
 

 

 

 

3 januari 2023 - Aart Jan de Geus kroonlid College van Toezicht Advocatuur 

 

De heer mr. A.J. de Geus is bij koninklijk besluit per 1 januari 2023 benoemd tot kroonlid van het 

College van Toezicht Advocatuur (CvT). Hij volgt Jeroen Kremers op, aan wie op 29 oktober jl. 

ontslag is verleend.  

Aart Jan de Geus was in de kabinetten Balkenende I, II en III minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (2002-2007). Daarna werkte hij bij de Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling (OESO) en was hij bestuursvoorzitter van de Bertelsmann Stiftung. Sinds 2020 is 

bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation. 

Vanaf 2020 is De Geus als voorzitter van de Raad van Advies van de Nederlandse Orde van 

Advocaten (NOvA) betrokken bij de advocatuur. Deze nevenfunctie legt hij in verband met zijn 

toetreding tot het CvT per 31 december 2022 neer.  

Kroonlid en fungerend voorzitter van het CvT Roelie van Wijk: “Nu we aan de vooravond staan van een 

nieuw stelsel van toezicht zijn wij verheugd dat zo’n ervaren bestuurder en toezichthouder als Aart Jan 

tot onze geledingen toetreedt. In de komende periode is nog een hoop werk te verzetten. Met de 

komst van Aart Jan kan het college zich weer op volle sterkte met het systeemtoezicht op de 

advocatuur en met de vorming van de toekomstige organisatie Landelijk Toezichthouder Advocatuur 

bezighouden.”  

Naast zijn functie als kroonlid van het CvT is De Geus o.a. lector aan de Paris School of International 

Affairs en lid van de Adviesraad van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

(NWO). 

Aart Jan de Geus studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Katholieke 

Universiteit Nijmegen.  

 

Over het College van Toezicht Advocatuur 

Het College van Toezicht Advocatuur ziet toe op het functioneren van het toezicht op advocaten en de 

klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het CvT bestaat uit drie leden; de deken van de 

Algemene Raad van de NOvA en twee kroonleden (niet-advocaten) die worden benoemd bij koninklijk 

besluit, op voordracht van de minister van Rechtsbescherming. Het CvT is onafhankelijk 

gepositioneerd binnen de NOvA, onder meer door een eigen begroting en een eigen secretariaat. 
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Voor meer informatie: Marjolein Zaal, 06 57022762 

e-mail: marjolein.zaal@sprenkelsenverschuren.nl 


