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Voorwoord 

 

Met de invoering van de nieuwe Advocatenwet is het toezicht geïntensiveerd. Het College van 

Toezicht verwacht van de dekens dat zij het toezicht en de klachtbehandeling uit oefenen op een 

onafhankelijke, zichtbare, effectieve en professionele wijze, die consistent is met de manier waarop 

de andere dekens deze taken uitoefenen. 

 

Dit vraagt van de dekens en van de bureaus een steeds verdergaande professionalisering.  

In het verslagjaar is veel aandacht geweest voor harmonisering van processen en wijze van toezicht 

houden. De in 2017 verwachte invoering van een landelijk automatiseringssysteem voor de bureaus 

zal hier aan bijdragen. Ook de registratie en verantwoording van het toezicht en de 

klachtbehandeling zijn in het verslagjaar verder verfijnd.  

 

Ervaring is opgedaan met betrekking tot de nieuwe (bestuursrechtelijke) toezichtinstrumenten.  

De praktijk tot nu toe leert dat met betrekking tot handhaving “normoverdragende gesprekken” in 

de meeste gevallen een effectief middel blijken te zijn. 

 

Op instigatie van het dekenberaad is ook in Overijssel aandacht besteed aan de naleving van 
gedragsregel 2 lid 2 inzake het toekennen of ontvangen van een beloning of provisie voor het 
aanbrengen van opdrachten bij het gebruik van zogenaamde “koppelwebsites”.  Over het algemeen 
is de beloningsstructuur in lijn gebracht met de gedragsregel. 
 

Landelijk zijn twee pilots opgestart in het kader van het risico-gestuurde toezicht. In 2017 zal hier 

verder opvolging aan worden gegeven.  
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I. Dekenverslag 

 

a. Actualiteiten 

 

In het jaar 2016 zijn grote vorderingen gemaakt met de implementatie van de een administratief 
systeem dat alle regionale Orden implementeren. Uitrol is voorzien in het jaar 2017. Het systeem 
moet leiden tot meer efficiency, betere registratie en verantwoording alsmede een verdergaande 
harmonisatie van processen.  
 

b. Activiteiten en representatie  

 

In 2016 heeft het reguliere overleg van de deken met de ketenpartners zich gecontinueerd. De deken 

heeft frequent contact met de president van de rechtbank Overijssel. Overleg is er verder met de 

overige leden van het gerechtsbestuur en waar gewenst ook met de sectorvoorzitters.  

 

Een tot tweemaal per jaar heeft de deken samen met zijn collega-dekens van Noord-Nederland, 

Midden-Nederland en Gelderland overleg met de president van het gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden. 

 

De reguliere contacten van de deken met de hoofdofficier van justitie vinden ongeveer drie keer paar 

jaar plaats. Bij dit overleg is president van de rechtbank veelal ook aanwezig.  

 

De contacten van de deken met de directie van de raad voor rechtsbijstand zijn in 2016 nog 

intensiever dan de voorgaande jaren geweest. Zowel in verband met het convenant dat is gesloten 

tussen de raad voor rechtsbijstand en (de leden van) het dekenberaad als in verband met incidentele 

ontwikkelingen 

 

Maandelijks vergadert de deken met zijn collega-dekens en de landelijke deken in Utrecht. 

Kortheidshalve wordt verwezen naar het jaarverslag van het dekenberaad.  

 

In 2016 heeft het sinds 1 januari 2015 in functie zijnde College van Toezicht twee keren gesproken 

met de deken en de directeur van het bureau. Aan de orde kwamen onder meer de dekenale 

werkzaamheden op het gebied van het toezicht, waaronder begrepen de aanpak, de afwikkeling en 

de registratie.  

 

In 2016 heeft de deken in het kader van zijn representatieve taken onder meer gesproken bij 

gelegenheid van de installaties van rechters en officieren van justitie. De installatie van rechters vond 

afwisselend plaats in Almelo en Zwolle, de installatie van officieren van justitie bij het parket Oost-

Nederland te Zutphen. De deken sprak ook bij de installatie van officieren van justitie bij het landelijk 

parket. Deze installatie vond te Zwolle plaats. 

 

Op 22 maart 2016 had de deken –op verzoek van de NOvA- op het ministerie van Veiligheid en 

Justitie een bespreking met de “Commissie evaluatie herziening gerechtelijke kaart” (de commissie 

Kummeling). In het kader van de huisvestingsperikelen van de rechtspraak heeft de deken in het 
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verslagjaar besprekingen gehad met de president van de rechtbank Overijssel en de lokale 

bestuurders. 

 

De deken heeft o.m. acte de présence gegeven bij het afscheid van de directeur van de Raad voor de 

rechtsbijstand te Utrecht en het afscheid van de oude en de installatie van de nieuwe burgemeester 

van de gemeente Almelo. Zo ook woonde de deken samen met de stafjurist mevrouw mr. A.J. 

Roossien-Feenstra het afscheid bij van de griffier van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 

(afdeling Noord) en hield de deken in het najaar een inleiding bij gelegenheid van de tweejaarlijkse 

vergadering van de (leden van de) Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden. 

 

In het verslagjaar heeft de deken zijn medewerking verleend aan een presentatie en discussie over 

taken en bevoegdheden van de deken en de mogelijkheden van het uitwisselen van informatie met 

een landelijke afvaardiging van medewerkers van de belastingdienst. Deze bijeenkomst vond plaats 

te Amsterdam. Evenzo maakte de deken deel uit van een discussiebijeenkomst en als panellid van 

een bijeenkomst van toezichthouders (AFM, BFT, ACM, DNB, Inspectie Volksgezondheid, NOvA) te 

Den Haag. Voorts sprak de deken in het najaar met de leden van de commissie Loorbach over de 

herijking van de Gedragsregels. 

 

Op 10 september 2016 was de deken aanwezig bij de opening van het nieuwe Zwolse gebouw van de 

Overijsselse rechtbank. 

