Informatie aanwijzing advocaat ex artikel 13 Advocatenwet
Op grond van artikel 13 Advocatenwet kan de rechtzoekende die niet of niet tijdig een advocaat
bereid vindt hem zijn diensten te verlenen in een zaak, waarin vertegenwoordiging door een
advocaat is voorgeschreven dan wel bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden, zich
wenden tot de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar de zaak moet
dienen.
De mogelijkheid om de deken te benaderen met het verzoek een advocaat aan te wijzen is
geschreven voor bijzondere gevallen. Er is sprake van een bijzonder geval als bijvoorbeeld de
aard van de zaak zodanig is dat het voor de cliënt niet mogelijk is een advocaat te vinden om
hem bij te staan in die zaak of als de cliënt door persoonlijke omstandigheden er niet in kan
slagen een advocaat te vinden die hem bij kan staan. De deken is bovendien alleen bevoegd
met betrekking tot een zaak die moet dienen in het arrondissement Midden- Nederland.
Aanwijzing door de deken is nadrukkelijk niet bedoeld om het vinden van een advocaat
makkelijker te maken of te bespoedigen. Voor het vinden van een advocaat kunt u de website
van de Nederlandse Orde van Advocaten raadplegen, www.advocatenorde.nl via “vind uw
advocaat”. Voor het vinden van een advocaat die gefinancierde rechtsbijstand verleent kunt u de
website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen, www.rechtsbijstand.nl via “vind een
mediator/advocaat”. U kunt zich ook wenden tot het Juridisch Loket om informatie te vragen.
Om in aanmerking te komen voor aanwijzing ex. artikel 13 Advocatenwet moet u het verzoek
voldoende onderbouwen en aantonen dat u voldoet aan de eisen die artikel 13 Advocatenwet
stelt. U dient de deken daarom alle informatie te verschaffen over de zaak (wat is de aard van
de zaak, waar dient de zaak, loopt de zaak al of nog niet, enzovoorts). Ook moet uit het
verzoek blijken dat u na serieuze pogingen geen enkele (op het desbetreffende rechtsgebied
deskundige) advocaat hebt kunnen vinden om u vrijwillig bij te staan in een zaak waar u zonder
bijstand van een advocaat uw belangen niet kunt behartigen.
Als u een verzoek tot aanwijzing wilt indienen is het aan u om aan te tonen dat u voldoet aan
alle vereisten. In uw verzoek dient u daarom aandacht te besteden aan de volgende punten:

1. op welke procedure of belangen het verzoek betrekking heeft en als er sprake is van spoed
waarom dat het geval is;
2. dat het gaat om een zaak waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven
of bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden en waarin u dus niet zelf uw
belangen kunt behartigen;
3. wat uw belang is bij het voeren van een procedure (geen aanwijzing vindt plaats voor
kansloze zaken);
4. de zaak moet dienen in het arrondissement Midden- Nederland;
5.

aantonen dat u zich voldoende en passend hebt ingespannen om zelf een advocaat te

vinden en dat u desondanks niet of niet tijdig een advocaat hebt kunnen vinden die u vrijwillig
wil bijstaan.
U kunt dit aantonen door schriftelijk opgave te doen van namen van een relevant aantal (op het
betreffende rechtsgebied deskundige) advocaten die u zonder succes hebt verzocht uw zaak te
behartigen vergezeld van hun reacties met de reden van afwijzing. Voor het geval u voor een
toevoeging in aanmerking komt kunt u ook het verwijzingsdocument overleggen.
U kunt het verzoek indienen bij het Bureau van de Orde van Advocaten Midden-Nederland,
Hieronymusplantsoen 12, 3512 KV Utrecht t.a.v. de deken.
Na ontvangst van uw verzoek zal de deken uw verzoek beoordelen. Indien de deken uw
verzoek afwijst kunt u hierover binnen zes weken na de bekendmaking van de beschikking
houdende de afwijzing van het verzoek beklag doen bij het Hof van Discipline.

