
       

 
 
 
                                                                                                                                                                                                            

 

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE BELEIDSREGEL TOEZICHT EN 
KLACHTBEHANDELING  
 
Besluit van het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten van  
2 oktober 2020 tot wijziging van de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling 
(Wijzigingsbesluit handhavingskader) 
  

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten,  

  

gelet op artikel 45h van de Advocatenwet; 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; 

   

stelt het navolgende besluit vast:   

  

Artikel I. 
De Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling wordt gewijzigd als volgt: 
 
A. 
Artikel 4a wordt gewijzigd als volgt: 
 

Artikel 4a.   Toezichtkader  

Ter invulling van de normen in artikel 3 en 4 stelt het college van toezicht het toezichtkader vast, 

bedoeld in bijlage 1.  

 
Na artikel 4a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:  
 

Artikel 4b.   Handhavingskader  

Ter operationalisering van het toezichtkader, bedoeld in artikel 4a, stelt het college van toezicht het 
handhavingskader vast, bedoeld in bijlage 2. 
 
Bijlage 1: Toezichtkader  
Bijlage 2: Handhavingskader  
 
B.  
Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:  
 

Artikel 5. Slotbepalingen 

1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 15 mei 2015. 

2. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Algemene beleidsregel toezicht en 

klachtbehandeling’. 

3. Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door publicatie op de internetsite van het college van 

toezicht (www.collegevantoezichtnova.nl) en in de Staatscourant. 

 
C. 
De toelichting op artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:  
 
Artikel 4 
Het college van toezicht heeft kennis genomen van de (beleids)regels die de dekens hebben 
vastgesteld en van de diverse afspraken en handleidingen die zij in de afgelopen jaren in het 
dekenberaad hebben gemaakt of opgesteld ten behoeve van hun taakuitoefening. De dekens maken 
ook afspraken over de prioriteiten die zij bij het toezicht en de klachtbehandeling in een bepaald jaar 
zullen stellen. Die leggen zij jaarlijks vast als speerpunten in het jaarplan1 van het dekenberaad. Het 

 
1  Het jaarplan van het dekenberaad is te vinden op www.advocatenorde.nl, onder Toezicht en tuchtrecht, bij 

Dekenberaad. 

http://www.collegevantoezichtnova.nl/
http://www.advocatenorde.nl/


       

 
 
 
                                                                                                                                                                                                            

 

college legt in artikel 4 vast dat de dekens zich bij hun taakuitoefening dienen te houden aan de 
(beleids)regels, afspraken en handleidingen. Daar zal het college op toetsen. 
 

Artikel II.   Slotbepalingen  

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 oktober 2020.  

2. Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Wijzigingsbesluit handhavingskader’.  

3. Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de internetsite van het college van toezicht 

(www.collegevantoezichtnova.nl) en in de Staatscourant.  

 

http://www.collegevantoezichtnova.nl/

