
 

 

BELEIDSREGEL VRIJSTELLING HERINTREDENDE ADVOCATEN EX ARTIKEL 4.6 VODA 
 
De raad van de orde Limburg in zijn vergadering van 17 december 2020: 
 
Overwegende dat: 
 
- artikel 4.6, eerste lid, Voda bepaalt dat een advocaat die meer dan een jaar niet    
 ingeschreven heeft gestaan in de twaalf maanden na zijn beëdiging twintig  
 opleidingspunten met juridische activiteiten op een voor zijn praktijk relevant rechtsgebied  
 dient te behalen, zulks in aanvulling op de verplichte opleidingspunten als opgenomen in  
 artikel 4.4. Voda; 
- artikel 4.6, tweede lid, Voda bepaalt dat een herintredende advocaat binnen vier weken na  
 beëdiging de raad van de orde gehele of gedeeltelijke vrijstelling kan verzoeken, waarbij hij  
 aantoont dat hij voldoende actuele kennis heeft van de voor zijn praktijk relevante  
 rechtsgebieden; 
- het wenselijk is dat de raad van de orde beleidsregels vaststelt in het kader van de  
 uitoefening van zijn bevoegdheid ex artikel 4.6 Voda; 
 
Stelt de volgende beleidsregels vast: 
 
Artikel 1 
1. De raad beoordeelt bij een vrijstellingsverzoek ex artikel 4.6 Voda of de advocaat voldoende 

kennis heeft van de voor zijn rechtspraktijk relevante rechtsgebieden. 
2. Onder actuele kennis verstaat de raad de kennis die is opgedaan gedurende de twaalf 

maanden, voorafgaand aan de datum van de beëdiging. Deze kennis dient te zijn opgedaan 
door het volgen van juridisch inhoudelijke cursussen op academisch niveau en dient betrekking 
te hebben op de rechtsgebieden waar de herintredende advocaat in werkzaam zal zijn. 

3. De advocaat dient de raad hiervan genoegzaam bewijs aan te leveren in de vorm van onder 
meer opleidingscertificaten. 

 
Artikel 2 
Indien de advocaat voorafgaand aan zijn verzoek tot beëdiging juridische werkzaamheden heeft 
verricht die vergelijkbaar zijn met die van de advocatuurlijke praktijk, is het mogelijk dat de raad in 
het kader van de uitoefening van haar bevoegdheid voor maximaal 10 van de 20 te behalen 
opleidingspunten vrijstelling verleent. 
 
Artikel 3 
Bij de beoordeling van de mogelijkheid tot gedeeltelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 2 van deze 
beleidsregel hanteert de raad onder meer de navolgende criteria: 

a. de werkzaamheden dienen op hetzelfde rechtsgebied te zijn verricht als die waarin de 
herintredende advocaat de praktijk wenst te gaan uitoefenen; 

b. de mate waarin de werkzaamheden in de periode voor het moment van beëdiging zijn 
verricht en 

c. de mate waarin de herintredende advocaat via het volgen van cursussen als bedoeld in 
artikel 1, tweede lid, van deze beleidsregel de recente ontwikkelingen op zijn rechtsgebied 
heeft bijgehouden in de periode voor zijn (her-)beëdiging. 

 
Artikel 4 
Op grond van artikel 4.6, derde lid, Voda kan de raad voorwaarden verbinden aan de 
(gedeeltelijke) vrijstelling. Één van die voorwaarden kan zijn, dat de herintredende advocaat op 
een door de raad nader te bepalen wijze opleidingspunten behaalt met betrekking tot het 
gedragsrecht en (nieuwe) wet - en regeling voor advocaten. 
 
Artikel 5 
De raad bepaalt dat deze beleidsregel de dag na publicatie hiervan in werking zal treden. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de orde in het arrondissement Limburg op 17 december 2020 en 
vervolgens gepubliceerd op de website van de orde op 21 december 2020. 


