
Extra toelichting op een aantal vragen in de CCV-opgave 2020 

 

Advocatenpas:  

- Op grond van 6.13 Voda beschikt iedere advocaat ongeacht het soort praktijk over een 

advocatenpas. Ook alle  in het buitenland kantoorhoudende advocaten zijn verplicht over 

een geldige advocatenpas te beschikken. 

- Voor vragen over het aanvragen van de pas kunt u contact opnemen met de leverancier van 

de passen, QuoVadis via 030-2324320 of advocatenpas@quovadisglobal.com  

(telefoonnummer). 

- Een advocatenpas moet in persoon worden opgehaald/ in ontvangst worden genomen en er 

dient gelegitimeerd worden met een geldig paspoort.  

- Een advocatenpas kan niet worden opgestuurd naar het buitenland. 

Geheimhoudernummers: 

- Rechtzoekenden moeten te allen tijde vrijuit en vertrouwelijk kunnen spreken met hun 
advocaat. Om te zorgen dat telefoongesprekken tussen cliënten en advocaten niet worden 
afgeluisterd, is het systeem van ‘nummerherkenning’ geïntroduceerd. Dit systeem zorgt 
ervoor dat nummers van advocaten automatisch worden herkend en niet worden 
afgeluisterd. 

- Op grond van de artikelen in afdeling 6.3 Voda is iedere advocaat verplicht de 
geheimhoudernummers door te geven. Dit geldt dus niet alleen voor strafrechtadvocaten, 
maar voor alle advocaten. Zie ook artikel 28 Regeling op de advocatuur. 

- Via de site van de NOvA kunnen de nummers worden doorgegeven. 
- Een advocaat werkzaam op een kantoor met alleen geheimhouders (advocaten en 

notarissen): De nummers die moeten worden doorgegeven, staan vermeld in de Regeling op 
de advocatuur (voor zover deze nummers aanwezig zijn op het kantoor). Het betreft hier 
onder meer het doorkiesnummer van de vaste telefoon, het mobiele telefoonnummer, het 
doorkiesnummer vaste telefoon van personen met een afgeleid verschoningsrecht, het 
algemene kantoornummer en het algemene faxnummer. 

- Een advocaat werkzaam op een ‘gemengd kantoor’ (kantoor met niet-geheimhouders, 
bijvoorbeeld belastingadviseurs): De nummers die moeten worden doorgegeven staan 
vermeld in de Regeling op de advocatuur (voor zover deze nummers aanwezig zijn op het 
kantoor). Het betreft hier onder meer het doorkiesnummer van de vaste telefoon, het 
mobiele telefoonnummer en het doorkiesnummer vaste telefoon van de secretaresse. 
Nummers die niet mogen worden doorgegeven zijn bijvoorbeeld het vaste algemene 
kantoornummer en het algemene faxnummer. 

- Voor meer informatie: https://www.advocatenorde.nl/faq/geheimhoudernummers 

Kantoorhandboek:   

- Elke kantoor behoort een kantoorhandboek te hebben, zie artikel 6.4 Voda en artikel 32 

Regeling op de advocatuur. 

- Het modelkantoorhandboek is in april 2020 voorzien van een update. Op de website van de 

NOvA vindt u een versie van het modelkantoorhandboek waarin de door NOvA  gedane 

wijzigingen zichtbaar zijn, en een versie waarin deze wijzigingen al zijn overgenomen. Zo kunt 

u zelf zien wat er is gewijzigd, en of (en waar) u deze wijzigingen in uw eigen 

kantoorhandboek overneemt. Het is aan te raden alle wijzigingen te bekijken. 

mailto:advocatenpas@quovadisglobal.com
https://www.advocatenorde.nl/voor-uw-praktijk/modellen-handleidingen-formulieren/kantoorhandboek


Opleidingsverplichting:  

 stagiaire 

- Voor advocaat-stagiaires die korter dan drie jaar op het tableau staat geldt de 

opleidingsverplichting niet want paragraaf 4.1.2. is niet van toepassing. Vanaf dat de 

advocaat-stagiaire drie jaar op het tableau staat geldt de opleidingsverplichting van 20 

punten per jaar wel. Zie tabel bij artikel 4.4. van de Toelichting op de verordening om uit te 

rekenen hoeveel punten behaald dienen te worden. N.B.: In verband met de coronacrisis zijn 

de opleidingsverplichtingen voor advocaten voor het jaar 2020 gehalveerd 

 

 opleidingspunten 

- Elke advocaat behaalt elk kalenderjaar ten minste twintig opleidingspunten, waarvan ten 

minste de helft betrekking heeft op juridische activiteiten op een voor zijn praktijk relevant 

rechtsgebied. N.B.: In verband met de coronacrisis zijn de verplichtingen voor advocaten 

voor het jaar 2020 gehalveerd  

 

Behaal minstens 10 opleidingspunten, alleen dan mag je compenseren. N.B.: In verband 

met de coronacrisis zijn de verplichtingen voor advocaten voor het jaar 2020 gehalveerd. 

Een advocaat die ten minste 10 (maar in 2020:5) opleidingspunten heeft behaald die 

betrekking hebben op juridische activiteiten op een voor zijn praktijk relevant rechtsgebied 

kan een tekort aan opleidingspunten tot een maximum van 10 (maar in 2020: 5) punten 

compenseren met een overschot aan punten die hij/zij in het voorafgaande jaar heeft 

behaald.  

 

Inhaalverplichting 4.5. Voda 

 

-  Indien een advocaat niet voldoet aan de verplichting op grond van artikel 4.4 Voda haalt 

hij/zij uiterlijk binnen 12 maanden het tekort in. 

