
 
 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN DE ORDE IN HET 
ARRONDISSEMENT OVERIJSSEL  
 
Vastgesteld op 10 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van Orde van Advocaten, op grond van 
artikel 36 van de Advocatenwet.  
 
Artikel 1 begripsbepalingen  
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:  

de Advocatenwet;  

uning van de raad van toezicht en de 
deken van de orde van advocaten in het arrondissement Overijssel;  

werkzame persoon die leiding geeft aan het bureau van de orde;  

de orde: de raad van de orde van de orde van advocaten in het arrondissement Overijssel, 
bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Advocatenwet.  
 
Artikel 2 aanvang en einde inschrijving  
1. De advocaat maakt onderdeel uit van de orde op de dag van beëdiging, op de dag dat de overgang 
van arrondissement op het tableau is geregistreerd of, ingeval het een advocaat betreft bedoeld in 
artikel 16h, op de dag van inschrijving door de raad van de orde,  
2. De advocaat maakt geen onderdeel meer uit van de orde op de dag van uitschrijving van het 
tableau dan wel, ingeval het een advocaat betreft bedoeld in artikel 16h, op de dag van doorhaling 
van de registratie door de raad van de orde.  
 
Artikel 3 boekjaar  
Het boekjaar van de orde loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
 
Artikel 4 de raad van de orde  
1. De raad van de orde is, naast de wettelijke taken en bevoegdheden, belast met het uitvoeren van 
besluiten van de vergadering der orde.  
2. De raad van de orde bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 11 leden, onder wie de deken.  
3. De deken en de overige leden van de raad van de orde worden tijdens de jaarlijkse vergadering 
van de orde gekozen. Zo nodig kunnen de deken en de overige leden van de raad van de orde 
tussentijds in andere vergaderingen van de orde worden gekozen, te houden binnen een redelijke 
termijn na het ontstaan van de vacature.  
4. De deken wordt in functie gekozen.  
5. Op grond van artikel 24, tweede lid, van de Advocatenwet zijn verkiesbaar als lid van de raad van 
de orde slechts advocaten of degene die overeenkomstig artikel 16h van de Advocatenwet zijn 
ingeschreven, indien deze op het moment van verkiezing tenminste gedurende drie jaren 
aaneengesloten als zodanig zijn ingeschreven.  
6. De werkzaamheden van de leden van de raad van de orde worden in onderling overleg verdeeld.  
7. De deken en de leden van de raad van de orde treden in functie op de dag volgende op die van de 
vergadering in welke zij zijn gekozen tenzij de vergadering anders bepaalt. De aftredende deken en 
de aftredende leden van de raad van de orde blijven in functie tot op dat moment.  
 
 
 



 
 
8. De deken en de overige leden van de raad van de orde worden gekozen voor een periode van ten 
hoogste vier jaren. Jaarlijks treden twee leden van de raad van de orde af volgens een door de raad 
van de orde vast te stellen rooster. Een lid van de raad van de orde die in een tussentijdse vacature 
wordt gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.  
9. De deken en de overige leden van de raad van de orde zijn herkiesbaar, maar kunnen niet langer 
dan twaalf jaar aaneengesloten deel uitmaken van de raad van de orde.  
 
Artikel 5 vertegenwoordiging  
1. De raad van de orde vertegenwoordigt de orde in en buiten rechte op grond van artikel 31 van de 
Advocatenwet.  
2. De deken en een ander lid van de raad van de orde tezamen zijn tevens bevoegd de orde te 
vertegenwoordigen.  
3. In het kader van de dagelijkse leiding in zaken van financieel-administratieve aard is tevens 
zelfstandig bevoegd de penningmeester van de raad van de orde.  
 
Artikel 6 bijeenroeping vergadering van de orde  
1. De deken roept de vergadering van de orde bijeen:  
a. voor de jaarlijkse vergadering van de orde, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Advocatenwet;  
b. zo vaak als de deken zulks nodig oordeelt; en/of  
c. indien ten minste zes leden van de orde of twee leden van de raad van de orde zulks schriftelijk 
verzoeken met een opgave van de te behandelen onderwerpen.  
2. De deken bepaalt in overleg met de overige leden van de raad van de orde de plaats, dag en uur 
van de vergadering van de orde, alsmede de agenda van de te behandelen onderwerpen.  
3. Ingeval de vergadering van de orde wordt verzocht ingevolge artikel 6, eerste lid, sub c van dit 
huishoudelijk reglement, wordt de vergadering van de orde gehouden binnen zes weken na 
ontvangst van het verzoek.  
4. De advocaten die onderdeel uitmaken van de orde worden tot de vergadering opgeroepen op een 
termijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet 
meegerekend. In bijzondere omstandigheden kan de deken deze termijn verkorten tot een termijn 
van vijf dagen. De oproep vermeldt dan de reden van de verkorting van de termijn.  
5. De oproeping tot de vergadering geschiedt via elektronische weg, maar de raad van de orde kan 
besluiten de oproeping schriftelijk toe te zenden.  
6. In de oproeping tot de vergadering worden de onderwerpen vermeld die zullen worden 
behandeld. Indien ten minste vier dagen voor de dag van de vergadering de deken een verzoek van 
ten minste zes leden heeft ontvangen om een bepaald onderwerp tijdens de vergadering te 
behandelen, wordt dit onderwerp aan de agenda toegevoegd. De deken geeft de advocaten die 
onderdeel uitmaken van de orde zo spoedig mogelijk kennis van de aanvulling van de agenda.  
7. De vergadering van de orde kan slechts besluiten nemen over onderwerpen die op de agenda 
staan vermeld.  
 
