BELEID VRIJSTELLING HERINTREDERS
Ingevolge artikel 4.6 lid 1 van de Verordening op de advocatuur (Voda) dient een
advocaat die meer dan een jaar niet ingeschreven heeft gestaan in de twaalf maanden na
zijn beëdiging twintig opleidingspunten met juridische activiteiten op een voor zijn praktijk
relevant rechtsgebied, in aanvulling op het bepaalde in artikel 4.4, eerste en tweede lid, te
behalen.
Een advocaat kan bij de Raad van de Orde binnen vier weken na beëdiging gehele of
gedeeltelijke vrijstelling verzoeken, waarbij hij aantoont dat hij voldoende actuele kennis
heeft van de voor zijn praktijk relevante rechtsgebieden.
De Raad van de Orde beoordeelt of de advocaat voldoende actuele kennis heeft van de
voor zijn rechtspraktijk relevante rechtsgebieden.
Onder actuele kennis verstaat de Raad van de Orde, de kennis die is opgedaan minder
dan een jaar geleden voorafgaand aan de beëdiging. De kennis dient te zijn opgedaan
door het volgen van juridisch inhoudelijke cursussen op academisch niveau en dient
betrekking te hebben op de rechtsgebieden waarin de advocaat werkzaam zal zijn.
Daarvan dient de advocaat genoegzaam bewijs te overleggen.
Indien de advocaat voorafgaand aan het verzoek tot beëdiging juridische werkzaamheden
heeft verricht die vergelijkbaar zijn met de advocatuurlijke praktijk is het mogelijk om
(gedeeltelijke) vrijstelling te verzoeken.
De Raad van de Orde beoordeelt of deze werkzaamheden tot (gedeeltelijke) vrijstelling leiden
aan de hand van onder meer de volgende criteria:
- de werkzaamheden dienen op hetzelfde rechtsgebied te zijn verricht als die waarin de
advocaat de praktijk wenst te gaan uitoefenen;
- de werkzaamheden dienen tot kort voor het moment van beëdiging te zijn verricht.
Op grond van artikel 4.6 lid 3 van de Voda kan de Raad van de Orde voorwaarden
verbinden aan de vrijstelling
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van de Orde van 21 september 2017.
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 6 oktober 2017.