 

De deken woonde op 13 mei 2016 het evenement Justitia te Amsterdam bij en in op 16 en 17 juni 

2016 de jaarlijkse Sluitingszittingsdagen te Den Haag. Op 8 en 9 juli 2016 was de deken aanwezig bij 

de tweejaarlijkse dekendagen te Rotterdam. Op 16 november 2016 was de deken aanwezig bij het 

Gerbrandydebat te Den Haag. 

 

De deken, de waarnemend deken of een lid van de raad van de orde voerden het woord op de 

beëdigingszittingen in het arrondissement Overijssel. 
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II.   Verslag raad van de orde  

 

Voor samenstelling van de raad van de orde wordt verwezen naar de bijlage organen van de orde. 

  

a. Vergaderingen en bijeenkomsten 

 

De raad van de orde Overijssel heeft in het verslagjaar tien maal vergaderd. 

Vaste onderdelen van de agenda zijn stagezaken, mededelingen van de deken en ontwikkelingen uit 

het dekenberaad, de kantoorbezoeken en de S-dossiers (specifieke toezicht dossiers). 

De raad wordt in kennis gesteld van de ingediende klachten, waar nodig worden deze besproken. 

 

In juni is een tweedaagse vergadering belegd waarin van gedachten is gewisseld over de voorstellen 

van de AR inzake een wijziging van de bepalingen inzake de derdengelden, de invulling van de 

kwaliteitstoetsen en de evaluatie van de gedragsregels. Ook is gesproken over de betrokkenheid van 

de balie bij de orde en de taak en rol van de orde en de commissies.  

 

Eenmaal per jaar is er een plenaire vergadering van rechtbankbestuur en sectorvoorzitters met de 

Overijsselse raad van orde. 

 

Leden van de raad zijn aanwezig geweest bij een cursus van de Nova over de Wwft en datalekken. 

 

In september werd wederom – in samenwerking met de rechtbank en het parket –  een bijeenkomst 

georganiseerd in het kader van de opening van het gerechtelijk jaar, ditmaal in Zwolle. Gastspreker 

was mr. Wouter Veraart, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdan. Na een 

optreden van een cabaretgroep bestaande uit officieren, advocaten en rechters konden aanwezigen 

de banden verstevigen tijdens een lopend buffet.  

 

b. Verslag portefeuillehouders 

 

Opleiding/stage-aangelegenheden 

 

In het verslag jaar zijn 22 stagiaires  beëdigd, waarvan 2 stagiaire ondernemers. Dit is een flinke 

toename ten opzicht van het jaar daarvoor, waarin 12 stagiaires werden beëdigd.   

Er zijn 16 stageverklaring afgegeven. 

 

In het afgelopen jaar hebben 39 stage-voortgangsgesprekken plaatsgevonden. Deze gesprekken 

worden gehouden met stagiaires na afloop van hun eerste én na afloop van hun tweede stagejaar. 

Gesprekken met stagiaire-ondernemers worden ieder half jaar gehouden, waarbij tevens de 

financiële kant (o.a. omzetcijfers) aan de orde komt. Er zijn ook stagiaires die een extra gesprek 

hebben aangevraagd omdat zij daar behoefte aan hadden. Ingeval zich een bijzondere situatie 

voordeed bij het in dienst treden van een stagiaire, heeft eveneens een gesprek met de 

portefeuillehouder plaatsgevonden. 
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Driemaal per jaar is er een bijeenkomst van het landelijk opleidingsoverleg. De portefeuillehouder 

opleidingen heeft in 2016 tweemaal een dergelijke bijeenkomst bijgewoond. Getracht wordt meer 

uniformiteit te krijgen binnen de verschillende ordes. Er zijn korte lijnen met de landelijke orde voor 

wat betreft stage-aangelegenheden. 

 

Gefinancierde rechtshulp 

 

Het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand heeft al sinds 2007 te maken met verschillende 

bezuinigingsrondes. Voor gespecialiseerde en bevlogen advocaten in het stelsel wordt het ieder jaar 

moeilijker om op een kwalitatief volwaardige wijze hun werkzaamheden te verrichten. Eind 2015 zijn 

er door een tweetal commissies rapportages uitgebracht met daarin diverse aanbevelingen en 

verbeter voorstellen. Het was de bedoeling dat deze aanbevelingen in 2016 zouden worden 

geïmplementeerd. Daar is het echter niet van gekomen. Integendeel, er is nog een commissie 

bijgekomen te weten de commissie evaluatie en herijking puntenaantallen (commissie Van der 

Meer). Het is de verwachting (en hoop!) dat in 2017 er meer duidelijkheid zal gaan ontstaan over de  

toekomst van het stelsel. De Raad van Orde Overijssel ondersteund in ieder geval van harte het 

stelsel en staat open voor verbeteringen hierin. 

 

Strafrecht 

 

Bijgewoond zijn de volgende overleggen: 

 

Strafketenberaad 

In dit overleg zitten alle betrokken partijen aan tafel (OM, Rechtbank, Balie, Reclassering, 

Verslavingszorg, Raad voor de Kinderbescherming, Forensische Psychiatrie, Slachtofferhulp, Politie, 

Jeugdzorg, GGZ). Onderwerpen kunnen gemakkelijk geagendeerd worden. Op verzoek van de 

advocatuur is ZSM geëvalueerd. Doorlooptijden en rapportages zijn onder meer besproken. Het OM 

levert iedere bijeenkomst cijfers aan over aantallen ingenomen zaken, afdoeningen (en de wijze 

waarop), doorlooptijden e.d. 

Het overleg vindt meerdere malen per jaar plaats.  

 

Arrondissementaal Justitieel Beraad 

Dit zijn bijeenkomsten met een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld: Verwarde Personen. 

Afhankelijk van het onderwerp zitten (ook) hier alle betrokken partijen uit Oost Nederland aan tafel. 

Ook de burgermeesters, Veiligheidsregio’s, GGZ etc. 

