
 

 

 

Kantoorhandboek NGB 

Toelichting en disclaimer 

De Verordening op de advocatuur verplicht de advocaat te beschrijven hoe hij/zij aan bepaalde regels 

uit de Verordening op de advocatuur voldoet (artikel 6.4). Het NGB stelt een modelkantoorhandboek 

ter beschikking, dat u als NGB-lid kunt downloaden en kunt aanpassen naar uw eigen situatie. 

Eigen verantwoordelijkheid advocaat 

Het NGB stelt het modelkantoorhandboek ter beschikking als hulpmiddel voor de leden. De inhoud is 

met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het bestuur van de Sectie Advocaat in dienstbetrekking van 

het NGB zal de inhoud periodiek actualiseren. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de 

verplichtingen die de NOvA aan u als advocaat stelt. Dat u het NGB-model kantoorhandboek gebruikt 

wil niet zeggen dat u aan de eisen voldoet. Datzelfde geldt overigens voor het gebruik van het model 

kantoorhandboek van de NOvA. 

 

Geen aansprakelijkheid NGB 

Het NGB aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid voor gevolgen van het gebruik van de 

inhoud van het modelkantoorhandboek, of voor aanpassingen aan die inhoud door het kantoor. 

Datzelfde geldt ook voor individuele leden van het NGB, al dan niet bestuurslid of sectiebestuurslid. 

 

De tekst van het modelkantoorhandboek gaat uit van de stand van wet- en regelgeving op 1 april 2019.  

 

 

Kantoorhandboek Advocaten [x] 

Voorbeeldtekst NGB-advocaten 

 
 

 

 

 

 

 

       1 april 2019 
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Inleiding en doelstelling Kantoorhandboek 

Kantoorhandboek » Inleiding 

Dit is het kantoorhandboek van [x], waarin [x] voor haar Advocaten de werkwijzen en bijbehorende 

modellen van het Kantoor heeft vastgelegd.  

 

De inhoud van het kantoorhandboek is in goed overleg tot stand gekomen. Eén Medewerker is 

aangesteld als beheerder en is eindverantwoordelijk voor het onderhouden van het kantoorhandboek. 

Dit kantoorhandboek is bedoeld voor iedere Medewerker binnen het Kantoor.  

Indeling kantoorhandboek 

Het eerste gedeelte van het kantoorhandboek bevat instructies op kantoorniveau. Globaal bevat dit de 

volgende onderwerpen: 

• Het Kantoor en de kantoorregelingen; 

• (Digitale) communicatie; 

• Archivering; 

• Betalingsverwerking; 

• Cliëntacceptatie; 

• Overige bepalingen. 

Het tweede gedeelte van het kantoorhandboek bevat instructies op opdrachtniveau. Globaal bevat dit  

de volgende onderwerpen: 

• Dossiervorming; 

• Afronding. 

Naleven instructies 

Alle Medewerkers worden geacht de instructies goed op te volgen. Indien van de instructies wordt 

afgeweken, wordt dit steeds met elkaar besproken.  

Het up-to-date houden van de kennis van de Medewerkers 

Alle Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid hun kennis ten aanzien van het kantoorhandboek 

regelmatig te toetsen aan de inhoud. De verdere ontwikkeling en het up-to-date houden van het 

kantoorhandboek is een continu proces. De Advocaten van het Kantoor dienen het kantoorhandboek 

regelmatig te raadplegen en te bekijken welke wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Wijzigingen en updates 

Regelmatig worden er intern wijzigingen in het kantoorhandboek doorgevoerd omdat werkwijzen 

aangescherpt worden, updates vanuit de NOvA beschikbaar komen of omdat wet- en regelgeving 

wordt gewijzigd.   

Leesbaarheid, formulering, definities 

In het belang van de leesbaarheid is bij het aanduiden van personen standaard gebruik gemaakt van 

de aanduidingen 'hij' en 'hem'. Daar waar 'hij' of 'hem' staat kan respectievelijk 'hij / zij' of 'hem / haar' 

gelezen worden.  

Definities: 

Advocaat  De advocaat in dienstbetrekking van [x] 

BAR Beheer Advocaten Registratie 
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Cliënt [x] inclusief haar dochtermaatschappijen en organisatorisch verbonden 

vennootschappen.    

Kantoor Het kantoor van [x] als geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Medewerker De Advocaat, de bedrijfsjurist, paralegal of secretaresse werkzaam bij het 

Kantoor van [x]. 

[x] De bedrijfsnaam van het bedrijf waar de Medewerkers werkzaam zijn. 
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Kruistabel normenkader 

Kantoorhandboek » Inleiding 

Inleiding 

Dit artikel bevat de kruistabel ten aanzien van het normenkader van het kantoorhandboek en de 

instructies en modellen in het kantoorhandboek waarin staat beschreven hoe de procedures met 

betrekking tot deze normen zijn vastgelegd.  

Regelgeving Beschrijving norm Beschrijving in 

kantoorhandboek 

Regeling op de 

advocatuur, artikel 

31 (Grondslag 

artikel 6.4, lid 2 

Verordening op de 

advocatuur) 

Dossierbeheer: 

 

De advocaat zorgt ervoor dat dossiers snel 

te vinden zijn en relevante gegevens 

overzichtelijk en toegankelijk weergegeven, 

ook voor bevoegde derden. 

Volgt uit diverse door Kantoor 

aangepaste instructies in het 

kantoorhandboek, 

bijvoorbeeld: 

 

Instructie dossiervorming 

Regeling op de 

advocatuur, artikel 

32 (Grondslag 

artikel 6.4, lid 2 

Verordening op de 

advocatuur) 

    

a. De vakbekwaamheid: 

 

i. hoe de advocaat of het kantoor aandacht 

besteedt aan vakbekwaamheid van de 

advocaten; 

Instructie onderhouden en 

ontwikkelen professionele 

kennis en kunde 

  

b. De kantoororganisatie: 

 

i. welke gemachtigden binnen het kantoor 

over een authenticatiemiddel beschikken en 

hoe met de advocatenpas en het 

authenticatiemiddel moet worden 

omgegaan bij verlies, vermissing of 

beschadiging van het authenticatiemiddel of 

de advocatenpas; 

Instructie digitale 

communicatie en ICT-

beveiliging 

  ii. hoe en bij wie de 

beroepsaansprakelijkheid is verzekerd; 

Instructie verzekering 

beroepsaansprakelijkheid 

  iii. of en zo ja op welke wijze met cliënten 

overeengekomen is dat de 

beroepsaansprakelijkheid is beperkt 

conform artikel 6.26 van de Verordening, en 

op welke wijze dat anderszins 

bekendgemaakt wordt; 

Instructie verzekering 

beroepsaansprakelijkheid 

  iv. welke procedures gelden met betrekking 

tot het verrichten of aanvaarden van 

betalingen, waaronder contante betalingen 

en de procedures met betrekking tot het in 

ontvangst nemen van waardepapieren en 

kostbaarheden; 

Instructie betalingsverwerking 
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c. 

