaten en kantoren 
zelfstandig en onverminderd service-
gericht voort.


