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Van de Orde

Beëdigingsdatum stagiaires en schrapping tableau bij ontbreken 

certifi caat beroepsopleiding en stageverklaring na drie jaar stage

Nieuwe beëdigingsprocedure vanaf 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Advocatenwet in werking, 

waardoor er onder andere veranderingen komen in de beëdigings-

procedure. Een verzoek tot inschrijving als advocaat wordt vanaf 1 

januari 2015 ingediend bij de Raad van de Orde (voorheen Raad van 

Toezicht) in het arrondissement waar de verzoeker kantoor wenst te 

houden en niet meer bij de griffi e van de rechtbank. 

Stagiaires en advocaten met stageverklaring die in Amsterdam be-

edigd wensen te worden, dienen het verzoek in bij de Raad van de 

Orde aan de Paulus Potterstraat 18 te Amsterdam. Inhoudelijk wijzigt 

de procedure niet. Bij het inschrijvingsverzoek moeten de volgende 

stukken worden overgelegd:

■ Kopie geldig identiteitsbewijs (met doorhaling burgerservicenum-

mer);

■ Originele bul(len) met kopie en kopie cijferlijsten;

■ Originele verklaring omtrent het gedrag (VOG);

■ Stagiaire: een verzoek tot goedkeuring patronaat (cfm Model 

zoals gepubliceerd op de website) 

■ Advocaat met stageverklaring: een kopie van de stageverklaring

■ indien van toepassing: verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet 

uit het arrondissement waar verzoeker eerder stond ingeschreven. 

Voor stagiaire-ondernemers en advocaten in dienstbetrekking gelden 

extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in 

te dienen, moet overleg plaatsvinden met het Bureau van de Orde, 

mevrouw mr. A. van de Streek of mevrouw mr. B.T.L.M. Roest Crollius-

Wijte. Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken, 

acht de raad het verzoek ingediend.

■ Verzoeker wordt vervolgens uitgenodigd voor een kennismakings-

bijeenkomst met de deken. Stagiaires worden ook uitgenodigd 

voor een informatiebijeenkomst. Beide bijeenkomsten zijn op 

het bureau.

■ De raad van de orde beoordeelt het verzoek tot goedkeuring 

patronaat.

Tenzij de raad weigert het verzoek in behandeling te nemen (zie artikel 

4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met 

bijlagen, aan de rechtbank Amsterdam ten behoeve van de beëdiging 

van de verzoeker.

Aangezien de nieuwe Beroepsopleiding tenminste tweeënhalf jaar 

duurt, heeft beëdiging kort voor de start van de Beroepsopleiding de 

voorkeur, opdat zonodig nog tijdens de stageperiode ruimte is voor 

herkansingen van examens. In het nieuwe artikel 8c lid 2 Advocaten-

wet wordt bepaald dat stagiaires die drie jaar na de beëdigingsdatum 

niet beschikken over het certifi caat van de beroepsopleiding én de 

stageverklaring, geschrapt worden van het tableau.

Voor stagiaires die in deeltijd werkzaam zijn, wordt de termijn van 

3 jaar naar evenredigheid verlengd, met dien verstande dat deze 

verlenging niet meer dan drie jaar kan bedragen. Indien de raad op 

grond van artikel 9b, lid 2, de stage heeft verlengd, wordt de termijn 

van drie jaar verlengd met de in de beslissing opgenomen termijn, 

met dien verstande dat deze verlenging niet meer dan drie jaar kan 

bedragen.

Uiterlijk in de vergadering van de raad in de maand voorafgaand aan 

het einde van de driejaarstermijn van de betreffende stagiaire zal de 

raad een beslissing nemen of de stageperiode verlengd moet worden.

In de vergadering van de raad van 10 oktober 2014 heeft de raad 

bepaald dat de stageperiode van stagiaires die niet over voldoende 

praktijkervaring beschikken, wordt verlengd met zes maanden. Bij 

uitzondering zal de raad nadien nog eenmaal een verlenging van 

zes maanden kunnen geven. Indien de stagiaire dan niet over vol-

doende praktijkervaring (waaronder proceservaring) beschikt, zal hij 

geschrapt worden van het tableau.