 

Overleg Balie/Politie en OM 

In het verslagjaar is één bijeenkomst bijgewoond over de raadsman/vrouw bij het verhoor. Door de 

advocatuur is verzocht om rechtstreekse telefoonnummers voor advocaten omdat 0900-8844 

voortdurend lange wachttijden kent. Deze lijst komt op korte termijn. Er zijn zeer korte lijnen tussen 

betrokken ketenpartners. 
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Overleg elektronische alcoholcontrole 

Dit betreft een pilot in Oost Nederland. Een alcoholband die het alcoholgebruik meet kan op 

vrijwillige basis gebruikt worden als voorwaarde bij strafoplegging of schorsing voorlopige hechtenis. 

In de nieuwsbrief is hierover verslag gedaan. 

 

Portefeuillehoudersoverleg 

Dit landelijk overleg vindt twee maal per jaar plaats. De portefeuillehouder is één maal aanwezig 

geweest, bij de bijeenkomst met als onderwerp: Raadsman/vrouw bij verhoor. Het overleg voedt 

vertegenwoordigers van de landelijke Orde bij het overleg met het ministerie. Ook wordt 

geïnventariseerd of zaken in ieder deel van het land min of meer gelijk lopen. 

 

Smeerolieoverleg sector straf rechtbank 

Dit overleg is bedoeld om contact te houden en eventuele knelpunten te bespreken. Het overleg 

heeft één maal plaatsgevonden. 

 

Overleg ZSM 

Een ad hoc overleg met de voor ZSM verantwoordelijke Officier van Justitie en de ambtelijk 

verantwoordelijke op het parket. Gesignaleerd zijn knelpunten gesignaleerd in de zogenaamde 7- 

dagenbak en verzoeken ex art 30 Sv ter verstrekking van het dossier. 

  

Bestuursrecht 

De portefeuillehouder heeft in het verslagjaar het bureau bijgestaan in de afhandeling van verzoeken 

op grond van de Wet openbaarheid bestuur en de Awb (verzoeken tot handhaving). Eénmaal is 

namens de orde in rechte opgetreden.   

 

Tevens heeft de portefeuillehouder deelgenomen aan landelijk overleg over uitvloeisels van de 

beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving door de deken.  

 

c. Jaarvergadering 

 

Op 10 maart 2016 vond te Deventer de jaarlijkse Ordevergadering van de orde van advocaten in het 

arrondissement Overijssel plaats. Naast het vaststellen van de begroting en de hoofdelijke omslag 

over 2016 werd in deze vergadering verantwoording afgelegd over 2015. Een aftredend en 

herkiesbaar lid van de raad van de orde werd herkozen. Afscheid werd genomen van mr. J. H. van 

Meurs als lid van de raad van de orde, mevrouw mr. K. IJmker en mr. J. Vlug werden gekozen als 

nieuwe leden. Drie aftredende en herkiesbare leden van het college van afgevaardigden werden 

herkozen, mr. E.F. Muller trad af en mevrouw mr. L. Pieters werd gekozen als nieuw lid van het 

college. 
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III. Verslag bureau van de orde 

 

Voor samenstelling van het bureau zie bijlage “het bureau”. 

 

In het verslagjaar verhuisde het bureau van Zwolle naar een zelfstandige locatie in Deventer. Op deze 

plaats is het bureau beter bereikbaar voor alle advocaten uit het arrondissement.  

 

Het bureau van de orde ondersteunt de raad van de orde en de deken.  

Gezien de landelijke ontwikkelingen in het toezicht op de advocatuur en de nieuwe bevoegdheden 

van de deken blijft professionalisering van het bureau een voortdurend aandachtspunt.  

 

De bureaudirecteur/adjunct-secretaris neemt deel aan het landelijk overleg van adjunct-

secretarissen en aan het landelijk opleidingsoverleg, samen met de portefeuillehouder opleidingen.  

Zij is binnen het  adjunctenoverleg portefeuillehouder registratie en heeft zitting in de werkgroep 

automatisering.  

Zij ondersteunt de deken en de Raad in de ontwikkeling van plaatselijk beleid. Zij blijft op de hoogte 

van landelijke ontwikkelingen en informeert waar nodig de raad en de deken.  

Zij neemt deel aan de vergaderingen van de raad van de orde.  Zij is aanwezig bij de periodieke 

bezoeken van het college van toezicht aan het arrondissement. 

 

Een medewerker heeft zitting in de gebruikerswerkgroep van het landelijk relatiebeheerprogramma.  

De medewerkers die kantoorbezoeken afleggen hebben een cursus van de Nova over de Wwft en 

datalekken bijgewoond. 

De stafjurist die zich bezig houdt met klachtbehandeling heeft een landelijk overleg met 

medewerkers van de verschillende arrondissementen bijgewoond. 

Ook was zij aanwezig bij het jaarlijks overleg met de ordes en de raad van discipline Arnhem – 

Leeuwarden.   

 

a. Klachten 

 

Het onderzoek in klachtzaken wordt verricht door de deken of de stafjurist. Waar mogelijk probeert 

deze al in een vroegtijdige fase aan te dringen op bemiddeling. Waar dit niet mogelijk is bereid de 

stafjurist de instructie voor de raad van discipline voor. Ook het voorbereiden van klachten van de 

deken over advocaten gebeurt op het bureau. Tevens worden klachten over dekens in andere 

arrondissementen behandeld na doorverwijzing door het hof van discipline. 

 

Cijfermatige verantwoording over in het verslagjaar binnengekomen klachten treft u aan in de 

bijlage. 

Voor cijfers over uitspraken verwijzen wij naar het jaarverslag van de raden en het hof van discipline 

via http://www.hofvandiscipline.nl 
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b. Toezicht 

 

Specifiek toezicht dossiers  

 

In overleg met de deken en/of de raad behandelt het bureau dossiers in het kader van toezicht en 

naleving van de regelgeving. Deze zogenaamde S-dossiers vormen het hart van het toezicht.  