 

De administratie: 

i.  op welke wijze de advocaat uitvoering 

geeft aan de artikelen 2:10 en 3:15a van 

het BW en artikel 6.5 van de Verordening, 

indien en voor zover deze op hem van 

toepassing zijn; 

 

Volgt uit diverse door kantoor 

aangepaste instructies in het 

kantoorhandboek, 

bijvoorbeeld: 

 

Instructie financieel beleid 

Instructie dossiervorming 

  ii. de wijze waarop de advocaat, 

respectievelijk het kantoor, zorg draagt dat 

de administratieve gegevens over de zaak 

zodanig worden beheerd dat zij snel te 

vinden zijn en voor de uitoefening van het 

beroep relevante informatie bevatten; 

Volgt uit diverse door kantoor 

aangepaste instructies in het 

kantoorhandboek, 

bijvoorbeeld: 

 

Instructie dossiervorming 

  iii. de wijze waarop de advocaat de 

administratie heeft ingericht zodat daaruit 

blijkt dat hij voldoet aan het bepaalde in de 

Wet ter voorkoming van witwassen en 

financiering van terrorisme; 

Volgt uit diverse door kantoor 

aangepaste instructies in het 

kantoorhandboek, 

bijvoorbeeld: 

 

Instructie belangen en 

opdrachtaanvaarding 

Instructie cliëntacceptatie en 

ongebruikelijke transacties 

(Wwft) 

d. Derdengelden: 

 

 i. welke procedures gelden met betrekking 

tot derdengelden; 

Instructie derdengelden 

e. De Wet ter voorkoming witwassen en 

financiering terrorisme: 

 

i.  of het kantoor diensten aanbiedt die 

vallen onder de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financiering terrorisme en, zo 

ja, 

Instructie belangen en 

opdrachtaanvaarding 

 

Instructie cliëntacceptatie en 

ongebruikelijke transacties 

(Wwft) 

  ii. welke procedures het kantoor heeft met 

betrekking tot de identificatie van de cliënt 

en eventuele tussenperso(o)n(en), het 

aanvaarden van opdrachten en het melden 

van ongebruikelijke transacties; 

Instructie belangen en 

opdrachtaanvaarding 

 

Instructie cliëntacceptatie en 

ongebruikelijke transacties 

(Wwft) 

  iii. hoe het kantoor waarborgt dat de 

advocaat en andere medewerkers goed 

geïnformeerd zijn over de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financiering 

terrorisme en de procedures, bedoeld in dit 

onderdeel, punt ii; 

 

Instructie cliëntacceptatie en 

ongebruikelijke transacties 

(Wwft) 

f. Het dossier- en zaaksbeheer:i. de wijze 

waarop de advocaat de dossiers beheert; 

Instructie dossiervorming 

  ii. de wijze waarop de advocaat zijn 

bereikbaarheid heeft afgestemd op de 
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verwachtingen van de cliënt en gegeven de 

rechtspraktijk die de advocaat uitoefent; 

Instructie toegankelijkheid en 

bereikbaarheid 

  iii. de wijze waarop de advocaat zich 

inspant de zaak tijdig af te handelen en 

waarborgt dat termijnen niet worden 

overschreden; 

Instructie beschikbaarheid en 

agendering 

  iv. de wijze waarop de advocaat bij zijn 

afwezigheid zorgt voor een goede 

vervanging of voor overdracht van een 

dossier; 

Instructie beschikbaarheid en 

agendering 

  v. de wijze waarop de advocaat zorg draagt 

voor een zorgvuldige afsluiting en 

archivering van het dossier; 

Instructie archivering 

 

Instructie afronding 

g. Informatiemanagement: 

 

i. de wijze waarop – voor zover van 

toepassing – het informatiemanagement 

wordt toegepast ten aanzien van e-mails, 

de kantoorwebsite en de bescherming van 

persoonsgegevens; 

Volgt uit diverse door kantoor 

aangepaste instructies in het 

kantoorhandboek, 

bijvoorbeeld: 

 

Instructie digitale 

communicatie en ICT-

beveiliging 

h. Risicomanagement: 

 

i. de wijze waarop de risicoanalyse en het 

melden van risico’s plaatsvindt en wat de 

procedures zijn; 

Volgt uit diverse door kantoor 

aangepaste instructies in het 

kantoorhandboek, 

bijvoorbeeld: 

 

Instructie belangen en 

opdrachtaanvaarding  

Instructie cliëntacceptatie en 

ongebruikelijke transacties 

(Wwft) 

Instructie geheimhouding 

Instructie uitvoering 

werkzaamheden 

Instructie calamiteiten  

  ii. welk werk een kantoor niet zal verrichten 

in verband met de voor het kantoor niet-

aanvaardbare risico’s; 

Volgt uit diverse door kantoor 

aangepaste instructies in het 

kantoorhandboek 

  iii. een overzicht van de algemene risico’s 

en oorzaken van claims in relatie tot de 

gebieden waarop het kantoor werkzaam is, 

en; 

Volgt uit diverse door kantoor 

aangepaste instructies in het 

kantoorhandboek 

  iv. een instructie voor werkzaamheden die 

wel worden verricht hoewel ze een hoger 

dan normaal risico voor het kantoor met 

zich meebrengen, inclusief afwijkend 

toezicht en meldplicht; 

Volgt uit diverse door kantoor 

aangepaste instructies in het 

kantoorhandboek 

  

i. Relatie met de cliënt: 

 

i. op welke wijze de advocaat zich vergewist 

van de identiteit van de cliënt en de 

wettigheid van de opdracht conform de 

Instructie belangen en 

opdrachtaanvaarding 

 

Instructie uitvoering 

werkzaamheden 
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artikelen 7.1 en 7.2 van de Verordening en 

deze zo nodig weigert conform artikel 7.3 

van de Verordening; 

 

Instructie cliëntacceptatie en 

ongebruikelijke transacties 

(Wwft) 

  ii. op welke wijze de opdracht wordt 

bevestigd en wat gebruikelijk in de 

opdrachtbevestiging is opgenomen; 

Instructie belangen en 

opdrachtaanvaarding 

  iii. de wijze waarop de advocaat tijdens het 

eerste contact met de cliënt vaststelt wat de 

aard en omvang van de zaak is en, indien 

mogelijk, een inschatting van de 

haalbaarheid maakt van hetgeen de cliënt 

verlangt; 

