BESLUIT FINANCIELE BIJDRAGE 2020
VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT MIDDEN-NEDERLAND.
Besluit van de vergadering van de orde in het arrondissement Midden-Nederland van 2 juli 2020,
houdende regels inzake de financiële bijdrage ter dekking van de door de orde te maken kosten.
De vergadering van de orde in het arrondissement Midden-Nederland;
Gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;
BESLUIT:
Artikel 1 begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
•

advocaat: de in Nederland ingeschreven advocaat, alsmede de advocaat bedoeld in artikel 16h
van de Advocatenwet;

•

raad van de orde: de raad van de orde in het arrondissement Midden-Nederland, bedoeld in
artikel 22, eerste lid, van de Advocatenwet.

Artikel 2 financiële bijdrage
1. Iedere advocaat die op de peildatum onderdeel uitmaakt van de orde van advocaten in het
arrondissement Midden-Nederland, is verplicht het volgende bedrag ter dekking van de kosten
bij te dragen: € 495,2. De raad van de orde verrekent geen financiële bijdrage, indien gedurende het jaar een
kantoorwissel of arrondissementswissel plaatsvindt.

Artikel 3 peildatum
1. De financiële bijdrage, bedoeld in 32, tweede lid, van de Advocatenwet, is verschuldigd door een
ieder die op 1 januari van het lopende boekjaar onderdeel uitmaakt van de orde.
2. Degene die op 1 januari doch uiterlijk 30 juni van het lopende boekjaar onderdeel wordt van de
orde, is de volledige financiële bijdrage verschuldigd. Degene die na 30 juni van het lopende
boekjaar onderdeel wordt van de orde, is de helft van het totaalbedrag van de financiële bijdrage
verschuldigd.
3. Vrijgesteld van betaling van de financiële bijdrage over het lopende boekjaar is evenwel degene
die onderdeel heeft uitgemaakt van een andere plaatselijke orde van advocaten in Nederland en
aantoont aan die orde de volledige financiële bijdrage over het lopende boekjaar te hebben
voldaan.

Artikel 4 betalingstermijn
De financiële bijdrage dient te zijn voldaan binnen 30 dagen nadat het bedrag van de financiële
bijdrage aan de schuldenaar bekend is gemaakt. Na deze 30 dagen is de schuldenaar van rechtswege
in verzuim.

Artikel 5 incassokosten en wettelijke rente
1. De raad van de orde maant vanaf het moment van verzuim de schuldenaar schriftelijk aan tot
betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is
toegezonden.
2. De schuldenaar is alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd vanaf het
moment van verzuim.
3. De schuldenaar is wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim.

Artikel 6 geen teruggave of ontheffing
Bij schrapping van het tableau dan wel doorhaling van de inschrijving als bedoeld in artikel 16h van
de Advocatenwet op of na de 1e januari, wordt geen teruggave onderscheidenlijk ontheffing over het
lopende Ordejaar verleend.

Artikel 7 bijzondere omstandigheden
In bijzondere gevallen kan de raad van de orde van artikel 3, tweede lid en de artikelen 4, 5 en 6 van
dit besluit afwijken.

Artikel 8 inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 9 aanhaaltitel
Dit besluit wordt aangehaald onder de naam `Besluit financiële bijdrage Midden-Nederland 2020”.