De onderwerpen zijn zeer divers en hebben betrekking op de praktijkvoering en naleving van de 

regelgeving. S-dossiers kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld kantoorbezoeken of de CCV.  Ook 

onderzoeken van de deken naar aanleiding van signalen van ketenpartners of derden worden een S 

dossier.  

Niet altijd is er een direct “resultaat” van een onderzoek. Soms blijkt er (gelukkig) niets aan de hand 

te zijn. 

 

Cijfermatige verantwoording over in het verslagjaar geopende Specifiek Toezicht dossiers treft u aan 

in de bijlage. 

 

Kantoorbezoeken 

 

Doel van de bezoeken is controle op de naleving van de verordeningen en daarnaast nadere 

kennismaking tussen het kantoor en (het werk van) de raad van de orde en het bureau en 

uitwisseling/overdracht van informatie over wet- en regelgeving.  

De landelijk vastgestelde vragenlijst wordt gebruikt als leidraad bij het gesprek. Onderwerpen zijn 

samenwerking, financiële soliditeit, bedrijfsvoering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, 

derdengelden, Wwft en contante betaling, inrichting en kwaliteit van de dienstverlening, opleiding 

en klachtbehandeling. Er wordt aandacht besteed aan de toezicht speerpunten als vastgesteld in het 

jaarplan van het dekenberaad.  

Relevante stukken worden te voren opgevraagd en/of ter plekke ingezien. Indien nodig wordt de unit 

Financieel Toezicht Advocatuur ingeschakeld.  

 

De ervaringen met de bezoeken zijn goed; over het algemeen wordt het gesprek gevoerd in een sfeer 

van welwillendheid van beide kanten. 

 

Het bureau verricht het voorbereidend onderzoek t.b.v. een kantoorbezoek. 

Vrijwel alle leden van de raad van de orde zijn betrokken bij de kantoorbezoeken, die telkens worden 

afgelegd door een lid van de raad en een medewerker van het bureau.  

Deze laatste is ook verantwoordelijk voor het verslag en bewaakt de voortgang t.a.v. het repareren 

van geconstateerde onvolkomenheden. Dit laatste gebeurt over het algemeen binnen een redelijke 

termijn. Bij het constateren van ernstige onvolkomenheden en/of het uitblijven van reparatie binnen 

een redelijke termijn wordt een specifiek toezicht dossier (S-dossier) aangemaakt.  

 

Cijfermatige verantwoording over aantallen in het verslagjaar afgelegde kantoorbezoeken treft u aan 

in de bijlage. 
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Centrale controle verordeningen CCV  

 

Na eerste controle door de Nederlandse orde van advocaten verwerkt het bureau de uitkomsten van 

de CCV. Bij onvolkomenheden wordt met betreffende advocaat en/of kantoor een traject 

afgesproken ter reparatie. In voorkomende gevallen wordt in overleg met de deken dekenbezwaar 

voorbereid (voorafgaand hieraan wordt nader onderzoek gedaan, er wordt een S dossier 

aangemaakt). Het bureau bewaakt de voortgang. 

 

Voor de cijfermatige verantwoording van de CCV betreffende 2015 wordt verwezen naar de website 

van het dekenberaad: 

https://www.advocatenorde.nl/8647/advocaten/dekenberaad.html?thema=dekenberaad&themaID

=8656 

 

Bestuursrechtelijk handhaving  

 

Bij overtreding van regelgeving door advocaten kan de deken op grond van artikel 45g van de 

Advocatenwet een bestuurlijke boete of last onder dwangsom opleggen.  Bij handhaving zal altijd 

een afweging plaatsvinden of de tuchtrechtelijke dan wel de bestuursrechtelijke weg zal worden 

ingeslagen. 

In het verslagjaar is éénmaal gebruik gemaakt van dit toezichtinstrument. Daarnaast hebben – 

alvorens de expliciete keuze werd gemaakt voor de bestuursrechtelijke of de tuchtrechtelijke weg - 

diverse zogenaamde “normoverdragende contacten” plaatsgevonden. Dit blijkt over het algemeen 

een goede manier om compliance te bewerkstelligen.  

 

Opgave nieuwe kantoren 

 

Startende kantoren wordt gevraagd informatie te verstrekken over zaken als 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, stichting derdengelden, rechtsvorm van het kantoor en de 

wijze waarop wordt voldaan aan overige verplichtingen uit de Voda.  De opgave wordt behandeld op 

het bureau. Het accorderen van de opgave is gemandateerd aan de directeur van het bureau.  

Op het bureau zijn in het verslag jaar 23 opgaves behandeld, tegen 16 in het vorig jaar.  

Het merendeel van de startende kantoren zijn eenmanskantoren, al dan niet gezamenlijk onder één 

naam naar buiten tredend. Vijf opgaves hadden betrekking op advocaten in dienstbetrekking. 

Over het algemeen hebben de kantoren de zaken goed op orde. Punt van aandacht is met name de 

verplichting tot het verstrekken van informatie aan cliënten op grond van artikel 7.4 van de Voda en 

de waarneemregeling.   

 

c. Tableau en stage aangelegenheden 

 

Een deel van de bevoegdheden van de raad van de orde is gemandateerd aan de directeur van het 

bureau. Het bureau beoordeelt zelfstandig beëdigingsverzoeken en verzoeken tot goedkeuring 

patronaat. Waar nodig wordt overleg gevoerd met de portefeuillehouder opleidingen van de raad 

van de orde. 

 

https://www.advocatenorde.nl/8647/advocaten/dekenberaad.html?thema=dekenberaad&themaID=8656
https://www.advocatenorde.nl/8647/advocaten/dekenberaad.html?thema=dekenberaad&themaID=8656
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Ook verzoeken tot afgifte stageverklaring worden door het bureau zelfstandig beoordeeld. In andere 

stage-aangelegenheden voert het bureau overleg met de portefeuillehouder. 

 

Cijfermatige informatie treft u aan in hoofdstuk V: de balie 

 

d. Overige werkzaamheden  

 

Adviezen 

 

De medewerkers van het bureau en de (waarnemend) deken adviseren rechtzoekenden en 

advocaten. Deze laatsten onder meer op het gebied van regelgeving en gedragsregels. 

