
 

 

 
 

Beleidsregel schorsing in de uitoefening van de praktijk 

 

 

Schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van hooguit een jaar is een 

maatregel die door de raad van discipline en het hof van discipline aan een advocaat kan 

worden opgelegd indien een klacht gegrond wordt verklaard. Het gaat om schorsingen als 

bedoeld in de artikelen 48 lid 2d, artikel 60ab of artikel 60b Advocatenwet. 

 

Deze beleidsregel geeft informatie over de consequenties hiervan. 

 

Definities 

In deze beleidsregel wordt bedoeld met 

• schorsing: een onvoorwaardelijke schorsing als bedoeld in artikel 48 lid 2d, artikel 

60ab of artikel 60b Advocatenwet; 

• de advocaat: de advocaat die onvoorwaardelijk geschorst is;  

• de deken: de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar de 

onvoorwaardelijk geschorste advocaat op het tableau is ingeschreven. 

 

Wettelijke regeling 

• De advocaat mag gedurende de schorsing de titel van advocaat niet voeren   

(artikel 48 lid 7, artikel 60ac lid 2 en artikel 60b lid 5 Advocatenwet). 

• Schorsing in de uitoefening van de praktijk brengt mede verlies van de betrekkingen waarbij 

de hoedanigheid van advocaat vereiste is voor de verkiesbaarheid of benoembaarheid 

(artikel 48 lid 8 Advocatenwet). 

 

Algemeen 

• De advocaat mag op geen enkele wijze de rechtspraktijk uitoefenen, niet procederend en 

niet adviserend, en mag ook overigens geen werkzaamheden verrichten die tot de 

advocatenpraktijk worden gerekend, en mag (dus) ook niet optreden als curator, mediator, 

jurist of gemachtigde (zie: ECLI:NL:TADRSHE: 2012:YA3441). 

• De advocaat mag in de periode van de schorsing geen nieuwe zaken aannemen. 

• De advocaat mag er geen enkel misverstand over laten bestaan dat hij in de uitoefening van 

de praktijk is geschorst. 

• De advocaat dient zijn/haar naam in combinatie met het beroep van advocaat te verwijderen 

van internetuitingen en sociale media (kantoorwebsite, Twitter, Facebook, LinkedIn, 

Instagram etc.). 

• In telefoongesprekken, publicaties en/of (personeels-)advertenties of anderszins mag de 

advocaat zich niet (laten) aanduiden als advocaat.  



 

 

• De advocaat mag gedurende de schorsing geen gebruik maken van zijn/haar 

briefpapier/emailsjablonen enz. waarop de titel advocaat vermeld staat. 

• De advocaat dient vermeldingen van zijn/haar naam van de gevel van zijn/haar kantoor te 

verwijderen, tenzij de deken anders oordeelt. 

• Indien de advocaat medebestuurder is van een stichting derdengelden dient de advocaat zich 

te onthouden van het besturen en vertegenwoordigen van die stichting. 

• De advocaat mag gedurende de schorsing geen gebruik maken van zijn/haar advocatenpas. 

• De advocaat dient zijn/haar advocatenpas voor de duur van de schorsing bij de deken in te 

leveren, tenzij de deken anders oordeelt. 

• De wet- en regelgeving inzake de advocatuur blijft onverkort op de advocaat van toepassing 

(artikel 47c lid 1 Advocatenwet). 

 

Waarneming/overname 

• De advocaat dient tijdig adequate maatregelen te nemen om zijn/haar praktijk gedurende de 

schorsing te laten waarnemen. 

• De advocaat dient zijn/haar cliënten in lopende zaken waarin handelingen moeten worden 

verricht gedurende de schorsingsperiode te informeren over de schorsing en over de persoon 

van de waarnemer. 

• Cliënten mogen geen (financieel) nadeel ondervinden van de schorsing. 

• De advocaat dient zich voor de duur van de schorsing terug te trekken als advocaat in alle 

lopende procedures en de daarop betrekking hebbende toevoegingen te muteren, behalve 

voor zover de deken ten aanzien van specifieke procedures van oordeel is dat gelet op de 

(vermoedelijk) benodigde proceshandelingen tijdens de schorsing sprake kan zijn van tijdelijke 

waarneming. 

• De advocaat dient zorg te dragen voor een adequate “out-of-office reply” ter beantwoording 

van inkomende e-mailberichten. 

• De advocaat die tevens patroon is, wijst zijn stagiaire erop dat deze een verzoek tot wijziging 

patroon dient in te dienen bij de Raad van de Orde.   

• Indien de advocaat medebestuurder is van een stichting derdengelden en het bestuur van de 

stichting uit niet meer dan twee personen bestaat, dan dient de advocaat, indien er 

gedurende de periode van de schorsing betalingen moeten worden verricht, ervoor te zorgen 

dat een derde bestuurder wordt ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, 

en dient hij/zij zich ook overigens te onthouden van het besturen en vertegenwoordigen van 

die stichting. 

 

Overige 

• Indien daartoe naar het oordeel van de deken aanleiding bestaat, kan deze de advocaat 

opdragen andere dan de in deze beleidsregel genoemde maatregelen te treffen.  

 



 

 

Informatie 

• De schorsing wordt door de griffier van de raad van discipline c.q. de griffier van het hof van 

discipline medegedeeld aan de algemeen secretaris van de Nederlandse Orde van Advocaten 

met het oog op verwerking op het tableau (artikel 8, artikel 59 lid 1 en artikel 60ac lid 1 

Advocatenwet). 

• Schorsingen uitgesproken na 1 januari 2015 op basis van de Advocatenwet van na 1 januari 

2015 zijn, uitsluitend voor wat betreft het onvoorwaardelijk opgelegde deel, opgenomen in 

een openbare lijst (artikel 8b Advocatenwet, https://www.advocatenorde.nl/geschorste-en-

geschrapte-advocaten). 

• De volgende instanties worden c.q. raken over de schorsing geïnformeerd:  

• de leverancier van de advocatenpas (Quo Vadis) 

• de patroon, indien aan de orde 

• de Raad voor Rechtsbijstand 

• de Stichting Juridisch Loket 

• de president van de rechtbank in het arrondissement waar de advocaat op het tableau 

is ingeschreven 

• de president van het gerechtshof in het ressort van het arrondissement waar de 

advocaat op het tableau is ingeschreven 

• de president van de Hoge Raad 

• de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

• de president van het College van beroep voor het bedrijfsleven 

• de president van de Centrale Raad van Beroep 

• de hoofdofficier van justitie in het arrondissement waar de advocaat op het tableau is 

ingeschreven 

• de hoofdadvocaat-generaal in het ressort van het arrondissement waar de advocaat 

op het tableau is ingeschreven 

• Voor zover het informeren van genoemde instanties niet anderszins is geregeld, draagt de 

deken hier zorg voor. 

 

Aldus vastgesteld door de dekens in het beraad van 5 februari 2020 
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