Instructie belangen en 

opdrachtaanvaarding 

  iv. de wijze waarop de advocaat bij 

aanvang de financiële consequenties met 

de cliënt bespreekt, zodat de cliënt zich 

bewust is van de consequenties van het 

geven van de opdracht; 

Instructie belangen en 

opdrachtaanvaarding 

  v. de wijze waarop de advocaat de 

vertrouwelijkheid van gegevens omtrent zijn 

cliënt en de aan hem toevertrouwde zaken 

waarborgt; 

Instructie geheimhouding 

  vi. de wijze waarop de advocaat de cliënt, 

gevraagd en ongevraagd, tijdig voorziet van 

alle voor de cliënt belangrijke (financiële) 

informatie; 

Instructie belangen en 

opdrachtaanvaarding 

 

Instructie uitvoering 

werkzaamheden 

  vii. de wijze waarop de advocaat de 

kwaliteit van de ingeschakelde derden 

waarborgt en de cliënt van de inschakeling 

van tevoren op de hoogte brengt; 

Instructie samenwerken en 

uitbesteden 

  viii. de wijze waarop de advocaat het 

oordeel van cliënten bij het verbeteren van 

zijn dienstverlening betrekt; 

Instructie klanttevredenheid 

j. Belangenverstrengeling: 

 

i. de wijze waarop belangenverstrengeling 

wordt geïdentificeerd en hoe wordt 

opgetreden als hiervan sprake is. 

Instructie belangen en 

opdrachtaanvaarding 

 

De volledige tekst van de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur is te vinden 

op: regelgeving.advocatenorde.nl.  
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Instructie Kantooropzet 

Kantoorhandboek » Het Kantoor 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie Kantooropzet. Het Kantoor is gevestigd in [•] en kent een totale omvang 

van [•] Medewerkers waarvan [•] Advocaten, [•] juristen, [•] paralegals en [•] secretaresses. 

Organisatiestructuur 

De structuur is als volgt weer te geven: 

Voorbeeld Organisatiestructuur

General Counsel

 

Vakgebieden 

Ten behoeve van Cliënt op het Kantoor worden de volgende vakgebieden onderscheiden: 

• Aanbestedings- en mededingingsrecht en staatssteun; 

• Aansprakelijkheidsrecht; 

• Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht; 

• Bestuursrecht; 

• Huurrecht; 

• Intellectuele eigendom; 

• Bestuursrecht, Ruimtelijke Ordening en Milieurecht; 

• Ondernemingsrecht; 

• Privacyrecht; 

• Strafrecht; 

• Transportrecht; 

• Verbintenissenrecht; 

De Advocaten op het Kantoor zijn ingedeeld op basis van (i) de hierboven vermelde vakgebieden 

en/of (ii) toewijzing aan een of meer dochtermaatschappijen van en/of vennootschappen  

organisatorisch verbonden met [x].  

In ‘Mijn orde’ kan indien van toepassing worden aangegeven welke specialisatie(s) de Advocaten 

hebben en van welke specialisatievereniging(en) zij lid zijn.  
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Instructie toegankelijkheid en bereikbaarheid 

Kantoorhandboek » Het Kantoor 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie toegankelijkheid en bereikbaarheid. 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid Kantoor 

Het Kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend voor haar Cliënt van 9.00 tot 17.00 uur, zowel 

fysiek als telefonisch.  

Voor de telefonische bereikbaarheid hebben de Advocaten binnen het Kantoor de volgende afspraken 

gemaakt: 

• De telefonische bereikbaarheid van het Kantoor moet in principe 100% zijn; 

• Indien degene voor wie het telefoongesprek is bestemd tijdelijk niet aanwezig is, wordt de 

beller gevraagd of kan worden teruggebeld of dat iemand anders kan helpen; 

• Indien een Medewerker het kantoorpand verlaat, dient hij ervoor zorg te dragen dat zijn 

collega’s weten wanneer hij weer bereikbaar is; 

• Indien wordt beloofd binnen een bepaalde tijdslimiet terug te bellen, moet dit nagekomen 

worden; 

• De vertrouwelijkheid van alle gesprekken is gewaarborgd. 

De contactgegevens van de Advocaten staan gepubliceerd op de website van [•], vermeld op het 

briefpapier, in de externe e-mails en op de visitekaartjes. Wijzigingen dienen door de daarvoor 

verantwoordelijke zo spoedig mogelijk te worden doorgevoerd in alle media waarin deze 

contactgegevens zijn opgenomen. Ook de contactgegevens van de Advocaten worden actueel 

gehouden. Als een Advocaat bijvoorbeeld verhuist, uit dienst gaat of zich van het tableau wil laten 

uitschrijven, wordt dit aangepast in ‘Mijn orde’. Meer informatie is hierover te vinden op: 

www.advocatenorde.nl  

De basis voor alle communicatiemiddelen van het Kantoor zoals briefpapier, e-mail, visitekaartjes, 

brochures en logo is vastgelegd in de huisstijl van [x]. De daarvoor verantwoordelijke bewaakt dat 

deze huisstijl correct wordt toegepast. Dit zowel binnen het Kantoor als bij de ontwikkeling van 

bijvoorbeeld drukwerk door externen. 

Nummerherkenning 

Ten behoeve van nummerherkenning zijn de hieronder genoemde geheimhoudernummers 

opgegeven aan de algemeen secretaris van de Nederlandse Orde van Advocaten, via de website 

Nummerherkenning (nummerherkenning.advocatenorde.nl).   

 

Op het Kantoor wordt gebruik gemaakt van telefoons en fax met geheimhoudernummer, tenzij 

zwaarwegende omstandigheden dat beletten. Om afluisteren te voorkomen bellen de Advocaten niet 

in het openbaar. Er wordt op toegezien dat personen zonder (een van dat van de Advocaat afgeleid) 

verschoningsrecht geen gebruik maken van de geheimhoudernummers. Mocht een van de nummers 

oneigenlijk worden gebruikt, dan wordt dit nummer onverwijld gemeld bij de algemeen secretaris. De 

algemeen secretaris wordt ook zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van een wijziging van een of 

meer van deze nummers. Bij verlies of diefstal van een mobiele telefoon met geheimhoudernummer 

wordt dit nummer geblokkeerd.  

Postverwerking 

Inkomende post wordt dagelijks direct gesorteerd en voorzien van een dagtekening. Vervolgens wordt 

de post intern verspreid. Persoonlijke post en bankafschriften dienen ongeopend te blijven en in 
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persoon aan de Advocaat gegeven te worden. Post aangaande een dossier wordt samen met het 

betreffende dossier aan de Advocaat overhandigd. De Advocaat dient uiterlijk één werkdag na 

ontvangst alle zakelijke post doorgenomen te hebben. Correspondentiestukken dienen dagelijks 

uitgeprint te worden zodat ze dezelfde dag nog kunnen worden verzonden.  

