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BELEIDSREGEL FINANCIËLE BIJDRAGE ARRONDISSEMENT GELDERLAND 
 
Beleidsregel van de Raad van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland van 
18 maart 2014 (aangepast 15 januari 2015, 13 december 2016 en 18 maart 2019), 
houdende regels inzake de financiële bijdrage ter dekking van de door de Orde te maken 
kosten. 
 
De Raad van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland, overwegende dat:     
1. de vergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland ex artikel 
32, tweede lid, van de Advocatenwet jaarlijks de hoogte van de financiële bijdrage vaststelt;  
2. de Raad van de Orde ter uitvoering van dat besluit het wenselijk vindt beleid te hanteren. 
maakt haar beleid bekend: 
 
Artikel 1 begripsbepalingen 
In deze beleidsregel 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 van Advocaten in het arrondissement 
Gelderland, als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Advocatenwet; 

• Orde: de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland; 

• het bruto inkomen: 
tot het bruto inkomen, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, betreft het inkomen over het 
kalenderjaar voorafgaand aan het ordejaar waarvoor de bijdrage verschuldigd is en 
tot dat inkomen wordt gerekend: 
1a. voor de advocaat die, al dan niet door middel van een praktijkvennootschap, 

de praktijk als zelfstandige uitoefent: de bruto praktijkwinst na aftrek van 
praktijkkosten en vóór aftrek van eventuele fiscale aftrekposten voor 
zelfstandigen alsmede heffing van premies volksverzekering en loon- of 
inkomstenbelasting op het inkomen van de zelfstandige. 
Tot de praktijkkosten van de advocaat die de praktijk voert door middel van 
een praktijkvennootschap worden niet gerekend het salaris van de advocaat 
dan wel eigenaar van de aandelen, de direct op dit salaris betrekking 
hebbende sociale lasten en pensioenlasten en de door de vennootschap 
verschuldigde vennootschapsbelasting. 

1b. voor de advocaat die de praktijk in loondienst uitoefent: alle inkomsten uit 
arbeid vóór heffing van premies volksverzekering en loon- of 
inkomstenbelasting (hieronder wordt gerekend: alle inkomsten die onder de 
loonbelasting vallen – ook opties op aandelen – en de fiscale bijtelling auto 
van de zaak).  

2. het bruto inkomen wordt vermeerderd met alle overige bruto inkomsten  
uit arbeid, ongeacht of deze met de advocatuur samenhangen of niet. Niet tot 
bruto inkomsten uit arbeid behoeven te worden aangemerkt: 

 a. Pensioen-, VUT- en WAO-uitkeringen; 
 b. Interestvergoedingen over ingebracht kapitaal in de praktijkvennootschap; 
 c. Stakingswinst. 

• categorieverklaring: het schriftelijk document waarmee een advocaat in het 
arrondissement Gelderland verklaart in welke categorie de advocaat dient te worden 
ingedeeld voor de financiële bijdrage. 

 
Artikel 2 financiële bijdrage 
1. De vergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland stelt 
jaarlijks de hoogte van de financiële bijdrage vast.  
2. Iedere advocaat die op de peildatum (1 januari) lid is van de Orde  en iedere 
advocaat die in de loop van het (orde)jaar wordt ingeschreven als lid van de Orde, is 
verplicht bij te dragen in het bedrag ter dekking van de kosten naar gelang de indeling in de 
in deze beleidsregel vastgestelde categorieën:  
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a. categorie 1 (bruto inkomen > 100.000) 
b. categorie 2 (bruto inkomen 60.000-100.000) 
c. categorie 3 (bruto inkomen < 60.000) 
d. categorie 4 (eerstejaarsstagiaires in het jaar van beëdiging) 
e. categorie 5 (herintreders in het jaar van beëdiging) 
3. De advocaat die lid is van de Orde dient op verzoek van de Raad van de Orde binnen  
een door de Raad van de Orde te bepalen termijn een categorieverklaring in te dienen. 
Indien binnen de termijn door de Raad van de Orde geen categorieverklaring is ontvangen 
wordt de advocaat ingedeeld in de categorie met de hoogste financiële bijdrage. 
4. De Raad van de Orde is bevoegd de juistheid van de categorieverklaring te (doen) 
controleren. 
5. 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, als bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet, is 
verschuldigd op de eerste dag van het lopende (boek)jaar. 
2. Degene die op 1 januari van het lopende (boek)jaar lid is van de Orde is de volledige 
financiële bijdrage verschuldigd. Hetzelfde geldt voor degene die in de loop van het 
(boek)jaar wordt (her)ingeschreven.  
3. Vrijgesteld van betaling van de financiële bijdrage over het lopende (boek)jaar is  
 degene die dat (boek)jaar van een andere plaatselijke Orde van Advocaten in Nederland lid 
is geweest of stond ingeschreven en aantoont aan die Orde de volledige financiële bijdrage 
over het lopende (boek)jaar 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 met een minimum van € 75,-. 
3. De schuldenaar is wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim. 
 
Artikel 6 geen teruggave of ontheffing 
Bij schrapping van het tableau of doorhaling van de inschrijving als bedoeld in artikel 16h van 
de Advocatenwet op of na de 1e januari, wordt geen teruggave of ontheffing over het 
lopende (boek)jaar verleend. 
 
Artikel 7 bijzondere omstandigheden 
In bijzondere gevallen kan de Raad van de Orde afwijken van het bepaalde in artikel 3, 
tweede lid en de artikelen 4, 5 en 6 van deze beleidsregel. 
 
Artikel 8 inwerkingtreding 
Deze beleidsregel is in werking getreden op 18 maart 2014 en is aangepast op 15 januari 
2015, op 13 december 2016 en op 18 maart 2019. 
 
Artikel 9 aanhaaltitel 
Deze beleidsregel wordt aangehaald onder de naam ‘Beleidsregel financiële bijdrage 
arrondissement Gelderland’. 


