Reglement keurmerk specialisatieverenigingen
De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;
Overwegende dat het van belang is de kwaliteit van de praktijkvoering in de advocatuur als
zodanig te bevorderen;
Overwegende dat het van belang is inzage te geven in de kwaliteit van de advocatuur als zodanig;
BESLUIT:
vast te stellen het volgende reglement:
Artikel 1 begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
 aanvrager: de specialisatievereniging die een verzoek tot het verkrijgen van het keurmerk heeft
ingediend;
 advocaat: de in Nederland ingeschreven advocaat, alsmede de advocaat bedoeld in artikel 16h
van de Advocatenwet;
 algemene raad: de algemene raad als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Advocatenwet;
 intervisie: een regelmatig, gestructureerd overleg van een kleine groep hiërarchisch
gelijkwaardige professionals, waarin vragen over het eigen functioneren centraal staan, met
het doel het op peil houden van de deskundigheid of verbeteren van het functioneren van de
beroepsbeoefenaar;
 keurmerk: een compact, visueel kwaliteitsoordeel dat dient als bewijs dat de
specialisatievereniging aan bepaalde vereisten voldoet;
 keurmerkhouder: een specialisatievereniging die het recht heeft om het keurmerk voor
specialisatieverenigingen te voeren;
 keurmerkovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Nederlandse orde van
advocaten en de specialisatievereniging, die recht geeft op het gebruik van het keurmerk;
 specialisatievereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel
2:16 Burgerlijk Wetboek die zich ten doel stelt het bevorderen van de deskundige
beroepsuitoefening door advocaten op een onderscheiden rechtsgebied.
Artikel 2 het keurmerk voor specialisatieverenigingen
1. Het keurmerk specialisatieverenigingen, zoals geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de
Intellectuele Eigendom (depotnummer 1273597), omvat een grafische afbeelding (logo).
2. De keurmerkhouder is met inachtneming van de keurmerkovereenkomst bevoegd het
keurmerk als zodanig op haar website, briefpapier en foldermateriaal te gebruiken.
3. Het recht tot gebruik van het keurmerk wordt verleend voor de duur van de
keurmerkovereenkomst voor een periode van maximaal twee jaren, behoudens verlenging.
4. Bij het einde van de keurmerkovereenkomst vervalt ieder recht op het voeren van het
keurmerk.
5. Het gebruik van de grafische afbeelding van het keurmerk is onderworpen aan instructies,
zoals vastgelegd in artikel 8 van dit reglement.
6. Het keurmerk mag door de keurmerkhouder niet als eigen merk noch als onderdeel daarvan
worden gebruikt.
Artikel 3 voorwaarden voor toekenning keurmerk
1. Het keurmerk wordt slechts toegekend aan een specialisatievereniging:
a. die opleidingsvereisten kent om lid te mogen worden en te mogen blijven;
b. waarvan het merendeel van haar leden de hoedanigheid van advocaat hebben; en
c. die een website heeft met daarop gepubliceerd haar ledenlijst.
2. Voor toekenning van het keurmerk dient de specialisatievereniging te voldoen aan de criteria
voor het keurmerk en zich door ondertekening van de keurmerkovereenkomst te verbinden aan
deze criteria, alsmede aan de overige in de keurmerkovereenkomst opgenomen bepalingen te
blijven voldoen.
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Artikel 4 criteria voor toekenning keurmerk
1. Het keurmerk wordt slechts toegekend aan de specialisatievereniging die aan de volgende
voorwaarden voldoet:
a. aan en tijdens het lidmaatschap worden minimaal de volgende vereisten gesteld:
- een advocaat wordt slechts toegelaten als lid indien hij of zij ten minste vijf (5)
jaren als advocaat is ingeschreven en aantoonbare kennis en ervaring bezit
over het desbetreffende rechtsgebied;
- een advocaat besteedt ten minste vijfhonderd (500) uren per jaar aan het
desbetreffende rechtsgebied;
- een advocaat behaalt jaarlijks ten minste de helft van het totaal door de
Nederlandse orde van advocaten verplichte aantal opleidingspunten in het
rechtsgebied van de specialisatievereniging; en
b. de specialisatievereniging bevordert de deelname aan activiteiten van collegiale
toetsing en/of intervisie.
c. bij de aanvraag van het keurmerk wordt een omschrijving bijgevoegd op welke wijze
de specialisatievereniging wil gaan voldoen aan de criteria van sub a en b van dit lid.