E-mail 

E-mail dient minimaal dagelijks/ieder dagdeel bekeken en waar nodig beantwoord te worden.   
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Instructie samenwerken en uitbesteden 

Kantoorhandboek » Het Kantoor 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie samenwerken en uitbesteden. 

Samenwerken en uitbesteden 

In de praktijk komt het voor dat externe advocaten/ deskundigen worden geraadpleegd. Het is van 

groot belang dat deze externe advocaten/ deskundigen dezelfde hoge mate van kwaliteit naleven. 

Daarom heeft het Kantoor een lijst opgesteld met deskundige en advocaten en deskundigen die 

experts zijn op verschillende rechtsgebieden (zie ook artikel 4, eerste lid, onderdeel 2, van de 

Verordening op de advocatuur). Deze lijst is gepubliceerd op de website van [x].  

Het inschakelen van externe advocaten en andere deskundigen vindt slechts plaats na afstemming 

met en door Cliënt. Met deskundigen die toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie wordt in een 

regeling betreffende geheimhouding voorzien. De Advocaat is verantwoordelijk voor de bewaking van 

de kwaliteit van de door de externe advocaat geleverde dienst. 

Hieronder is een overzicht opgenomen van advocaten en deskundigen met wie het Kantoor goede 

ervaringen heeft en met wie het kantoor samenwerkt. 

Kantoor overzicht invoegen 
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Instructie beschikbaarheid en agendering 

Kantoorhandboek » Kantoorregelingen 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie beschikbaarheid en agendering. 

Aanspreekbaarheid en bereikbaarheid van de Advocaat 

Om Cliënt snel en effectief van dienst te kunnen zijn, is de aanspreekbaarheid en bereikbaarheid van 

de Advocaat essentieel. De Advocaat informeert de Medewerkers of indien van toepassing de externe 

waarnemer over zijn aanspreekbaarheid en bereikbaarheid. Aan de Cliënt dient op eenvoudige wijze 

kenbaar te kunnen worden gemaakt wanneer de Advocaat te bereiken is. Zie voor meer 

informatie ook de Instructie toegankelijkheid en bereikbaarheid. 

Planning 

Verschillende werkzaamheden hebben verschillende prioriteiten. Een goede planning is voor een 

goede praktijkvoering onontbeerlijk. De Advocaten spannen zich ervoor in zaken tijdig af te handelen. 

Termijnen 

Het agendasysteem is op zodanige wijze ingericht, dat kan worden gewaarborgd dat termijnen niet 

worden overschreden. 

Vervangingsregeling 
Deze paragraaf is van toepassing indien de Advocaat afwezig is wegens ziekte of vakantie en niet via 

reguliere wijze, bijvoorbeeld e-mail, (mobiele) telefoon of ander communicatiemiddel bereikbaar is.  

Indien een Advocaat door ziekte of om andere redenen ongepland afwezig is, neemt een andere 

Advocaat  voor deze Advocaat waar voor zover het de zaken betreft die niet slechts bedrijfsjuridisch 

van aard zijn maar waarvoor de kwalificatie van Advocaat is vereist dan wel waarin de Advocaat 

optreedt in zijn hoedanigheid van advocaat. Indien mogelijk verwittigt de afwezige Advocaat de 

waarnemende Advocaat met de mededeling dat hij/zij afwezig is, hoe lang het naar verwachting gaat 

duren en welke zaken spoedeisend zijn.  

De waarnemende Advocaat controleert de agenda op afspraken die afgezegd/verplaatst moeten 

worden en handelt de post en e-mails af in zoverre deze de terugkomst van de afwezige Advocaat 

niet kunnen afwachten. Indien geen Advocaat beschikbaar is voor waarneming dan wel indien er 

sprake is van een tegenstrijdig belang binnen de groep, zal waargenomen worden door een andere 

externe advocaat, bij voorkeur een advocaat die bekendheid heeft met de praktijk van de Advocaat. 

Het inschakelen van de externe advocaat geschiedt conform de Instructie samenwerken en 

uitbesteden.  

Bij vakantie of ziekte (langer dan drie maanden) ten tijde waarvan de Advocaat niet via enig 

communicatiemiddel bereikbaar is, wordt één Advocaat aangewezen, die de binnenkomende post 

inclusief e-mailberichten van de afwezige Advocaat nakijkt, deze post indien nodig beantwoordt, 

eventueel termijnen noteert en spoedeisende zaken regelt. Bij geplande afwezigheid waarbij de 

Advocaat niet bereikbaar is, vindt een overdracht van de verschillende zaken plaats. De Cliënt wordt 

geïnformeerd over de afwezigheid van de Advocaat en hoe zij in contact kunnen komen met de 

waarnemende Advocaat/externe advocaat.  

Bij een afwezigheid die langer duurt dan drie maanden, dan wel neerlegging van de praktijk, geldt dat 

de praktijk van de afwezige Advocaat c.q. Advocaat die zijn praktijk heeft neergelegd wordt 

afgewikkeld door de waarnemend advocaat in overleg met Kantoor. 
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Instructie digitale communicatie en ICT-beveiliging 

Kantoorhandboek » Kantoorregelingen 

Indien het kantoor werkt met een extern IT_bedrijf als leverancier van het primaire systeem of het 

kantoornetwerk door een externe partij laat beheren, is het te adviseren deze instructie door hen na te 

laten kijken. Zij kunnen aangeven of het kantoor aan deze instructie voldoet, welke zaken het kantoor 

eventueel anders doet en waarom het kantoor van mening is dat dan aan de veiligheidsnorm wordt 

voldaan. 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie digitale communicatie en ICT-beveiliging.  

Digitale Communicatie en ICT-beveiliging 

Binnen het Kantoor zijn afspraken gemaakt over een verantwoord gebruik van elektronische 

communicatiemiddelen door allen die bij het Kantoor werkzaam zijn. Onder communicatiemiddelen 

worden middelen verstaan zoals computersystemen, smartphones, tablet, gegevensdragers, software, 

internet en e-mail . De wijze waarop met deze communicatiemiddelen wordt omgegaan, wordt in dit 

artikel beschreven. 

Uitgangspunt gemaakte afspraken 

Uitgangspunt is een zakelijk en professioneel gebruik van alle communicatiemiddelen, waarbij 

zorgvuldig en integer handelen, alsmede de integriteit en goede naam in acht worden genomen. 

Hierbij worden ook artikelen 2:10 en 3:15a van het Burgerlijk Wetboek in acht genomen, alsmede de 

beleidsregel inzake de Meldplicht datalekken (zie “meldplicht datalekken” p. 23). 

