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Beleidsregel inzake artikel 4.4 Verordening op de advocatuur en artikel 14, sub i Regeling 
op de advocatuur 
 
 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Verordening op de advocatuur in werking getreden. In 
artikel 4.4, vijfde lid, sub a en b is opgenomen dat één opleidingspunt kan worden gehaald met 
het volgen van één uur academisch of postacademisch onderwijs en het geven van een half uur 
academisch of postacademisch onderwijs. Indien er sprake is van het volgen of geven van 
onderwijs bij een door de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten erkende 
onderwijsinstelling kan voor het aantonen van het gehaald hebben van de punten volstaan 
worden met overlegging van het door de onderwijsinstelling afgegeven opleidingscertificaat. 
Met betrekking tot het aantonen van het gehaald hebben van opleidingspunten bij een niet door 
de algemene raad erkende onderwijsinstelling hecht de raad van de orde eraan om bekendheid 
te geven aan welke gegevens de raad ten bewijze van het gehaald hebben van de 
opleidingspunten in wil zien. In zijn vergadering van 12 december 2022 heeft de raad van de 
orde besloten op de volgende wijze invulling te geven aan de beleidsruimte. 
 
Artikel 4.4 lid 5, sub a Verordening op de advocatuur  
Indien onderwijs wordt gevolgd bij een niet door de Algemene Raad erkende onderwijsinstelling 
kan de raad van de orde besluiten om opleidingspunten voor het volgen van onderwijs toe te 
kennen. 
Om voor toekenning van opleidingspunten in aanmerking te komen moet het onderwijs de 
praktijkuitoefening of de praktijkvoering van de advocaat ten goede komen. Met 
praktijkuitoefening wordt bedoeld het optreden als advocaat, dus het verlenen van 
rechtsbijstand. Met praktijkvoering wordt bedoeld organisatie en inrichting van de praktijk ten 
einde te voldoen aan de op advocaten van toepassing zijnde regelgeving. 
 
Onderwijs ten behoeve van de praktijkuitoefening kan ofwel vakinhoudelijk/juridisch onderwijs 
zijn ofwel onderwijs op het gebied van beroepsvaardigheden. Onderwijs ten behoeve van de 
praktijkvoering ligt doorgaans op het gebied van de organisatie van de juridische 
dienstverlening. 
 
Aangetoond moet worden dat de cursus tot vermeerdering van vakkennis en/of advocatuurlijke 
vaardigheden leidt, dan wel dat het onderwijs de organisatie van de juridische dienstverlening 
betreft. Het onderwijs dient van academisch niveau te zijn. Een en ander kan aangetoond 
worden door het over leggen van een bewijs van deelname, dan wel de 
aanwezigheidsregistratie, verstrekking van het onderwijsprogramma (inclusief vermelding van 
aanvangs- en eindtijd en pauzes), een doelgroepomschrijving en het cursusmateriaal. Het 
cursusmateriaal dient in overeenstemming te zijn met de leerdoelen van het onderwijs en het 
materiaal moet na afloop goed bruikbaar zijn als naslagwerk. 
 
De docent dient affiniteit te hebben met de rechtspraktijk, vakinhoudelijk gekwalificeerd te zijn 
en dient over didactische vaardigheden te beschikken. De deskundigheid van de docent kan 
aangetoond worden door het verstrekken van een profiel van de docent met daarin opgenomen 
opleiding en werkervaring. 
 
Indien de raad van de orde van mening is dat op grond van bovenstaande voor het volgen van 
onderwijs opleidingspunten kunnen worden toegekend, wordt één opleidingspunt toegekend 
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voor het volgen van één uur onderwijs. Indien een deel van een uur onderwijs wordt gevolgd, 
wordt daar geen punt voor toegekend. Voor het vaststellen van het aantal uren dat onderwijs 
wordt gevolgd dient zowel bij aanvang als bij het einde van het onderwijs een aparte 
presentielijst te worden getekend. Op de presentielijst wordt naast de namen van de 
deelnemers aan het onderwijs in ieder geval de naam van de cursus, de naam van de docent 
en het aanvangs- en slottijdstip van de cursus vermeld. Indien de cursus over meerdere 
dagdelen wordt gegeven, wordt van ieder dagdeel twee aparte presentielijsten (aanvang en 
slot) bijgehouden. Indien er sprake is van een afwijkende aankomst en/of vertrektijd van een 
cursist dient dit tijdstip op de presentielijst te worden vermeld. Na afloop van het onderwijs 
wordt de presentielijst toegestuurd aan de adjunct-secretaris die de deelnemers individueel zal 
berichten hoeveel opleidingspunten hij/zij met het volgen van onderwijs heeft behaald. De 
cursist mag maximaal 10% van de totale cursusduur missen. Indien de cursist meer dan 10% 
van de totale cursusduur mist, heeft hij/zij geen recht op een bewijs van deelname. 
  
Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het volgen van het onderwijs een verzoek tot 
erkenning van opleidingspunten bij de raad van de orde in te dienen. 
 
Artikel 4.4 lid 5, sub b Verordening op de advocatuur 
Indien onderwijs wordt gegeven bij een niet door de algemene raad erkende onderwijsinstelling 
kan de raad van de orde besluiten om toch opleidingspunten voor het geven van onderwijs toe 
te kennen. 
Om voor toekenning van opleidingspunten in aanmerking te komen moet het onderwijs van 
academisch of postacademisch niveau zijn en de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten 
goede komen. Met praktijkuitoefening wordt bedoeld het optreden als advocaat, dus het 
verlenen van rechtsbijstand. Met praktijkvoering wordt bedoeld organisatie en inrichting van de 
praktijk ten einde te voldoen aan de op advocaten van toepassing zijnde regelgeving. 
 
Onderwijs ten behoeve van de praktijkuitoefening kan ofwel vakinhoudelijk/juridisch onderwijs 
zijn ofwel onderwijs op het gebied van beroepsvaardigheden. Onderwijs ten behoeve van de 
praktijkvoering ligt doorgaans op het gebied van de organisatie van de juridische 
dienstverlening. 
 
Aangetoond moet worden dat de cursus tot vermeerdering van vakkennis en/of advocatuurlijke 
vaardigheden leidt, dan wel dat het onderwijs de organisatie van de juridische dienstverlening 
betreft. Het onderwijs dient van academisch of postacademisch niveau te zijn. Een en ander 
kan aangetoond worden door verstrekking van het onderwijsprogramma (inclusief vermelding 
van pauzes), een beschrijving van de lesstof, een omschrijving van de doelgroep en een bewijs 
van deelname. 
 
Indien de raad van de orde van mening is dat op grond van bovenstaande voor het geven van 
onderwijs opleidingspunten kunnen worden toegekend wordt één opleidingspunt toegekend 
voor het geven van een half uur onderwijs. Indien een deel van een half uur onderwijs wordt 
gegeven, wordt daar geen punt voor toegekend. Na afloop van het onderwijs wordt de 
presentielijst toegestuurd aan de adjunct-secretaris die de docent zal berichten hoeveel 
opleidingspunten hij/zij met het geven van onderwijs heeft behaald. 
  
Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het geven van het onderwijs een verzoek tot 
erkenning van opleidingspunten bij de raad van de orde in te dienen. 
 
Artikel 14, sub i Regeling op de advocatuur 
Het is voor de advocaat mogelijk om te voldoen aan het in artikel 4.4 Verordening op de 
advocatuur gestelde, door aantoonbaar op vergelijkbare wijze als genoemd in artikel 14, sub a 
tot en met i Regeling op de advocatuur de professionele kennis en kunde te onderhouden. De 
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raad van de orde beoordeelt vooraf per geval op basis van de hem vooraf door de advocaat 
aangeleverde gegevens/stukken of is voldaan aan het in dit artikellid bedoelde 'op vergelijkbare 
wijze onderhouden van de professionele kennis en kunde' en zo ja, hoeveel punten daarvoor 
worden toegekend. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de orde van advocaten in het 
arrondissement Zeeland-West-Brabant op 12 december 2022. 
 
Deze regeling vervangt de beleidsregel inzake artikel 4.4 Verordening op de advocatuur en 
artikel 4, lid 1, sub f Regeling op de advocatuur van 10 september 2018. 
 

 