2. De keurmerkhouder dient er op toe te zien dat haar advocaat-leden daadwerkelijk aan de
vereisten uit het eerste lid, sub a, van dit artikel voldoen.
3. Indien zich bij de keurmerkhouder ten aanzien van de voorwaarden of criteria van het
keurmerk relevante wijzigingen voordoen, dienen deze binnen een maand ter kennis van de
algemene raad te worden gebracht.
Artikel 5 aanvraag en verlenging van het keurmerk
1. Het keurmerk kan enkel door een specialisatievereniging bij de algemene raad worden
aangevraagd.
2. De aanvrager stelt in het kader van zijn aanvraag van het keurmerk de volgende gegevens
beschikbaar:
a. de meest recente statuten en reglementen van de specialisatievereniging;
b. de omschrijving zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, sub b, van dit reglement; en
c. eventueel andere gegevens om aan te tonen dat aan alle criteria voor het keurmerk is
voldaan.
3. De aanvrager stelt in het kader van zijn aanvraag tot verlenging de volgende gegevens
beschikbaar:
a. de meest recente statuten en reglementen van de specialisatievereniging, enkel indien
deze zijn gewijzigd tijdens de looptijd van de keurmerkovereenkomst;
b. een verslag van de wijze waarop zij heeft voldaan aan de materiële vereisten voor het
keurmerk, de wijze waarop zij haar verenigingsdoel vorm heeft gegeven en de wijze
waarop de controle op misbruik van het keurmerk is vormgegeven; en
c. een plan waarin wordt uiteengezet op welke wijze de specialisatievereniging de
komende twee jaren kwaliteitsbevordering onder haar leden vorm geeft.
4. De algemene raad kan tijdens de toetsing zo nodig mondeling of schriftelijk nadere gegevens
van de aanvrager verlangen.
5. De algemene raad kan aan het verlenen of de verlenging van het keurmerk nadere
voorschriften verbinden.
6. Het keurmerk wordt verleend of verlengd voor een maximale periode van twee jaren.
7. De algemene raad houdt een register van verleende keurmerken.
Artikel 6 Volmacht of machtiging
Indien volmacht of machtiging wordt verleend aan medewerkers van de Nederlandse orde van
advocaten zijn daarvan uitgezonderd de bevoegdheden uit artikel 9, eerste lid en artikel 10.
Artikel 7 opzegging, weigeren verlenging en intrekking
1. Indien de keurmerkhouder niet aan zijn ingevolge dit reglement op hem rustende verplichtingen
voldoet, dan wel het hem verleende recht op het voeren van het keurmerk misbruikt, kan de
algemene raad de keurmerkovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, zoals geregeld
in artikel 4 van de keurmerkovereenkomst.
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2. Het aangaan van de keurmerkovereenkomst wordt geweigerd indien onvoldoende gegevens
zijn verstrekt om de aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen of indien niet aan alle
voorwaarden en criteria is voldaan.
3. Het keurmerk kan, onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, worden
ingetrokken indien de specialisatievereniging niet langer voldoet aan de voorwaarden en
criteria van het keurmerk of geen inzage geeft in de gegevens ten behoeve van de beoordeling
of aan de voorwaarden en de criteria wordt voldaan.