Automatiseringsverantwoordelijke intern 

Ten behoeve van het Kantoor is een automatiseringsverantwoordelijke aangewezen. Deze is zowel 

intern als extern het aanspreekpunt voor alle zaken rondom automatisering. Hij is tevens 

verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de automatisering inclusief de 

beveiligingssoftware en het beveiligingsbeleid. 

Advocatenpas 

Voor fysieke legitimatie als advocaat in de gevallen waarin dit bij of krachtens enige wet verplicht is, 

en voor beveiligde digitale communicatie met een aantal webapplicaties van de NOvA en andere 

organisaties zoals het digitale loket van de Rechtspraak, heeft elke Advocaat van het Kantoor een 

Advocatenpas. De Advocaten geven geen machtigingen aan Medewerkers van het Kantoor.  

Als zich iets voordoet waardoor de geldigheid van de pas in het geding kan komen, maakt de 

Advocaat daarvan direct schriftelijk melding bij de algemeen secretaris van de NOvA en de helpdesk 

van QuoVadis via advocatenpas@quovadisglobal.com Dat moet in elk geval worden gedaan bij 

ernstige beschadiging, verlies of diefstal van zijn Advocatenpas. 

Als een Advocaat het Kantoor verlaat en hij blijft werkzaam als advocaat, dan neemt hij zijn pas mee 

naar het nieuwe kantoor. Als hij niet verder gaat als advocaat, dient hij zijn pas op te sturen naar de 

raad van de orde. 

Beveiliging 

Beveiliging is de verantwoordelijkheid van iedere Medewerker in het Kantoor. Het Kantoor gaat 

bewust om met informatiebeveiliging en neemt de nodige (technische) beschermingsmaatregelen, 

onder andere om de kans op een cyberaanval of datalek zo klein mogelijk te maken. 

Het netwerk, de servers en alle computers binnen het Kantoor zijn beveiligd conform de [x]-standaard. 

Daarnaast wordt informatie beveiligd opgeslagen. De Medewerkers streven ernaar hun relaties ervan 
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te overtuigen om een vertrouwd en beveiligd kanaal te gebruiken voor het uitwisselen van informatie. 

Verder zorgen de Medewerkers ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot vertrouwelijke 

gegevens. 

De toegang tot de software en de bestanden is geregeld via gebruikersnamen en wachtwoorden. 

Geïnstalleerde software wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden en er wordt prioriteit gegeven 

aan beveiligingsupdates. De Medewerkers installeren geen onnodige software en maken geen 

gebruik van kwetsbare software. Bij Adobe Acrobat PDF reader wordt altijd gebruik gemaakt van de 

meest recente update. Verder zijn de Medewerkers waakzaam voor ‘social engineering’: onbekende 

die telefonisch, via e-mail of in persoon iets interessants aanbieden om zich toegang te verschaffen tot 

onze systemen of informatie. Verder zoeken de Medewerkers actief naar kwetsbaarheden in hun 

organisatie en de IT infrastructuur. Het beveiligingsbeleid wordt regelmatig gecontroleerd. 

'Bring your own device' 

Voor het gebruik van mobiele apparaten zoals PDA's, smartphones, iPhones en tablets, heeft het 

Kantoor een duidelijk beleid. Bij indiensttreding worden de Medewerkers geïnformeerd over wat wel 

en wat niet mag met en op deze apparaten. Er wordt altijd ten minste ene pincode of wachtwoord 

gebruikt om apparaten te vergrendelen.  Er wordt zorgvuldig omgegaan met het gebruik van 

draadloze netwerken binnen of buiten het Kantoor, teneinde het risico van afluisteren of ‘hacking’ zo 

beperkt mogelijk te houden. Buiten het Kantoor wordt geen internetverbinding of netwerk van derde 

gebruikt, maar wel bijvoorbeeld de eigen telefoon om de laptop aan internet te koppelen (tethering) of 

een beveiligd thuisnetwerk. Bij voorkeur via een VPN-verbinding, omdat mobiele datanetwerken niet 

per definitie veilig zijn. Er worden geen privécomponenten (zoals USB-sticks, extern geheugen, privé 

tablet of privé smarphone in het zakelijke netwerk gebruikt. Ook zijn specifieke maatregelen genomen 

om deze gegevensdragers veilig te maken. De gegevensdragers kunnen alleen via een sterke 

authenticatie verbonden worden met het bedrijfsnetwerk, en worden volledig gescand voordat ze met 

het netwerk worden verbonden. 

Gebruik systemen 

De infrastructuur voor elektronische communicatie is kwetsbaar en dus beveiligd. De kwetsbaarheid 

vraagt bij het gebruik om speciale aandacht op de volgende punten: 

• Inlognaam en wachtwoord zijn sterk en persoonsgebonden en geven toegang tot de 

computersystemen; 

• Het downloaden van software is niet toegestaan, tenzij over het gebruik overeenstemming is 

bereikt; 

• Gratis software mag niet worden gebruikt, tenzij over het gebruik overeenstemming is bereikt; 

• Links en e-mailbijlagen van onbekenden mogen niet zomaar worden geopend. Hierin kunnen 

virussen en malware verstopt zijn; 

• Onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of van buitenaf, dienen onmiddellijk te 

worden gemeld. 

Gebruik internet en e-mail 

Risico’s verbonden aan het gebruik van internet en e-mail worden zoveel mogelijk vermeden, zodat de 

interne ICT-structuur optimaal beschikbaar blijft voor gebruik binnen het Kantoor. Het gebruik van [x]-

internet en e-mail is bedoeld voor zakelijke doeleinden. Privégebruik is toegestaan, het gebruik dient 

echter tot een minimum beperkt te blijven. 

Om aanvallen op de systemen te kunnen detecteren monitort [x] het internetverkeer.  

Waarborgen 

Binnenkomend internetverkeer en e-mailverkeer wordt door firewalls, speciale antivirus en 

antispyware software zo goed mogelijk gecontroleerd op virussen, spyware, ransomware en 

soortgelijke (dreigende) inbreuken. Bevat een e-mailbericht een virus of spy-/ransomware, dan wordt 
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het automatisch tegengehouden en worden de verzender en ontvanger daarover ingelicht via het 

virusprogramma. 

Gevoelige informatie wordt altijd beschermd met een login. Bij het versturen of ontvangen van 

persoonsgegevens of bij het inloggen op systemen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een 

versleutelde verbinding. 