Om te voorkomen dat stagiaires wegens onvoldoende proceservaring 

geschrapt worden van het tableau, zullen de eindverslagen van de 

patroons eerder opgevraagd worden, opdat tijdig vastgesteld wordt 

of de stagiaire voldoet aan de vereisten voor het verkrijgen van de 

stageverklaring. 

De raad kan alleen de stage verlengen op grond van niet voldoende 

praktijkervaring; het niet tijdig behalen van de naast de beroeps-

opleiding geldende opleidingsverplichtingen, is geen grond voor 

verlenging van de stageperiode.
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Avonturen van mr. X 

De advocaat in 100 opvallende tuchtuitspraken

Tijdens een door SDU georganiseerde bijeenkomst over de ontwikke-

lingen in het nieuwe  tuchtrecht overhandigde redacteur en journalist 

Trudeke Sillevis Smitt de  “Avonturen van mr. X” aan oud-deken Floris  

Bannier. De bundel bevat korte beschrijvingen van opmerkelijke 

tuchtzaken die vanaf 2010 tot heden voor de tuchtrechter hebben 

gespeeld. Bannier schrijft daarover in zijn voorwoord: “Opgetekend 

in een stijl die tot lezen nood, vaak ook tot denken aanzet, maar 

die toch het tuchtrecht presenteert als iets waarvoor het de moeite 

waard is even te gaan zitten”.

(SDU 2014, ISBN: 978 9012 39437 6)

Stichting Opleiding Advocaten Amsterdam

Dekenberaad wijst op belang gescheiden administratie

 

Tussen de fi scale informatieplicht van advocaten en hun geheim-

houdingsplicht bestaat een spanningsveld. Dat blijkt uit contacten 

tussen de Haagse Orde en de Belastingdienst. Daarom benadrukt de 

Orde het belang om de eigen fi nanciële dossiers en zaaksgerelateerde 

informatie strikt gescheiden te houden.

 

Advocaten zijn verplicht om inlichtingen te verstrekken die voor 

belastingheffi ng van belang kunnen zijn (artikel 47 Awr). Het ver-

schoningsrecht uit artikel 53a Awr geldt niet bij heffi ngsonderzoeken 

naar de advocaat zelf. Als de fi nanciële administratie van een advo-

caat niet goed gescheiden is van informatie van cliënten, ontstaat 

het risico dat de advocaat ook informatie uit zaaksdossiers moet 

overleggen aan de Belastingdienst. Die advocaat schendt dan zijn 

geheimhoudingsverplichting en dat is hem aan te rekenen.

 

Maar strikte scheiding tussen de eigen administratie en gegevens van 

cliënten is soms lastig te realiseren. In contact met de Belastingdienst 

stelt de Orde zich daarom op het standpunt dat de gevraagde ge-

gevens alleen mogen worden gebruikt om de belastingheffi ng van de 

advocaat te controleren. Onder geen beding mag de Belastingdienst 

deze gegevens gebruiken voor de belastingheffi ng van derden. Als de 

Belastingdienst inzage vraagt in de administratie van een advocaat, 

mogen gegevens van cliënten (waaronder NAW gegevens) hier niet 

bij betrokken worden.

De Stichting Opleidingen Advocaten Amsterdam organiseert cursus-

sen voor advocaten uit het arrondissement Amsterdam.

De meeste cursussen worden gehouden in het gebouw van de Orde 

aan de Paulus Potterstraat, maar er worden ook cursussen georga-

niseerd in samenwerking met bijvoorbeeld de Rechtbank, de Raad 

voor Rechtsbijstand en andere organisaties, die elders plaats vinden.

De Stichting stelt zich als doel betaalbare, voor een ieder toegan-

kelijke cursussen te organiseren op uiteenlopende rechtsgebieden.

Sinds kort heeft de Stichting een eigen website: www.stichting-

opleidingadvocaten.nl

 

Indien u vragen of opmerkingen hebt over cursussen of zelf een 

cursus wilt geven neemt u dan contact op met mw. mr. N. van Hooff-

Veldhoven,  (020) 589 60 00 (9.00-17.00 uur) of per mail naar: 

orde@aova.nl of kijk op de website van de Stichting.
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