Artikel 8 gebruik van het keurmerk
1. De Nederlandse orde van advocaten verleent aan specialisatieverenigingen die aan de
voorwaarden en criteria voldoen het recht om het keurmerk te voeren op haar website,
briefpapier en foldermateriaal.
2. Naast het bepaalde in het eerste lid verleent de Nederlandse orde van advocaten aan de
advocaat-leden van de keurmerkhouder eveneens het recht om het keurmerk te voeren op zijn
of haar website of briefpapier.
3. De Nederlandse orde van advocaten kan het recht tot het voeren van het keurmerk intrekken,
indien deze door de keurmerkhouder of haar leden wordt misbruikt, waaronder het in zijn
optreden naar buiten geven van een onjuiste, misleidende of onvolledige voorstelling van
zaken.
4. De algemene raad verleent niet het recht om het keurmerk te gebruiken aan een aspirant-lid
van een keurmerkhouder.
5. Het keurmerk op een website verwijst via een link naar de website van de Nederlandse orde
van advocaten, waarop informatie over het keurmerk is vermeld.
6. De keurmerkhouder wordt vermeld op de website van de Nederlandse orde van advocaten.
7. Het is niet toegestaan enige wijziging in het keurmerk aan te brengen.
Artikel 9 wijziging van dit reglement
1. De algemene raad kan te allen tijde dit reglement wijzigen en stelt de keurmerkhouders hiervan
schriftelijk in kennis.
2. Indien dit reglement wordt gewijzigd, dan blijft gedurende de termijn waarvoor het recht op het
voeren van het keurmerk is toegekend het oude reglement zoals die luidde voor de wijziging
van het reglement van kracht, met dien verstande dat na afloop van deze termijn het keurmerk
opnieuw moet worden aangevraagd.
Artikel 10 slotbepalingen
1. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de algemene raad afwijken
van de bepalingen in dit reglement.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de algemene raad.
3. Dit reglement treedt in werking op 27 augustus 2013.
Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van de algemene raad van 26 augustus 2013.
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Toelichting
De Nederlandse orde van advocaten houdt zich onder andere bezig met de bevordering van de
behoorlijke praktijkuitoefening door advocaten. Een van de middelen om dit doel te bereiken is de
instelling van een keurmerk voor specialisatieverenigingen.
Met het keurmerk, dat is bedoeld voor specialisatieverenigingen en haar leden, wordt getracht (i)
verdere kwaliteitsverbetering in de praktijkvoering door advocaten, (ii) meer kwaliteitsbewustzijn
onder advocaten en (iii) betere vindbaarheid van advocaten door de rechtzoekende te
bewerkstelligen.
Het keurmerk stelt specialisatieverenigingen en haar leden in staat om zich, op eigen initiatief, te
onderscheiden door structureel te werken aan kwaliteitsverbetering. Met het keurmerk wordt het
lidmaatschap van een specialisatievereniging bevorderd. De voordelen van het keurmerk zijn:
- Vergroten kwaliteitsbewustzijn onder advocaten;
- Vergroten kennis op desbetreffende rechtsgebied;
- Uitwisseling van kennis en ervaring met andere advocaten;
- Onderscheid in de markt en vindbaarheid door de rechtzoekende.
Het keurmerk kan worden verleend indien minimaal aan de criteria wordt voldaan. Het staat de
specialisatieverenigingen derhalve vrij extra of zwaardere eisen te stellen aan het lidmaatschap.
Voor wat betreft de urennorm (artikel 4) tellen mee cliëntgebonden maar ook niet-cliëntgebonden
werkzaamheden op het rechtsgebied. Zo kunnen bijvoorbeeld ook publicaties op het rechtsgebied
meetellen voor de urennorm.
Het keurmerk is een dynamisch middel. De advocatuur en de maatschappij zijn voordurend in
ontwikkeling, zodat het keurmerk regelmatig aan de actualiteit wordt getoetst. Indien nodig kan het
reglement tussentijds worden aangepast.
Het keurmerk:
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