Informatiebeveiligingsincident  

Wordt het Kantoor onverhoopt toch met een informatiebeveiligingsincident geconfronteerd, dan doet 

het Kantoor er alles aan de schade zo beperkt mogelijk te houden. Het kantoor zorgt voor voldoende 

capaciteit om snel te reageren op een beveiligingsincident. Hoe langer een virus ronddwaalt of een 

hacker toegang heeft tot de systemen, hoe groter de schade kan zijn. De te nemen acties zijn:  

- Allereerst – al dan niet via technische ondersteuning – de controle terugwinnen over de 

systemen, informatie en werkzaamheden; 

- Onderzoek doen naar wat er heeft plaatsgevonden en passende maatregelen te nemen. Dit 

kan inhouden dat het Kantoor systemen tijdelijk buiten gebruik stelt, om verdere invloed van 

buitenaf te voorkomen en met meer zekerheid te kunnen vaststellen wat er precies is 

gebeurd; 

- Beveiligingsincidenten administreren (als het Kantoor niet kan aantonen dat zij verantwoord 

met informatiebeveiliging omgaat, kan dit invloed hebben op aansprakelijkheid);  

- Een crisis- en communicatieplan opstellen om betrokkenen op de hoogte te brengen.  

- Indien noodzakelijk melding maken van het incident. 

Disclaimer 

In alle uitgaande berichten via de e-mail is een disclaimer opgenomen. Daarvoor is een standaard 

bericht opgesteld dat verschijnt wanneer een nieuw bericht wordt aangemaakt door op het icoontje 

“nieuw bericht” te klikken. 

De disclaimer luidt als volgt: 

“This e-mail may contain privileged or confidential information. If you have received this e-mail in error, 

please notify us immediately and delete this e-mail.     

[x] , [adres], [plaats], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. [•].” 

Back-up en recovery 

De software en opgeslagen gegevens van het Kantoor dienen zo spoedig mogelijk hersteld te kunnen 

worden. Dit wil zeggen dat het systeem in de staat van het moment direct voor de calamiteit gebracht 

moet kunnen worden. Elke dag wordt er een back-up gemaakt van de automatiseringssystemen van 

[x] inclusief de bestanden van Kantoor.  
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Instructie calamiteiten 

Kantoorhandboek » Kantoorregelingen 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie calamiteiten. 

Calamiteiten 

Het Kantoor heeft de verantwoordelijkheid naar het personeel en de Cliënt om rekening te houden met 

calamiteiten en het treffen van voorzieningen om de omvang van de schade te beperken. Het is van 

belang om te inventariseren waar de organisatie het meeste risico loopt en wat de maatregelen zijn 

die het Kantoor heeft getroffen om de schade te beperken. Calamiteiten hebben niet enkel betrekking 

op aardbevingen, stormschade etc., maar kunnen ook betrekking hebben op het vertrek van een 

personeelslid of het kwijtraken van een usb-stick met gevoelige informatie. Calamiteiten zijn als volgt 

te categoriseren: 

Persoonlijke omstandigheden 

• Overlijden van een collega; 

• (Plotseling) vertrek van een collega; 

• Langdurige ziekte van een collega. 

Gebouwen en inventaris 

• Brand-, rook-, en waterschade; 

• Inbraak en daardoor verliezen van Cliëntgegevens; 

• Stroomstoring. 

ICT 

• Diefstal van computers; 

• Server crash; 

• Corrupte backup files; 

• Uitval van telecommunicatie; 

• Hacks. 

Overig 

• Bedreiging; 

• Overval; 

• (Beroeps)fouten.  

Indien een van de calamiteiten zich voordoet, treden de Advocaten en Medewerkers direct in overleg. 

Na inventarisatie wordt besproken welke passende acties kunnen worden ondernomen en wie de 

acties wanneer neemt.  
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Instructie archivering 

Kantoorhandboek » Kantoorregelingen 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie archivering.  

Archivering 

Het Kantoor hanteert een uniforme werkwijze wanneer het gaat om het archiveren van Cliëntdossiers. 

Uitgangspunt is dat dossiers elektronisch worden bewaard. Documenten worden als hard copy 

bewaard als dat op grond van de wet of op grond van [x]-beleid is voorgeschreven. Ingeval het eigen 

kantoorpand geen adequate archiefruimte heeft, wordt gebruik gemaakt van [•] te [•].  

Het bewaren van dossiers dient allereerst het belang van de Advocaat zelf. Tevens zijn zij dan in staat 

te voldoen aan de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen. Nadat dossiers worden afgesloten, 

worden deze opgeborgen in het (elektronisch) archief. In de dossiermap dienen alle relevante stukken 

te zijn opgenomen. Op de dossiermap dienen zichtbaar de naam, - indien aanwezig - Cliëntcode en 

jaartal te worden vermeld. Bij archivering passen de Advocaten het 'VINDT' principe toe: 

• Vertrouwelijk, archivering van de dossiers waarborgt de vertrouwelijke behandeling van de 

gegevens; 

• Inzichtelijk, archivering van de dossiers gebeurt op inzichtelijke wijze; 

• Deugdelijk/Duurzaam, het Kantoor garandeert een deugdelijke/duurzame archivering van de 

dossiers; 

• Toegankelijk, ook na archivering garandeert het Kantoor de toegankelijkheid met betrekking tot 

de dossiers en de dossiergegevens. 

Richtlijnen 

Bij het archiveren dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen: 

1. De Advocaat bepaalt – al dan niet in overleg met Cliënt – de datum waarop het dossier is 

afgesloten; 

2. De Advocaat ziet erop toe dat het dossier ten minste conform de verplichte [x] bewaartermijn 

(zie hieronder) zal worden bewaard, gerekend vanaf datum van dossiersluiting en dat daarna 

het dossier zal worden vernietigd; 

3. Dossiers worden digitaal in de elektronische bewaarsystemen en/of fysiek in de 

archiefsystemen van Cliënt gearchiveerd. 

Bewaartermijn 

De dossiers worden minimaal bewaard voor de duur van de wettelijke termijn. 

 Verplichte [x] termijn Wettelijke termijn 

Verjaringstermijn rechtsvordering opvragen van 

stukken 

10 of 20 of 30 jaar 5 jaar na einde 

bemoeienis met 

de zaak 

Bewaartermijn van administratieve gegevens 10 jaar 7 jaar 

Bewaartermijn op grond van de AWR 10 jaar 7 jaar 

Neerlegging van de praktijk 20 jaar 5 of 20 jaar 

Verjaringstermijn voor beroepsfouten 20 jaar 5 of 20 jaar 
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Instructie financieel beleid  

Kantoorhandboek » Financieel 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie financieel beleid. 

Financieel beleid 

Een goed financieel beleid is essentieel om de duurzaamheid van het totale beleid van [x] en daarmee 

ook van het Kantoor te bewaken. Voor dit financieel beleid wordt jaarlijks voor aanvang van het 

nieuwe jaar een begroting opgesteld waarin het budget voor uitgaven gespecificeerd is weergegeven. 

Tevens wordt een begroting van de omzet opgesteld. 