In het verslag jaar zijn veertig adviesdossiers behandeld. De onderwerpen waren zeer divers. Vijftien 

maal handelde het zich om Gedragsregel 12 en/of 13, het inbrengen van confraternele 

correspondentie en/of schikkingsonderhandelingen.  

 

Bemiddelingen 

 

Buiten de klachtenprocedure om wordt (over het algemeen door de deken of waarnemend deken) 

bemiddeld tussen advocaten onderling en (in mindere mate) tussen advocaten en cliënten.  

In het verslag jaar hebben twintig van dergelijke bemiddelingen plaatsgevonden.  

 

Aanwijzing advocaat ex artikel 13 advocatenwet 

 

In het verslagjaar is negen keer een verzoek gedaan om aanwijzing van een advocaat op grond van 

artikel 13 advocatenwet, tegen één maal in 2015. In één geval is een advocaat aangewezen door de 

deken, drie maal is het verzoek afgewezen. In de overige gevallen is het verzoek ingetrokken of is op 

andere wijze tot een oplossing gekomen.   

 

Wob verzoeken  

 

Zowel de deken als de raad van de orde zijn een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet 

bestuursrecht en derhalve gehouden informatie te verschaffen in het kader van de Wet 

openbaarheid bestuur (Wob) 

In het verslagjaar is één Wob-verzoeken ingediend bij de deken, betreffende documenten door de 

deken ontvangen in het kader van een signaal van een derde.   

De deken heeft het verzoek afgewezen onder verwijzing naar de Advocatenwet als bijzondere 

openbaarmakingsregeling. Na een afwijzende beslissing op bezwaar hebben verzoekers beroep 

aangetekend bij de rechtbank. In deze procedure is nog geen zitting bepaald op het moment van het 

schrijven van dit verslag. 
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Verzoeken op grond van de Awb 

 

In het verslag jaar is bij de deken twee maal een verzoek ingediend tot handhaving. Eenmaal 

betreffende de regels inzake samenwerking, éénmaal betreffende de regels omtrent de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

In het eerste geval heeft de deken het verzoek afgewezen omdat de indiener geen belanghebbende 

was. In beroep is dit besluit vernietigd. De deken heeft in een nieuw besluit het verzoek afgewezen 

aangezien er geen grondslag was handhavend op te treden.  

In het tweede geval heeft de deken na onderzoek het verzoek afgewezen omdat geen overtreding 

van de regelgeving werd geconstateerd. 

 

Ook heeft de deken een bezwaar ontvangen tegen een besluit waarin, aldus verzoekers, door het 

instellen van een dekenbezwaar medewerking werd gevorderd aan het door de deken ingestelde 

onderzoek. 

De deken heeft het bezwaar niet ontvankelijk verklaard omdat er geen sprake was van een besluit in 

de zin van de Awb.  

 

Informatievoorziening 

 

Het bureau verzorgt de informatie aan de balie middels digitale nieuws brieven. In het verslagjaar is 

12 maal een reguliere digitale nieuwsbrief verzonden aan alle leden van de balie. Daarnaast zijn 

enkele mededelingen verstuurd over specifieke onderwerpen. 

Op de website van de orde Overijssel is informatie beschikbaar over diverse onderwerpen t.b.v. 

rechtzoekenden en advocaten. 
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IV.    Verslag van de commissies 

 

Voor samenstelling van de commissies wordt verwezen naar de bijlage Organen van de Orde. 

 

a. Bestuursrecht 

Het jaarlijks overleg heeft plaatsgevonden op 4 november 2016. Naast algemene ontwikkelingen 

binnen de rechtspraak en de advocatuur zijn de volgende zaken aan bod gekomen. Afdeling 

bestuursrecht heeft nog altijd een verminderde instroom van zaken op gebied van sociaal zekerheid. 

De verhoogde instroom van vreemdelingenzaken is geheel uitgebleven onder andere door de 

toedeling door het CIV. De verplichte invoering van digitale gedingstukken in 

vreemdelingenbewaring- en asielzaken is uitgesteld naar medio maart 2017. Invoering Bestuur 2.0 

zal na 1 januari 2018 plaatsvinden en wordt door deelpilots voorafgegaan. De onderlinge contacten 

tussen de balie en de rechtbank worden geïntensiveerd door onder meer het organiseren van 

(keten)bijeenkomsten door de rechtbank. Advocaten hebben zich aangemeld bij de Raad van Orde 

om rechtstreeks te worden benaderd door de rechtbank. Inmiddels is er een uitnodiging voor de 

(eerste) spiegelbijeenkomst verspreid.  

 

De commissie bestuursrecht zal met ingang van 2017 twee keer per jaar overleggen met de 

rechtbank. 

  

b. BOPZ 

 
In 2016 heeft het reguliere overleg balie – rechtbank, om meerdere reden, niet plaatsgevonden. Dit 

zal in 2017 naar verwachting weer worden opgepakt. In 2016 is in overleg met de Raad voor 

Rechtsbijstand het begrip ‘stamadvocaat’  ingevoerd en vastgelegd in het systeem. De stamadvocaat 

was voor de rechtbank Overijssel al een uitgangspunt waar sedert jaar en dag mee werd gewerkt 

hetgeen dus thans ook is geïnstitutionaliseerd. Het gevolg hiervan is o.m. dat de stamadvocaat ook in 

de piketfase zijn/haar dienstverlening kan verrichten.   

 

c. Civiel/kanton 

Op 25 april en 24 oktober 2016 heeft ketenoverleg plaatsgevonden van de commissie civiel/kanton 

met de rechtbank Overijssel. De oproep voor het aandragen van agendapunten en de notulen van 

het ketenoverleg zijn geplaatst in de nieuwsbrief. Voorts zijn incidenteel specifieke opmerkingen en 

vraagpunten over en weer besproken tussen rechtbank en advocatuur. 

 

Op Hofressort-niveau heeft in 2016 geen overleg plaatsgevonden. 

