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College van
Afgevaardigden
bestaande uit 76
leden, stelt de
verordeningen vast
en controleert de
Algemene Raad.

Algemene Raad, het bestuur van de
Orde. AR-Leden: Walter Hendriksen
(voorzitter en algemeen deken), Bart van
Tongeren (plaatsvervangend deken), Hans
Vogels, Marjan van der List, Wanda van
Kerkvoorden, Bert Fibbe, Bernard de Leest.

Raad van Advies, bestaande
uit 7 leden, voorzitter Thom
de Graaf, adviseert de
Algemene Raad en het College
van Afgevaardigden over
hoofdpunten van beleid van
de Nederlandse Orde van
Advocaten.

Het dekenberaad
waarin de landelijke
deken en de plaatselijke
dekens zitting hebben.
Binnen dit beraad
stemmen de dekens het
toezichtbeleid af.

Zo werkt de Orde

De Orde van Advocaten is een ingewikkeld lichaam met vele organen.
Wie doet nu eigenlijk wat en wie bepaalt er uiteindelijk?
Sabine Droogleever Fortuyn

Bureau Nederlandse Orde van Advocaten
Algemeen secretaris
Raffi van den Berg,
stuurt het landelijk
bureau aan.

Financiën &
Organisatie

D

Beleid &
Regelgeving

e Algemene Raad (AR)
staat aan het hoofd van de
Nederlandse Orde van Advocaten
(NOvA) en neemt beslissingen
over het beleid. Verordeningen die
de AR voorstelt, moeten worden
vastgesteld door het College van

Toezicht &
Uitvoering

Communicatie &
Voorlichting

Afgevaardigden (CvA). Daarbij
controleert het college de Algemene Raad. De Raad van Toezicht
adviseert de Algemene Raad en het
College van Afgevaardigden. Het
dekenberaad wordt gevoed door
het secretariaat dekenberaad bij het

Unit
FTA

landelijk bureau van de NOvA. In
het dekenberaad hebben de plaatselijke dekens van elf arrondissementen en de algemeen deken zitting.
Het landelijk bureau van de Orde
bereidt de beslissingen van de Algemene Raad voor en voert ze uit.
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Zo kiezen advocaten
hun Orde
De algemeen deken en de overige leden
van de Algemene Raad worden gekozen
door het College van Afgevaardigden,
in november. De leden van het College
van Afgevaardigden zijn weer gekozen,
door advocaten in vergaderingen van
de plaatselijke Orden. Jaarlijks hebben
deze vergaderingen in oktober plaats.
Het aantal afgevaardigden per arrondis
sement staat in verhouding tot het totaal
Groningen
aantal advocaten binnen het betref
fende gebied.
Op aanbeveling van de Algemene Raad
Assen
benoemt het College van Afgevaardigden
de Raad van Advies.
De elf lokale Orden staan onder leiding
van een Raad van Toezicht. De plaat
selijk deken is hier de voorzitter van.
Advocaten kiezen tijdens de jaarver
gadering in oktober hun deken en de
overige leden van de Raad van Toezicht.

Arrondissementen

De 11 lokale Orden van
Advocaten staan onder leiding
van een Raad van Toezicht met
als voorzitter de plaatselijk
deken. De bureaus van de lokale
Orden zijn verantwoordelijk voor
het toezicht op de advocatuur in
hun regio.

Nederland is verdeeld in elf arrondissementen met elk een eigen lokale
Orde van Advocaten.

Leeuwarden

837

Noord-Nederland
Jan Dijkstra

869

Noord-Holland
Rutger Meijer

Alkmaar
Zaanstad

Zwolle

Lelystad

684
Haarlem
Haarlemmermeer

1883

Leiden

Den Haag

Overijssel

Almere

4951

Amsterdam

Pieter van
Regteren Altena

Apeldoorn

Gouda

Enschede
Zutphen

Amersfoort

Utrecht

Bas Martens

1886

Arnhem

Midden-Nederland
Rotterdam

Nardy Desloover

Nijmegen

Dordrecht

1147

’s-Hertogenbosch
Breda
Bergen op Zoom Tilburg

Middelburg

Henk van Dijk

Eindhoven

1000

Breda Middelburg
Emilie van Empel

1226

Gelderland

Paul Wilmink

Tonco Roest Crollius

1967

Almelo

Paul
Manning

Roermond

818

Limburg
Eduard
Prickartz

Maastricht

Bijdragen landelijke
en lokale Orden
Advocaten betalen jaarlijks een bijdrage
aan de landelijke Orde (in 2014: 775 euro
of voor stagiaires en voor advocaten met
een inkomen lager dan 32.500 euro, 232
euro). Hier komt een hoofdelijke omslag
aan de lokale Orde bij. De hoogte
hiervan verschilt per arrondissement.
Zo bedraagt de hoofdelijke omslag voor
2014 in het arrondissement Overijssel
525 euro, in Noord-Nederland 540 euro.
In Midden-Nederland ligt deze in 2014
aanzienlijk lager: 375 euro. Het bedrag
is mede afhankelijk van de omvang
van het arrondissement: in een kleiner
gebied moeten de kosten gedeeld
worden door minder advocaten.

Aantal advocaten. Totaal 17.268 (gemeten op 26 februari 2014)
Arrondissement
Naam deken en voorzitter van de Raad van
Toezicht (RvT) van het arrondissement
Bron: NOvA.