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden de balans en de staat van baten en lasten 

van [x] op schrift gesteld en controleert de accountant de boeken, waarna de accountant haar 

accountantsverklaring afgeeft. Aangezien het Kantoor onderdeel is van [x], wordt het Kantoor ook 

door de accountant gecontroleerd en heeft de af te geven accountantsverklaring evenzeer betrekking 

op het Kantoor.  

Urenverantwoording 

Op verzoek van en in overleg met Cliënt verantwoordt de Advocaat de urenbesteding op een dossier 

ten behoeve van het budget van Cliënt via een urenstaat. De Advocaten stellen geen declaraties op.  
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Instructie verzekering beroepsaansprakelijkheid 

Kantoorhandboek » Financieel 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie verzekering beroepsaansprakelijkheid. 

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid 

Elke Advocaat is conform artikelen 6.24 en 6.25 van de Verordening op de Advocatuur verzekerd 

tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid.  

De verzekering beroepsaansprakelijkheid heeft de navolgende dekking: 

• De verzekering dekt per Advocaat of indien van toepassing per samenwerkingsverband ten 

minste schade tot een bedrag van € 500.000 per aanspraak en tot ten minste twee maal dat 

bedrag per verzekeringsjaar; 

• De verzekering dekt de schade voortvloeiend uit alle werkzaamheden die gerekend kunnen 

worden tot de beroepsuitoefening van de Advocaat, daaronder begrepen het optreden als 

curator in een faillissement, als bewindvoerder in een (voorlopige) surséance van betaling en in 

andere hoedanigheid waarin de Advocaat door de rechter wordt benoemd, dan wel als 

mediator, bindend adviseur of arbiter; 

• De verzekering is ten minste van kracht voor gebeurtenissen in de lidstaten van de Europese 

Unie en landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 

Ruimte en Zwitserland; 

• De verzekering is aangegaan met een verzekeraar van wie aannemelijk is dat deze voldoet 

aan redelijkerwijs te stellen eisen van solvabiliteit; 

• De verzekering dekt mede de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de Advocaat voor 

handelingen en nalatigheden van personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn. 

De werkgever vrijwaart de Advocaten op voorhand voor schade toegebracht door de Advocaten 

aan werkgever of in de groep met werkgever verbonden rechtspersonen. De 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade toegebracht aan derden.  
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Instructie derdengelden 

Kantoorhandboek » Financieel 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie Derdengelden 

Derdengelden 

Het kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. De 

Advocaten zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te 

hebben. Worden de Advocaten toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen de Advocaten 

ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, 

direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat de Advocaten alsnog aansluiten bij een 

stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden 

zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt het Kantoor derdengelden op de 

kantoorrekening. 

De Advocaten hebben de deken ervan op de hoogte gesteld dat zij geen stichting derdengelden 

hebben, en zullen hem ook informeren bij enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting 

derdengelden.  
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Instructie betalingsverwerking 

Kantoorhandboek » Financieel 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie betalingsverwerking. 

Betalingen ten behoeve van dossiers 

Facturen betreffende uitgaven ten behoeve van een dossier worden na controle (al dan niet 

elektronisch) ondertekend door de Advocaat en aan de financiële afdeling van [x] gestuurd. Deze 

verwerkt en betaalt de facturen binnen de aangegeven tijd. De uitgaven worden vervolgens door 

Cliënt betaald.  

Contante betalingen 

Contante betalingen ten behoeve van de dossierbehandeling komen niet voor.  

Door Cliënten 

Kosten voor het inschakelen van externe advocaten en andere deskundigen alsmede verschotten en 

griffierechten worden door Cliënt betaald. Overige betalingen door Cliënt ten behoeve van de 

dossierbehandeling komen niet voor.  

Betaling griffiegeld 

Griffiegelden worden door de Cliënt voldaan. Indien de Advocaten van het Kantoor bij uitzondering 

betalingen van griffiegeld verrichten, wordt een dergelijke betaling als een kostenpost op het 

desbetreffende dossier geboekt en door Cliënt aan het Kantoor terugbetaald.  
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Instructie geheimhouding 

Kantoorhandboek » Kwaliteitsbeheer  

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie geheimhouding.  

Geheimhouding 

De vertrouwelijkheid van de relatie tussen Advocaat en Cliënt staat centraal in de beroepsuitoefening 

van de Advocaat. Onder alle omstandigheden dienen de Advocaten van het Kantoor geheimhouding 

te waarborgen. 

Alle interne personen zijn gehouden aan de geheimhoudingsverplichtingen opgenomen in de [x] 

arbeidsvoorwaarden. 

Alle externe personen die op enige wijze toegang krijgen of kunnen krijgen tot relevante gegevens van 

dossiers en/of Cliënt dienen vooraf een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Dit kan worden 

beschreven in een overeenkomst van opdracht of in een separate geheimhoudingsverklaring.  

Voor de ondertekening moet de identiteit van de persoon geverifieerd worden. Indien onduidelijk is of 

een persoon een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend, moet dit uit voorzorg nogmaals 

gebeuren. 

De ondertekende verklaringen worden in een speciaal daarvoor bestemde archieffolder bewaard. 

Meldplicht Datalekken 

Per 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat het Kantoor direct een 

melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra het Kantoor een ernstig datalek heeft 

of vermoedt. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van 

persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Onder een datalek valt dus niet alleen het 

vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Denk hierbij aan 

een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een 

databestand door een hacker. Aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn 

gelekt) dient het lek in beginsel ook te worden gemeld. 

 

De Algemene verordening gegevensbescherming stelt strenge eisen aan de registratie van 

(mogelijke) datalekken die zich op het Kantoor hebben voorgedaan. Deze registratie is gericht op 

zowel de interne organisatie als extern. Het Kantoor documenteert alle datalekken. 

Een melding van een datalek wordt door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van het Kantoor gedaan via 

het meldloket datalekken (https://datalekken.autoriteitspersoonsgegevens.nl/actionpage?0). 

 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels rond de meldplicht datalekken opgesteld. Het 

Kantoor houdt zich aan deze beleidsregels. Deze zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het 

bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en 

eventueel aan de betrokkenen.  

Zo kan er een boete ter hoogte van maximaal 10 miljoen euro (of 2% van de jaarlijkse omzet, 

wereldwijd) worden opgelegd wanneer het datalek niet wordt gemeld. In de Algemene verordening 

gegevensbescherming is geen verplichting voor de Autoriteit Persoonsgegevens (meer) opgenomen 

om eerst een bindende aanwijzing te geven. 