Tuchtrechtelijk laakbaar  

- Zowel het niet voldoen aan 4.4. Voda als het niet voldoen aan 4.5 Voda is tuchtrechtelijk 

laakbaar en  op grond van artikel 45g Advocatenwet administratief handhaafbaar.  

 

Rechtsgebiedenregister 

- Vanaf 2 januari 2019 is het nieuwe rechtsgebiedenregister in werking getreden. Iedere 
advocaat, die tenminste zes maanden onvoorwaardelijk op het tableau staat ingeschreven, is 
verplicht zich te registreren in het rechtsgebiedenregister op ten minste één en ten hoogste 
vier rechtsgebieden, nadat hij tien (maar in 2020: vijf) opleidingspunten, als bedoeld in 
artikel 4.4 lid 2 Voda heeft behaald. Deze registratie dient hij openbaar en publiekelijk 
toegankelijk bekend te maken via het daarvoor bestemde model (bijlage 8 Roda). 

 

 

http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/hoofdstuk-4-vakbekwaamheid-van-de-advocaat
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/bijlagen-0


- Advocaten die tussen januari en juli 2020 onvoorwaardelijk op het tableau zijn komen te 
staan, moeten zich over 2020 vóór 1 maart 2021 registreren. 

- Advocaten die tussen 1 juli en 31 december 2020 op het tableau zijn komen te staan, hoeven 
zich nog niet te registreren over 2020. Zij hoeven zich pas uiterlijk 1 maart 2022 te 
registreren over 2021. 

Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken  

Advocaten die geen website hebben dienen op andere wijze de registratie duidelijk te maken 
bijvoorbeeld op het briefpapier.  

Advocaten in dienstbetrekking, niet zijnde loondienst bij een advocatenkantoor, dienen de 
rechtsgebieden te melden op intranet. 

Kwaliteitstoetsen  

- Met ingang van 1 maart 2020 is het nieuwe artikel 26 van de Advocatenwet en op 15 juli 
2020 de reeds in juni 2017 vastgestelde wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen in werking 
getreden. Vanaf deze dag bent u gehouden indien u al dan niet onderbroken drie jaar of 
langer op het tableau bent ingeschreven aan de verplichtingen te voldoen. Dat betekent dat 
u verplicht bent ieder kalenderjaar, en voor het eerst het kalenderjaar volgend op de 
onvoorwaardelijke inschrijving op het tableau, deel te nemen aan kwaliteitstoetsen. Bent u 
in 2020 herbeëdigd dan dient u pas in 2021 aan dit artikel te voldoen. N.B.: In verband met 
de coronacrisis zijn de verplichtingen voor advocaten voor het behalen van kwaliteitstoetsen 
voor het jaar 2020 gehalveerd. 

Dit betekent: 

- voor intervisie tenminste vier uur in 2020; 
- voor peer review tenminste twee uur in 2020; 
- voor gestructureerd intercollegiaal overleg tenminste vier uur in 2020. 

 

Derdengelden:  

- De verplichtingen ten aanzien van de derdengeldenrekening staan in afdeling 6.5. Voda. 

- Indien een advocaat in de uitoefening van de praktijk geen derdengelden ontvangt dan is 

deze vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. 

-  Een advocaat stelt de deken daarvan schriftelijk op de hoogte op grond van art. 6.21 lid 2 

Voda. 

Het niet hebben van een derdengeldenrekening dient openbaar en publiekelijk kenbaar te 

worden gemaakt. Advocaten die geen website hebben dienen dit op andere wijze duidelijk te 

maken, bijvoorbeeld op het briefpapier.  

 

 

 

 

https://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-26-1
https://regelgeving.advocatenorde.nl/content/vo-12-wijzigingsverordening-kwaliteitstoetsen-2020


 

WWFT 

 

Cliënten onderzoek Wwft:  

- Als dit door kantoor(partners, medewerkers) wordt gedaan dient de advocaat zich er van te 

vergewissen dat naar de cliënten onderzoeken in het kader van de Wwft worden verricht. 

 

Opleidingseisen Wwft:  

- IEDERE advocaat dient eens in de twee jaar een Wwft-cursus te volgen. De punten kunnen bij 

het totaal aantal behaalde PO-punten worden meegenomen.  

 

- Om een advocaat in staat te stellen op correcte wijze te oordelen of hij überhaupt te maken 

heeft met een Wwft-plichtige zaak of niet (en daarmee of de Wwft al dan niet van toepassing 

is), dient hij over relevante en actuele kennis dienaangaande te beschikken. Het gaat om zeer 

specifieke kennis, die door advocaten beheerst dient te worden, ook door hen die in beginsel 

geen Wwft-plichtige diensten aanbieden. 

  

- Om die specifieke kennis omtrent de Wwft te verkrijgen is opleiding vereist en verplicht 

gesteld voor iedere advocaat - ongeacht het soort praktijk dat wordt gevoerd. Deze kennis 

wordt gezien als onderdeel van de vakbekwaamheid waarover iedere advocaat op grond van 

artikel 4.1 Voda moet beschikken. Artikel 3 van de beleidsregel van de Amsterdamse deken 

van 16 januari 2019 geeft nader invulling aan het vereiste van het beschikken over voldoende 

kennis omtrent de Wwft door middel van het volgen van een daartoe bestemde 

opleiding/cursus. 

  

- Uit bovenstaande volgt dat de opleidingseis van artikel 35 Wwft voor het opdoen van de 

noodzakelijke kennis omtrent de Wwft ook van toepassing is op advocaten/kantoren die in 

beginsel geen Wwft-plichtige diensten verlenen. 

 

 

 

 

 