 

Spiegelbijeenkomst 

Op 10 november 2016 is er wederom een zogenaamde ‘spiegelbijeenkomst’ gehouden (in Zwolle), 

een vorm van feedback/intervisie, bedoeld om over en weer in een open setting elkaars functioneren 

te bespreken met als doel kwaliteitsverbetering. Hieraan hebben 8 rechters, 8 advocaten en 6 

deurwaarders deelgenomen. 
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d. Insolventie 

Ketenoverleg 

Op 13 mei 2016 heeft wederom een ketenoverleg Insolventierecht plaatsgevonden. De oproep voor 

inbreng van agendapunten en de notulen van het overleg zijn geplaatst in de nieuwsbrief. Voorts zijn 

incidenteel specifieke (vraag)punten over en weer besproken tussen advocatuur en rechtbank.  

Fraudeoverleg 

Het Fraudeoverleg is een overleg van een vertegenwoordiging van RC’s, fraudeofficieren, FIOD, 

recherche, Belastingdienst, politie, UWV (fraudeteam) en curatoren, met als doel te komen tot een 

effectievere faillissementsfraudebestrijding. De coördinatie berust bij fraude-RC mr. Marsman. De 

fraude-curatoren in Overijssel zijn: mrs. J.M.L.C. Huisman-De Jong (Zwolle), P.E.M. Schol (Enschede) 

en H.J.G.M. te Woerd (Almelo). Er zijn fraude-spreekuren gehouden op 9 februari en 29 september 

2016.  

Publicaties 

In overleg met het Team Toezicht van de rechtbank Overijssel heeft de Cie Insolventie  

nieuwswaardige items gepubliceerd in de nieuwsbrief. 

Curatorencontactmiddag 

Op 27 oktober 2016 is wederom in samenwerking met Team Toezicht en de Stichting Twentse Balie  

een “curatorencontactmiddag’ georganiseerd in de Schouwburg te Deventer. Sprekers waren mr. 

N.W.A. Tollenaar over de ‘pre-pack’ (WCO I) en prof. Mr. J.B. Huizink met als onderwerp 

‘(faillissements)pauliana’. De bijeenkomst was met 80 aanmeldingen volgeboekt.  

 

e. Personen- en familierecht 

 

Ook in het jaar 2015 is er door de twee zittingslocaties voor geopteerd om op beide 

rechtbanklocaties een apart overleg te laten plaatsvinden. 

 

Locatie Almelo 

Bij het overleg in Almelo is niet alleen de rechtbank en balie aanwezig maar ook de Raad voor de 

Kinderbescherming, Jeugdzorg en BOR. Voorafgaand aan dit overleg heeft de balie apart overleg met 

de griffie. De commissie familierecht Almelo is dit jaar één keer bij elkaar gekomen op 20 juni 2016 

voorafgaand aan dit overleg is er ook overleg met de griffie geweest . Helaas heeft er in verband met 

alle wijzigingen binnen de rechtbank geen overleg in het najaar plaatsgevonden. Wel is er telefonisch 

overleg geweest met de locatie Almelo. De verslagen van de aparte bijeenkomst met de griffie en het 

overleg waarbij ook de Raad, BOR en Jeugdzorg aanwezig waren zijn binnen de balie verspreid. 

Incidenteel is er overleg met de locatie Almelo en worden er mededelingen en stukken opgenomen 

in de nieuwsbrief van de Orde.  
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Aan het overleg met het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hebben beide locaties gelijktijdig 

deelgenomen op 14 januari 2016. Het verslag is binnen de balie verspreid. 

 

Locatie Zwolle 

Het Familie – Balie overleg heeft in 2016 twee keer plaatsgevonden, op 23 februari 2016 en op 4 

oktober 2016. Bij het overleg zijn namens de Rechtbank Familierechters en incidenteel 

griffiemedewerkers aanwezig.  

Voorafgaand aan het overleg wordt de Balie verzocht agendapunten door te geven. Gedurende het 

jaar ontvangen de commissieleden tevens agendapunten van de Balie. 

Tijdens het overleg worden actiepunten benoemd en zo nodig terug gekoppeld.  

De teamvoorzitster Familie koppelt buiten het overleg tevens aandachtspunten terug aan de Balie. 

Een incidenteel overleg wordt tevens als mededeling teruggekoppeld via de nieuwsbrief van de Orde.   
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V. De balie 

 

Op 1 januari 2016 bestond de balie uit 673 leden. 

 

Ingeschreven  

In het verslagjaar zijn 22 stagiaires beëdigd, waarvan 2 stagiaire-ondernemers 

6 personen zijn opnieuw beëdigd als advocaat.  

1 persoon is beëdigd in het kader van de opleiding rechterlijke macht.  

16 advocaten zijn vanuit een ander arrondissement overgestapt naar Overijssel.  

 

Uitgeschreven  

20 advocaten zijn overgestapt naar een ander arrondissement.  

38 advocaten hebben zich in het verslagjaar laten schrappen.  

Op 31 december 2016 bestond de balie uit 660 leden.  

 

16 advocaten hebben in het verslagjaar hun stage voltooid.
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Bijlage I.  Organen van de orde 

 

a. Raad van de orde 

 

mr. P.A.M. Manning, deken 

mr. C.A.M. Luttikhuis, waarnemend deken 

mr. S. van der Vegt, penningmeester 

mr.  A.C. Blankestijn (gefinancierde rechtshulp) 

mw. mr. E.S. Fikkert (Bestuursrecht) 

mw. mr. G.H.H. Kerkhof (opleidingen, stage-aangelegenheden) 

mr. J. Vlug (strafrecht en stage-gesprekken) 

mr. H.J.G.M. te Woerd 

mw. mr. K. IJmker 

 

 

b. College van afgevaardigden 

 

Leden: 

mr. G. Beekman 

mr. H.J.F. Dullemond 

mr. A.J.C. van Gurp 

mr. P.F. Schepel 

Plaatsvervangend leden: 

mw. mr. R. H.H.G. Kroeze 

mr. J. Ruarus 

mw. mr. L Pieters (tot 1 september 2016) 

