Formulier verzoek om inschrijving op grond van artikel 16h van de Advocatenwet
Met dit formulier verzoekt u de secretaris van de algemene raad om ingeschreven te worden op het
tableau van de Nederlandse orde van advocaten op grond van artikel 16h, tweede lid, jo. artikel 16h,
eerste lid, van de Advocatenwet.
Alleen volledig en juist ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
U krijgt van de secretaris van de algemene raad een besluit over uw aanvraag.
1. Persoonsgegevens aanvrager
dhr/mw*
titulatuur:

*doorhalen wat niet van toepassing is

……………………………………….………………………………………

initialen:

………………………………………………..……………………………...

achternaam:

………………………………………………….……………………………

geboortedatum:

………………………….…………………………..………………………..

geboorteplaats:

………………………………………………..……………………………...

oorspronkelijke beroepstitel
staat van herkomst:

………………………………………………..……………………………...

2. Gegevens praktijk staat van herkomst
naam kantoor staat van
herkomst:
bezoekadres kantoor staat
van herkomst:
postcode en plaats:
correspondentieadres
kantoor staat van herkomst:

………………………………………………….……………………………
………………………….…………………………..………………………..
……………………………………………………….………………………
………………………….…………………………..………………………..

postcode en plaats:

……………………………………………………….………………………

land:

………………………………………………………….……………………

3. Informatie staat van herkomst
ik ben momenteel bevoegd
praktijk te voeren voorhet
beroep waar ik voor sta
geregistreerd in de staat van
herkomst:

O ja
O nee*
* aankruisen wat van toepassing is

………………………………………………..……………………………...
naam bevoegde autoriteit
staat van herkomst:

………………………………………………….……………………………

4. Gegevens (toekomstige) praktijk in Nederland
arrondissement:

………………………………………………….……………………………

naam kantoor:

…………………………………………………….…………………………

bezoekadres kantoor:

………………………….…………………………..………………………..

postcode en plaats:

……………………………………………………….………………………

correspondentieadres
kantoor:

………………………….…………………………..………………………..

postcode en plaats:

……………………………………………………….………………………

telefoonnummer algemeen:

………………………………………………………….……………………

telefoonnummer direct:
(overdag te bereiken)
e-mailadres algemeen:
e-mailadres direct:
(t.b.v. correspondentie aanvraag)

website:

………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………….…………………

5. Bijlage(n)
Stuur een verklaring van inschrijving bij de bevoegde autoriteit mee. Deze mag niet meer dan drie
maanden geleden zijn afgegeven. Als de verklaring niet in het Nederlands is opgesteld, voeg dan een
vertaling bij van een beëdigd vertaler.
6. Ondertekening
Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld
naam aanvrager:

…………………………………………………………………….…………

plaats en datum:

…………………………………………………………………….…………

handtekening aanvrager:
………………………….…………………………………………..………..
7. Verzending
U kunt dit formulier voorzien van de verzochte bijlagen toesturen aan de Nederlandse orde van
advocaten o.v.v. verzoek inschrijving op grond van artikel 16h van de Advocatenwet, per e-mail naar
jz@advocatenorde.nl of per post t.a.v. de afdeling juridische en bestuurlijke zaken, postbus 30851,
2500 GW, Den Haag.

Tekst van § 2b van de Advocatenwet

§ 2b. De bevoegdheden en verplichtingen van de advocaat uit een andere lidstaat die onder zijn
oorspronkelijke beroepstitel als advocaat werkzaam wil zijn
Artikel 16g
De bepalingen van deze wet en andere wettelijke voorschriften betreffende advocaten hebben uitsluitend
betrekking op in Nederland ingeschreven advocaten voorzover die voorschriften of de navolgende, tot deze
paragraaf behorende, artikelen niet anders bepalen.
Artikel 16h
1. Degene die niet met inachtneming van artikel 1 is ingeschreven, maar die wel in een andere lidstaat
van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte of in Zwitserland hierna te noemen staat van herkomst, gerechtigd is zijn
beroepswerkzaamheid uit te oefenen onder de benaming advocaat of een
daarmee overeenkomstige benaming in de taal of in de talen van de staat van herkomst, heeft het recht
om permanent dezelfde werkzaamheden uit te oefenen als de overeenkomstig artikel 1 ingeschreven
advocaat nadat hij zich heeft laten inschrijven op het tableau van de Nederlandse orde van advocaten.
2.

De secretaris van de algemene raad schrijft de advocaat in na overlegging van een verklaring van
inschrijving bij de bevoegde autoriteit van de staat van herkomst, indien de verklaring niet langer dan
drie maanden voor het moment waarop de aanvraag om inschrijving is ingediend is afgegeven.

3.

De secretaris van de algemene raad stelt de bevoegde autoriteit van de staat van herkomst in kennis
van de inschrijving.

Artikel 16i
1. De advocaat, bedoeld in het eerste lid van artikel 16h, is gehouden zijn beroepswerkzaamheden in
Nederland uit te oefenen onder zijn oorspronkelijke beroepstitel, zoals deze dient te luiden in de taal of
een der officiële talen van de staat van herkomst, evenwel op een verstaanbare wijze en zodanig dat hij
niet kan worden verward met de titel advocaat, bedoeld in artikel 9a.
2.

Bij de uitoefening van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, vermeldt de advocaat de
beroepsorganisatie waartoe hij behoort of het gerecht waarbij hij overeenkomstig de wettelijke regeling
van de staat van herkomst is toegelaten alsmede zijn inschrijving op het tableau.

Artikel 16j
Voor de uitoefening van de werkzaamheden die met de vertegenwoordiging en de verdediging van een
cliënt in rechte verband houden werkt de advocaat, bedoeld in het eerste lid van artikel 16h, samen met een
overeenkomstig artikel 1 in Nederland ingeschreven advocaat voorzover ingevolge de wet de bijstand of
vertegenwoordiging van een advocaat is voorgeschreven. Het eerste lid van artikel 16d alsmede het tweede
tot en met vierde en zesde lid van artikel 16e zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 16k
1. De advocaat, bedoeld in het eerste lid van artikel 16h, is voor alle werkzaamheden die hij in Nederland
uitoefent aan dezelfde beroeps- en gedragregels alsmede aan dezelfde voorwaarden onderworpen als
de advocaat die overeenkomstig artikel 1 is ingeschreven, met inbegrip van de verordeningen
genoemd in artikel 28.
2.

De artikelen 10, 10a, eerste lid, 11a, 12, 13, 14 en 16 zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 11
is van overeenkomstige toepassing voorzover de advocaat optreedt in Nederland.

