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BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING VAN DE RAAD VAN DE ORDE IN HET 

ARRONDISSEMENT GELDERLAND 

 

Besluit van de raad van de orde in het arrondissement Gelderland, houdende regels inzake mandaat, 

volmacht en machtiging aan de adjunct-secretaris van het bureau van de orde in het arrondissement 

Gelderland.  

 

De raad van de orde van advocaten in het arrondissement Gelderland;  

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;  

 

overwegende dat; 

 

het gewenst is om bepaalde bevoegdheden van de raad van de orde met het oog op de doelmatige 

uitvoering van zijn taken te mandateren aan de adjunct-secretaris, dan wel aan haar volmacht te 

verlenen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of aan haar machtiging te 

verlenen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke 

handeling zijn; 

 

BESLUIT:  

 

Hoofdstuk 1 Definities 

 

Artikel 1 Definities  

 

In dit besluit wordt verstaan onder:  

 

adjunct-secretaris: de bij de orde van advocaten in het arrondissement in dienstbetrekking werkzame 

persoon  die leiding geeft aan het bureau van de orde; 

besluit: schriftelijke beslissing van de raad van de orde inhoudende een publiekrechtelijke 

rechtshandeling; 

bureau van de orde: het bureau van de orde in het arrondissement ter ondersteuning van de raad van 

de orde; 

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

Advocatenwet; 

secretaris: de secretaris van de raad van de orde in het arrondissement, bedoeld in artikel 23, tweede 

lid, van de Advocatenwet. 

 

Hoofdstuk 2 Algemene bevoegdheden 

 

Artikel 2 Dagelijkse leiding  

 

De raad van de orde verleent aan de adjunct-secretaris mandaat, volmacht en machtiging voor 

aangelegenheden op het gebied van de dagelijkse leiding, de organisatie en de bedrijfsvoering van 

het bureau van de orde, voor zover niet vallend onder het werkterrein van de deken of een ander lid 

van de raad van de orde.  
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Artikel 3 Correspondentie 

 

De raad van de orde verleent aan de adjunct-secretaris mandaat, volmacht en machtiging om namens 

de raad van de orde:  

a. mededelingen te doen; 

b. een aanvrager uit te nodigen een aanvraag aan te vullen, bedoeld in artikel 4:5, onderdeel c, 

van de Algemene wet bestuursrecht; 

c. om inlichtingen te verzoeken ter bevordering van een behoorlijke uitoefening van de praktijk; 

d. besluiten te ondertekenen en bekend te maken.  

 

Artikel 4 Horen 

 

1. De raad van de orde verleent aan de adjunct-secretaris mandaat, volmacht en machtiging om 

namens de raad van de orde de aanvrager te horen, bedoeld in artikel 4:7, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht. 

 

2. De raad van de orde verleent aan de adjunct-secretaris mandaat, volmacht en machtiging om 

namens de raad van de orde de belanghebbende te horen, bedoeld in artikel 4:8, eerste lid, 

van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

3. De raad van de orde verleent aan de adjunct-secretaris mandaat, volmacht en machtiging om 

namens de raad van de orde de belanghebbende te horen, bedoeld in artikel 7:2, eerste lid, 

van de Algemene wet bestuursrecht, mits zij niet betrokken is geweest bij het primaire besluit 

waartegen het bezwaar zich richt.  

 

Hoofdstuk 3 Taken van de raad van de orde 

 

Artikel 5 Inschrijving en beëdiging 

 

1. De raad van de orde verleent aan de adjunct-secretaris mandaat, volmacht en machtiging om 

namens de raad van de orde: 

a. het document af te geven, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Advocatenwet; 

b. de stukken te zenden, bedoeld in artikel 2, zevende lid, van de Advocatenwet; 

c. het document af te geven, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, van de Advocatenwet; 

d. te verifiëren en te verzoeken, bedoeld in artikel 2a, vierde lid, van de Advocatenwet;  

e. te verklaren, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Advocatenwet; 

f. gehoord te worden, bedoeld in artikel 8c, eerste lid, van de Advocatenwet; 

g. te verzoeken, bedoeld in artikel 8e, eerste lid, van de Advocatenwet; 

h. in kennis te stellen, bedoeld in artikel 9aa, zesde lid, van de Advocatenwet; 

i. te verzoeken, zorg te dragen en te verhalen, bedoeld in artikel 9aa, zevende lid, van de 

Advocatenwet.  
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2. De secretaris van de raad van de orde verleent aan de adjunct-secretaris mandaat, volmacht 

en machtiging om namens de raad van de orde: 

a. op de voet van artikel 5, eerste lid, van de Advocatenwet de beslissing, bedoeld in artikel 

4, eerste lid, van de Advocatenwet, bekend te maken aan de verzoeker; 

b. op de voet van artikel 9, derde lid, van de Advocatenwet de beslissing, bedoeld in artikel 

9, eerste lid, van de Advocatenwet, bekend te maken; 

c. op de voet van artikel 9aa, tweede lid jo. artikel 5, eerste lid, van de Advocatenwet de 

beslissing, bedoeld in artikel 9aa, eerste lid, van de Advocatenwet, bekend te maken.  