Artikel 7 de vergadering van de orde  
1. De deken leidt de vergadering.  
2. In de vergadering van de orde:  
a. worden de, op grond van artikel 7, zevende lid, van het huishoudelijk reglement, vastgestelde 
notulen van de vorige vergadering besproken;  
b. doet de deken verslag van de werkzaamheden van de raad van de orde in het afgelopen jaar;  
c. doet de penningmeester rekening en verantwoording van het geldelijk beheer van de raad van de 
orde in het afgelopen boekjaar.  
 



 
 
d. brengt de commissie tot onderzoek van de rekening en verantwoording verslag uit over het 
afgelopen boekjaar en besluit de vergadering van de orde omtrent de goedkeuring van de rekening 
en verantwoording;  
e. dient de penningmeester een begroting van ontvangsten en uitgaven in voor het nieuwe boekjaar;  
f. stelt de vergadering de bedragen vast voor het nieuwe boekjaar, die de advocaten die onderdeel 
uitmaken van de orde ter dekking van de door de orde te maken kosten moeten bijdragen;  
g. benoemt de vergadering van de orde de commissie tot onderzoek van de rekening en 
verantwoording over het afgelopen boekjaar;  
h. verkiest de vergadering van de orde zo nodig de deken en de overige leden van de raad van de 
orde;  
i. verkiest de vergadering van de orde zo nodig leden van het college van afgevaardigden van de 
Nederlandse orde van advocaten en hun plaatsvervangers;  
j. verkiest de vergadering van de orde zo nodig de leden van andere colleges, waarin leden van de 
orde krachtens een wettelijke bepaling zitting hebben;  
k. beantwoordt de raad van de orde vragen vanuit de vergadering van de orde;  
l. besluit de vergadering van de orde over onderwerpen die zijn geagendeerd.  
3. In tussentijdse vergaderingen van de orde is het gestelde in artikel 7, tweede lid, sub h tot en met 
i, van overeenkomstige toepassing.  
4. De commissie tot onderzoek van de rekening en verantwoording van het geldelijk beheer van de 
raad van de orde bestaat uit drie leden. De leden worden voor een termijn van drie jaren gekozen 
door de vergadering van de orde. Zij zijn herkiesbaar en kunnen voor het einde van hun termijn door 
de vergadering van de orde worden ontslagen.  
5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording over het geldelijk beheer door de vergadering 
strekt de raad van de orde tot décharge. Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is onverkort van 
toepassing.  
6. De secretaris van de raad van de orde of een door de deken aan te wijzen plaatsvervanger houdt 
de notulen.  
7. Voor het vaststellen van de notulen kan een notulencommissie worden aangewezen, die bestaat 
uit de deken en twee deelnemers aan de vergadering. Indien geen notulencommissie is aangewezen 
worden de notulen vastgesteld door de vergadering van de Orde.  
8. Na vaststelling worden de notulen ondertekend door de deken en de secretaris van de raad van de 
orde.  
9. De notulen liggen voor de advocaten die onderdeel uitmaken van de orde ter inzage op het bureau 
van de orde.  
10. Aan de vergadering nemen deel de advocaten die de presentielijst hebben ondertekend en die op 
het moment van besluitvorming in de vergaderzaal aanwezig zijn.  
 
Artikel 8 stemmingen  
1. De raad van de orde kan aan de vergadering van de orde voor elke vacature, waarin moet worden 
voorzien, kandidaten voordragen. De kandidaten worden in de oproeping voor de vergadering 
vermeld.  
2. Ten minste zes leden kunnen uiterlijk tot zes dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk 
bij de deken per vacature een andere kandidaat voordragen. De deken geeft van deze voordracht zo 
spoedig mogelijk kennis aan de advocaten in het arrondissement.  
3. Indien de termijn voor de oproep voor de vergadering is verkort, op de wijze bedoeld in artikel 6, 
vierde lid, tweede volzin van dit huishoudelijk reglement, wordt de termijn voor het stellen van 
andere kandidaten met een gelijk aantal dagen verkort, doch niet korter dan tot uiterlijk twee dagen 
voor de vergadering.  
4. Kandidaten dienen schriftelijk met hun voordracht te hebben ingestemd.  



 
 
5. Een kandidaat is gekozen wanneer hij de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
heeft verkregen. Daarbij worden op andere dan de voorgedragen kandidaten uitgebrachte stemmen 
aangemerkt als ongeldige stemmen.  
 
Artikel 9 commissies  
De raad van de orde kan onder zijn verantwoordelijkheid commissies instellen, die omtrent bepaalde 
onderwerpen adviseren en/of overleg voeren.  
 
Artikel 10 bureau van de orde  
1. De raad van de orde wordt bijgestaan door het bureau van de orde, dat het secretariaat van de 
orde voert.  
2. De raad van de orde stelt aan en ontslaat de bureaudirecteur en de overige personeelsleden van 
het bureau van de orde en stelt de arbeidsvoorwaarden vast.  
3. De raad van de orde kan een besluit mandaat, volmacht en machtiging vaststellen.  
 
Artikel 11 onvoorziene omstandigheden  
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement en de Advocatenwet niet voorziet, beslist de raad 
van de orde.  
 
Artikel 13 reglementswijziging  
1. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de vergadering van de orde.  
2. Tot wijziging kan slechts worden besloten indien de voorgestelde tekst van de wijziging met de 
oproep voor de vergadering van de orde aan de advocaten in het arrondissement is verzonden.  
3. Indien geen datum van inwerkingtreding is bepaald, treedt een wijziging van het huishoudelijk 
reglement in werking op de dag volgend op die van de vergadering waarop deze is vastgesteld.  
 
Dit reglement is vastgesteld tijdens de vergadering van de orde op 10 maart 2016  
Dit huishoudelijke reglement vervangt alle eventueel eerder vastgestelde huishoudelijke 
reglementen. 