 

 

c. Commissies 

 

Eerstgenoemden zijn vertegenwoordiger in het Hof-ressort overleg 

 

Bestuursrecht: 

mw. mr E.S. Fikkert, Almelo (vertegenwoordiger raad van de orde) 

mw. mr. I.C. Dunhof-Lampe, Enschede 

mw. mr. M.L. van der Linden, Almelo 

mw. mr. M. Nijkamp, Enschede 

mr. C. F. Roza, Zwolle 

mr. R. S. Wertheim, Zwolle 
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ketenoverleg BOPZ 

mr. A.C. Blankestijn, Hengelo (vertegenwoordiger raad van de orde) 

mw. mr. T.H. Dijkstra, Zwolle  

mr. K.K.B. Kögging, Hengelo 

mw. mr. J.A. van der Lem, Zwolle 

mr. B.A.M. Oude Breuil, Enschede 

mr. V. Wolting, Zwolle 

 

Civiel/kanton 

mr. P.F. Schepel, Deventer 

Mw. mr. M.L.C.M. van Kalmthout, Enschede 

mr. F. Klemann, Zwolle 

mr. H.J.G.M. te Woerd, Almelo (vertegenwoordiging raad van de orde)  

Deurwaarders: 

K. Wigger, Almelo 

J. Vanhommerig, Enschede 

B. Pap, Zwolle 

 

Insolventie 

mr. H.J.G.M. te Woerd, Almelo, (vertegenwoordiger raad van de orde) 

mr. D. Meulenberg, Zwolle 

mr. G.J. Koers, Zwolle 

mr. C.A.M. Luttikhuis, Enschede (vertegenwoordiger raad van de orde) 

Mr. P.F. Schepel (Deventer); 

Vertegenwoordiging bewindvoerders WSNP: 

mw. A.M.H. Stooker, Enschede 

 

Personen en familierecht 

Locatie Almelo: 

mw. mr. A.S.M. Zweerman- Oude Breuil, Hengelo  

 

Locatie Zwolle: 

mw. mr. drs. P.L. Hellinga, Zwolle 

mw. mr. E.M. Thoenes- van de Veen, Zwolle 

mr. W.F. van Oostveen, Deventer 
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Bijlage II.  Bureau 

 

Medewerkers: 

 

mw. mr. C. Hamburger, directeur  

Organisatie en beleid, kantoorbezoeken, overig toezicht 

 

mw. mr. A.J. Roossien-Feenstra, stafjurist 

Klachtafhandeling, kantoorbezoeken 

 

mw. mr. K.E. van der Meulen-Knol, stafjurist  

CCV, opgave nieuwe kantoren, kantoorbezoeken 

 

mw. R.L. Nijhuis, medewerker 

Bureau organisatie, stage aangelegenheden 

 

 

Contactgegevens: 

 

Bureau van de orde van advocaten Overijssel 

Postbus 708 

7400 AS Deventer 

 

Tel 0570-605088 

Email: bureau@orde-overijssel.nl 

Website: advocatenorde-overijssel.nl 

 

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en 

van 13:30 tot 16:30 uur en op woensdag van 09:00 tot 13:00 uur.  

Het bureau is op vrijdag gesloten. 

mailto:bureau@orde-overijssel.nl
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Bijlage III. Cijfers en overzichten 

 

Klachten 

 

Basisinformatie 2016  

Aantal klachten1 87 

Aantal advocaten per 01-01-2016 667 

 

 

Type klacht 

 

Klachten  Aantal klachten In %  

over de eigen advocaat 34 39% 

over de advocaat van de wederpartij 30 34% 

van de deken 8 9% 

overig 8 9% 

van advocaten tegen advocaten 4 5% 

tegen de deken 3 3% 

Eindtotaal 87 100% 
 
 

  

 
 

 
 

                                                      
1 Opgemerkt wordt dat het hier gaat om een momentopname; alle cijfers gaan over dossiers die in 2016 zijn gestart maar niet 

per se in 2016 zijn afgerond. 
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Onderwerp per type klacht2 
 

Klachten over de eigen advocaat Aantal klachten In % 

Communicatie cliënt of bejegening 9 18% 

Informatieverschaffing of instemming cliënt 8 16% 

Toevoeging en financiën 6 12% 

Financiën algemeen 5 10% 

Traagheid 4 8% 

Vrijheid terugtrekken of bijstand weigeren 3 6% 

Kwaliteit van de dienstverlening 3 6% 

Declaratie, aanvullende zekerheid of incasso 2 4% 

Toevoegingsmogelijkheden en aanvraag 2 4% 

Andere bezwaren 2 4% 

Termijnen 2 4% 

Geheimhoudingsplicht 2 4% 

Opdracht 1 2% 

 
 

  

 

 
 

                                                      
2 Een klacht kan meerdere onderwerpen hebben. 
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Klachten over de advocaat van de wederpartij Aantal klachten In % 

Vrijheid of ruimte van handelen 13 39% 

Grievende uitlatingen, dreigement of berichten derden 8 24% 

Rechtsmaatregelen 5 15% 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 4 12% 

Bewust gebruik onjuiste gegevens of informatie 3 9% 

 
 

 
 
 
 

Klachten van de deken Aantal klachten In % 

Informatie, onderzoek of aangifte(n) derde(n) 4 50% 

Wat in het algemeen niet betaamt 2 25% 

Tekortkomingen uit de CCV 2 25% 
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Klachten overig Aantal klachten In % 

Van derden tegen advocaat 6 75% 

Tegen advocaat andere hoedanigheid 2 25% 

 
 

 
 
 

Klachten van advocaten tegen advocaten Aantal klachten In % 

Regels m.b.t. de juridische strijd 3 50% 

Confraternele correspondentie 2 33% 

Overname van zaken 1 17% 
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Rechtsgebied per klacht 
 

