
 

 

 

Addendum bij 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de deken in het arrondissement Noord-Holland 

Besluit van de deken van de orde in het arrondissement Noord-Holland, houdende een aanvulling op 

het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de deken in het arrondissement Noord-Holland, in 

werking getreden op 1 januari 2015. 

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord-Holland; 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 

overwegende dat; 

het gewenst is om de bevoegdheid zoals opgenomen in artikel 6 van voormeld besluit, om namens 

de deken klachten tegen advocaten in het arrondissement te ontvangen, te onderzoeken en af te 

handelen, uit te breiden tot klachten ingediend tegen advocaten uit een ander arrondissement, die 

door of namens de raad van discipline ter behandeling aan de deken in het arrondissement, al dan 

niet op grond van artikel 46c, vijfde lid, van de Advocatenwet, zijn doorgezonden; 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 Definities 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

adjunct-secretaris: de adjunct-secretaris van de raad van de orde die leiding geeft aan het bureau van 

de orde; 

deken: de deken van de orde in het arrondissement zoals bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de 

Advocatenwet; 

raad van de orde: de raad van de orde in het arrondissement zoals bedoeld in artikel 22, eerste lid, 

van de Advocatenwet; 

stafmedewerkers van het bureau van de orde: medewerkers in dienst van de orde in het 

arrondissement met de volgende functietitels: stafmedewerker en stafjurist; 

raad van discipline: de raad van discipline zoals belast met de tuchtrechtspraak in eerste aanleg zoals 

bedoeld in artikel 46a, eerste lid, van de Advocatenwet. 

 

Artikel 2 Klachten 

De deken verleent aan de adjunct-secretaris en aan de stafmedewerkers van het bureau van de orde 

mandaat, volmacht en machtiging om namens de deken klachten tegen advocaten uit een ander 

arrondissement, doorverwezen door een raad van discipline al dan niet op grond van artikel 46c, 

vijfde lid Advocatenwet te ontvangen, te onderzoeken en af te handelen, op de wijze zoals in artikel 

46c, eerste en derde lid, artikel 46d, eerste en tweede lid, en artikel 46e, eerste en tweede lid, van de 

Advocatenwet omschreven.  

 

 

 



 

 

 

Artikel 3 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016. 

 

Artikel 4 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als addendum bij Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de 

deken in het arrondissement Noord-Holland. 
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