Bijlage informatie-uitwisseling
In het kader van de verdere versterking van het dekenale toezicht op de advocatuur,
verstrekt de Raad uit eigen beweging, dan wel op aanvraag, een overzicht van informatie aan
de dekens.
Bij de doorhaling van de inschrijving bij de Raad, anders dan op eigen verzoek, informeert de
Raad de deken in het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt. Grondslag hiervoor is
artikel 8, lid 4, van de Inschrijvingsvoorwaarden van de Raad.
Er worden door de Raad standaard twee keer per jaar aan de dekens overzichten verstrekt.
Deze overzichten zijn zoveel als mogelijk uitgesplitst naar arrondissement en waar relevant
naar rechtsgebied. De overzichten bevatten de gegevens van:
1. advocaten die voor 1 september reeds 1500 punten c.q. het voorgaande kalenderjaar
2000 punten of meer hebben gedeclareerd1.
2. advocaten die voor 1 september minimaal 150 toevoegeenheden c.q. advocaten die in
het voorgaande kalenderjaar vanaf 150 tot het maximaal aantal toevoegeenheden
hebben ontvangen2.
3. advocaten die in de afgelopen 3 kalenderjaren meer dan 675 toevoegeenheden
hebben ontvangen.
4. de 20 advocaten die de meeste toevoegingen hebben ontvangen per rechtsgebied.
5. mogelijke stagiaires die relatief weinig (0-20) en relatief veel (150 – maximum)
toevoegeenheden hebben ontvangen3.
6. rechtzoekenden voor wie in de afgelopen 3 kalenderjaren meer dan 30 toevoegingen
zijn verstrekt, inclusief gegevens van de toegevoegde advocaten.
7. de 20 advocaten die voor 1 september c.q. in het vorige kalenderjaar de meeste
advieszaken hebben gedeclareerd afgezet tegen het aantal door hen gedeclareerde
procedures.
8. de 20 advocaten die de meeste toevoegingen van buiten het kantoorverband hebben
overgenomen (OPV).
De volgende informatie zal door de Raad bij signalering van het feit aan de betreffende deken
worden verstrekt:
9. beslagleggingen onder de Raad. De signalering van beslag wordt ter informatie tevens
naar de advocaat gezonden. Bij het signaal wordt de correspondentie van de
deurwaarder gevoegd.
10. wijzigingen die betrekking hebben op de betaling of het betaaladres, zoals bij een
cessie, verpanding of factoring4.
11. advocaten die in vergelijking met andere advocaten voor de Raad administratief zeer
bewerkelijk zijn.
12. alle overige signalen vanuit de Raad die voor de deken van belang kunnen zijn voor
diens toezicht.
Ten slotte, op verzoek van de deken verstrekt de Raad:
o informatie over kantoren, specifiek maar niet uitsluitend, ten behoeve van af te leggen
kantoorbezoeken;
o overzichten van alle advocaten in het arrondissement die bij de Raad ingeschreven zijn op
een specifiek rechtsgebied.

Overzicht per 1 september c.q. per 1 februari van het kalenderjaar
Overzicht per 1 september c.q. per 1 februari van het kalenderjaar
De Raad registreert geen advocaat-stagiaires, maar wel datum beëdiging in arrondissement. Als filter voor dit overzicht wordt gebruikt: Korter dan
3 jaar werkzaam in het arrondissement. Mogelijk staan hier dus onterecht gegevens tussen van advocaten die van arrondissement zijn verhuisd. De
deken kan hier zijn eigen filter op toepassen
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Per 1 september en 1 februari van het kalenderjaar wordt tevens een overzicht opgemaakt van alle op dat moment geregistreerde advocaten die
via factoring worden betaald
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