Rechtsgebied Aantal klachten In % 

Familierecht 28 32% 

Civiel-overig 27 31% 

Overig 10 11% 

Arbeidsrecht 10 11% 

Strafrecht 4 5% 

Curator + faillissementen 3 3% 

Bestuursrecht + sociaal zekerheidsrecht 2 2% 

Vreemdelingenrecht 1 1% 

Huurrecht 1 1% 

Niet geregistreerd3 1 1% 

Eindtotaal 87 100% 

 
 

 

                                                      
3 Het betreft hier een door de deken gestart onderzoek dat niet ziet op een bepaald rechtsgebied. 
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Hoedanigheid klager 

 

Hoedanigheid klager Aantal klachten In % 

Burger 61 70% 

Advocaat 14 16% 

Bedrijf 11 13% 

Burger en Advocaat 1 1% 

Eindtotaal 87 100% 
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Afhandeling klachten 
 

Soort afhandeling Aantal In % 

In behandeling bij de deken 41 47% 

In ruste of griffierecht niet betaald 14 16% 

Doorgezonden naar raad van discipline 14 16% 

In ruste na dekenstandpunt 7 8% 

Geschikt 7 8% 

Naar geschillencommissie of andere instantie 4 5% 

Eindtotaal 87 100% 
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Resultaten kantoorbezoeken 2016 
 
 
Aantal kantoorbezoeken 
 

Arrondissement 
Totaal kantoren per 1 

januari 2016 
10% 

Bezocht per 31 
december 2016 

Overijssel 223 22 26 

 
Aanleiding voor het kantoorbezoek 
 

Aanleiding Aantal In % 

Signaal 3 12% 

Aselect 23 88% 

 
Omvang van de bezochte kantoren 
 

Omvang kantoor Aantal In % 

1 advocaat 14 54% 

2-5 advocaten 9 35% 

6-20 advocaten 3 12% 

 
Kantoorbezoek geleid tot nader toezichtonderzoek (S-dossier)4 
 

 Aantal 

Aantal kantoren waarbij het kantoorbezoek heeft geleid tot één of meer 
nadere toezichtonderzoeken (S-dossier) 

3 

 
Kantoorbezoek met unit FTA5 
 

 Aantal In % 

Unit FTA 0 0% 

 

                                                      
4 Eén kantoorbezoek kan leiden tot meerdere S-dossiers. 
5 Hiermee wordt bedoeld inschakeling van de unit FTA anders dan de standaardscreening die de unit FTA voor een aantal 
arrondissementen voorafgaand aan een kantoorbezoek verzorgt. 
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Resultaten S-dossiers 2016 
 
Aantal S-dossiers6 
 

 Aantal 

S-dossiers 30 

 
Aanleiding voor het S-dossier7 
 

Aanleiding Aantal 

Advies 0 

Bemiddeling 0 

Kantoorbezoek 7 

CCV 5 

Entreetoets 0 

Klacht 3 

Geschillencommissie 0 

Stage aangelegenheden 0 

Eigen melding of eigen verzoek 5 

Signaal Rechterlijke Macht 4 

Signaal OM 0 

Signaal Raad voor Rechtsbijstand 1 

Signaal IND 0 

Signaal Reclassering 0 

Thematisch toezicht, dekenberaad 0 

Overig 6 

Totaal 31 

 

 

                                                      
6 Er wordt per toezichtonderwerp een s-dossier gemaakt. Dat betekent dat één s-dossier één onderwerp heeft en dat als er bij 
een advocaat meerdere aspecten aanleiding geven tot nader toezichtonderzoek, er meerdere s-dossier worden aangemaakt 
voor die ene advocaat.  
7 Eén s-dossier kan meerdere aanleidingen hebben.  
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Ingeschakelde derde 
 

Ingeschakelde derde Aantal 

Unit FTA 1 

 
 
Onderwerpen S-dossiers 
 

Nalevingstoezicht Aantal Totaal aantal 

Vakbekwaamheid 3  

Praktijkstructuren en kantoornaam 2  

Praktijkuitoefening in dienst 0  

Kantoororganisatie  5  

Beroepsaansprakelijkheid 0  

Resultaat gerelateerde beloning 0  

Kantoorhouden (art 12 Advw) 0  

Gedragsregels 8  

Onvoldoende kwaliteit 0  

Uitvoering tuchtrechtelijke maatregel 1  

Overig 4  

Totaal nalevingstoezicht  23 

Financieel toezicht   

Financiële administratie 3  

Derdengelden 0  

Contante betalingen 1  

Wwft 0  

Financiële soliditeit 3  

Overig 0  

Totaal financieel toezicht  7 

Toelatingstoezicht   

Nader onderzoek inzake inschrijvingsverzoek 0  

Stage zaken  0  

Totaal toelatingstoezicht  0 

Eindtotaal  30 
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Gebruikte toezichtmaatregelen S-dossiers8 
 

Gebruikte toezichtmaatregelen Aantal 

Normoverdragend contact 4 

Dekenbezwaar 6 

Gedoogbesluit 0 

Boete 0 

Last onder dwangsom 1 

Afzien maatregel na opvragen zienswijze 0 

Besluit Awb 0 

Coaching 0 

60ab 0 

60b 0 

60c 0 

Geen toezichtmaatregel 6 

Totaal  17 

 
 

 
 
 

Speerpunten dekenberaad9 Aantal 

Financieel toezicht 6 

Advocatenpas 0 

Geen stichting derdengelden 0 

Geen klachtenregeling 0 

Informatie aan cliënt (7.4 Voda) 4 

Opdrachtbevestiging 0 

Toezicht cassatieadvocatuur 0 

Totaal 10 

  

                                                      
8 Niet alle s-dossiers worden in het verslagjaar afgehandeld. 
9 In het Jaarplan van het dekenberaad voor 2016 is een aantal speerpunten opgenomen voor het dekenale toezicht. In de 
verantwoording is opgenomen hoeveel s-dossiers er zijn behandeld over onderwerpen die in dat jaar als speerpunt zijn 
aangemerkt. 