 

Artikel 6 Opleiding en stage 

 

De raad van de orde verleent aan de adjunct-secretaris mandaat, volmacht en machtiging om namens 

de raad van de orde: 

a. een besluit tot verlenging of verkorting van de stage te nemen en hieraan voorwaarden te 

verbinden, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, van de Advocatenwet jo. artikel 8.1, aanhef en 

onderdeel a, van de Verordening op de advocatuur; 

b. vrijstelling te verlenen, te weigeren en in te trekken en hieraan voorwaarden te verbinden, 

bedoeld in artikel 9b, derde lid, van de Advocatenwet jo. artikel 8.1, aanhef en onderdeel a, 

van de Verordening op de advocatuur; 

c. een advocaat aan te wijzen of zulk een aanwijzing te weigeren, bedoeld in artikel 9b, vierde 

en vijfde lid, van de Advocatenwet; 

d. de beëindiging van de stage bekend te maken, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de 

Verordening op de advocatuur; 

e. de opschorting van de stage bekend te maken, bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, van de 

Verordening op de advocatuur; 

f. de goedkeuring te verlenen en hieraan voorwaarden te verbinden, bedoeld in artikel 3.5, 

eerste lid jo. artikel 8.1, aanhef en onderdeel b, van de Verordening op de advocatuur; 

g. de goedkeuring te onthouden en hieraan voorwaarden te verbinden, bedoeld in artikel 3.6, 

eerste en derde lid jo. artikel 8.1 aanhef en onderdeel b, van de Verordening op de 

advocatuur; 

h. te bemiddelen, bedoeld in artikel 3.7 van de Verordening op de advocatuur; 

i. te verzoeken om toelichting of nadere inlichtingen, bedoeld in artikel 3.12, tweede lid, van de 

Verordening op de advocatuur.  

 

Artikel 7 Bevoegdheden en verplichtingen advocaten 

 

De raad van de orde verleent aan de adjunct-secretaris mandaat, volmacht en machtiging om namens 

de raad van de orde: 

a. gehoord te worden, bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Advocatenwet; 

b. gehoord te worden, bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de Advocatenwet; 

c. aan te manen, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van de Advocatenwet. 

 

Artikel 8 Vakbekwaamheid 

 

De raad van de orde verleent aan de adjunct-secretaris mandaat, volmacht en machtiging om namens 

de raad van de orde: 
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a. een verzoek te ontvangen en te beoordelen op ontvankelijkheid, bedoeld in artikel 4.6, tweede 

lid, van de Verordening op de advocatuur; 

b. een verzoek te ontvangen en te beoordelen op ontvankelijkheid, bedoeld in artikel 4.7, vierde 

lid, van de Verordening op de advocatuur. 

 

Artikel 9 Tuchtrechtspraak 

 

De raad van de orde verleent aan de adjunct-secretaris mandaat, volmacht en machtiging om namens 

de raad van de orde: 

a. zorg te dragen voor voldoende bekendmaking, bedoeld in artikel 46c, zesde lid, van de 

Advocatenwet; 

b. kennis te geven en te verstrekken, bedoeld in artikel 46fa van de Advocatenwet; 

c. kennis te geven en te verstrekken, bedoeld in artikel 60aa, zesde lid, van de Advocatenwet; 

d. kennis te geven en te verstrekken, bedoeld in artikel 60af, tweede en derde lid, van de 

Advocatenwet; 

e. kennis te geven en te verstrekken, bedoeld in artikel 60h van de Advocatenwet. 

 

Hoofdstuk 4 Overige zaken 

 

Artikel 10   Teruglegplicht 

 

De adjunct-secretaris is gehouden de raad van de orde te informeren over de werkzaamheden die zij 

namens de raad van de orde verricht. 

 

Artikel 11 Ondermandaat, volmacht en machtiging  

 

1. Het is de adjunct-secretaris niet toegestaan met betrekking tot het mandaat, de volmacht en 

de machtiging in de zin van dit besluit, ondermandaat, volmacht of machtiging te verlenen; 

 

2. In afwijking van het voorgaande lid kan de raad van de orde besluiten dat de adjunct-

secretaris met betrekking tot het mandaat, de volmacht en de machtiging in de zin van dit 

besluit ondermandaat, volmacht of machtiging verleent. 

 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 

 

Artikel 12 Overgangsregeling  

 

Besluiten genomen op grond van een eerder mandaatbesluit blijven onverkort van kracht op grond 

van het dan geldende mandaatbesluit.  

 

Artikel 13 Inwerkingtreding 

 

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017. 
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Artikel 14 Citeertitel 

 

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de raad van de orde in 

het arrondissement Gelderland.  

 

Mededeling 

 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na publicatie van 

dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift dient te worden gericht 

aan de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Gelderland, Postbus 4152,  

6803 ED Arnhem. 

 

 

    

    