Op https://www.advocatenorde.nl/dossier/gegevensbescherming-avg/modellen-avg treft u 

een model-meldingsformulier beveiligingsincident. Met dit formulier wordt inzichtelijk gemaakt welke 

informatie nodig is in het geval zich een datalek voordoet bij uw advocatenkantoor of ingeschakelde 



 

24 

verwerker. Dit formulier bevat alle elementen die bij een datalek in het kader van een eventueel 

afgesloten verwerkersovereenkomst (minimaal) aangeleverd dienen te worden. 

 

Ook komt deze informatie intern van pas bij het invullen van het register datalekken en het eventueel 

moeten doen van een melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het model biedt 

dus een handige houvast bij een beveiligingsincident en het opvragen van de juiste en relevante 

informatie. 

Verder treft u op https://www.advocatenorde.nl/dossier/gegevensbescherming-avg/modellen-avg een 

model-register datalekken. Dit model-register biedt een handvat om te komen tot de benodigde set 

documentatie waarmee de Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren of u als kantoor aan de 

meldplicht heeft voldaan. 

 

Meer informatie is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Wet Huis voor klokkenluiders  

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Hiermee wil de wetgever 

bescherming bieden aan werknemers die misstanden binnen een organisatie aan de kaak willen 

stellen. Heeft eenkantoor doorgaans ten minste vijftig werknemers, dan bestaat de wettelijke 

verplichting een interne regeling voor de omgang met klokkenluiders op te stellen 

(‘klokkenluidersregeling’), welke hier ingevoegd kan worden. De randvoorwaarden waaraan de 

regeling moet voldoen zijn opgenomen in artikel 2 lid 2 van de wet. (Overigens is het 

toepassingsbereik van de wet voor het melden niet afhankelijk van de omvang van de organisatie). Er 

moet worden opgenomen: 

• De wijze waarop er met een interne melding wordt omgegaan; 

• Wanneer er sprake is van een vermoeden van een misstand; 

• Bij welke functionaris de misstand kan worden gemeld; 

• Verplichting voor de werkgever om de melding vertrouwelijk te behandelen; 

• De mogelijkheid voor de werknemer om een adviseur in vertrouwen te nemen. 

Misstanden kunnen overeenkomstig de binnen [x] geldende procedure worden gemeld. 

Handleiding bij extern onderzoek 

Meer informatie over hoe gehandeld kan worden in geval van een doorzoeking dan wel een 

onderzoek is te vinden in de 'Handleiding voor advocaten en Handleiding voor dekens ter waarborging 

van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht bij extern onderzoek'. De handleiding voor 

advocaten en dekens is te vinden op de website van de NOvA, www.advocatenorde.nl, “voor de 

Praktijk”, “modellen, handleidingen, formulieren”.  

https://www.advocatenorde.nl/
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Instructie gestructureerde feedback 

Kantoorhandboek » Kwaliteitsbeheer 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie gestructureerde feedback. Deze instructie volgt (nog) niet uit 

verplichtingen van de Verordening op de advocatuur, maar is als extra faciliteit aan het 

kantoorhandboek toegevoegd. 

Alle advocaten zijn, zodra artikel 26 van de Advocatenwet is gewijzigd en het gewijzigde artikel 26 is 

ingevoerd, gehouden ieder jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. 

Gestructureerde feedback is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van ervaringen, 

problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Die verdieping van kennis, inzicht 

en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag. Advocaten kunnen kiezen uit drie 

vormen van gestructureerde feedback: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal 

overleg. 

 

Intervisie 

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder 

begeleiding van een deskundige.  

Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of 

praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie 

uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of 

dilemma’s die spelen. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat 

de gespreksleider een deskundige is en een geheimhoudingsplicht heeft op grond van het nog in te 

voeren artikel 26, van de Advocatenwet. 

 

Peer review 

Peer review is een vorm van gestructureerde feedback die ziet op de juridische beoordeling van 

dossiers van een advocaat door een reviewer. Omdat de reviewer inzage heeft in dossiers van de 

advocaat is het van belang dat de reviewer aangemerkt wordt als deskundige in de zin van artikel 26 

van de Advocatenwet, zodat de in artikel 26, derde lid van de Advocatenwet geregelde 

geheimhoudingplicht van toepassing is. 

Het is van belang dat zowel de gereviewde advocaat als de reviewer op hetzelfde rechtsgebied 

werkzaam zijn, zodat de juridische inhoud voldoende onderdeel kan uitmaken van de beoordeling. In 

het gesprek dat volgt op de review kan worden besproken welke alternatieven in de behandeling van 

de zaak mogelijk zijn of waren en wat de advocaat daarvan kan leren. Op die manier wordt de kwaliteit 

in de inhoudelijke behandeling van zaken bevorderd. 

 

Gestructureerd intercollegiaal overleg 

Bij gestructureerd intercollegiaal overleg staan vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse 

praktijkvoering centraal. 

Advocaten kunnen binnen een kantoor of in een groep advocaten van verschillende bedrijven met 

elkaar van gedachten wisselen over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. 

Hierbij kunnen zowel vakinhoudelijke vragen worden gesteld als vragen over gedragsrecht, het 

optreden in het publieke domein als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, het opstellen van een 

ontwikkelplan, de vormgeving van de praktijkvoering, enzovoorts. 

Door dit overleg wordt aandacht gegeven aan verschillende elementen van professionaliteit. De 

kwaliteitsbevordering behelst immers meer dan alleen het beheersen van vakinhoudelijke kennis. Het 

overleg vindt plaats met een begeleider. Dit is geen deskundige in de zin van nog in te voeren artikel 

26, eerste lid, van de Advocatenwet. Deelnemende advocaten moeten daarmee rekening houden in 

het kader van de geheimhoudingsplicht. 
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Zie voor meer informatie, zoals aan welke vereisten de verschillende vormen van gestructureerde 

feedback moeten voldoen: 

https://www.advocatenorde.nl/dossier/kwaliteit/gestructureerdintercollegiaal- 

overleg 
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Instructie klanttevredenheid 

Kantoorhandboek » Kwaliteitsbeheer  

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie klanttevredenheid. 

Klanttevredenheidsonderzoek 

Met Cliënt wordt elk jaar een evaluatie gehouden over de dienstverlening van de Advocaten in het 

afgelopen jaar. 
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Instructie klachten 

Kantoorhandboek » Kwaliteitsbeheer  

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie klachten.  

Klachten naar aanleiding van de uitvoering van werkzaamheden 

In voorkomende gevallen worden klachten behandeld overeenkomstig de binnen [x] geldende 

procedure. In eerste instantie bespreekt de Cliënt de situatie met de betrokken Advocaat. Indien 

hiertoe aanleiding bestaat, treedt de Cliënt in overleg met de lijnmanager van de betrokken Advocaat.  
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Instructie onderhouden of ontwikkelen professionele 

kennis en kunde 

Kantoorhandboek » Medewerkers 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie onderhouden of ontwikkelen professionele kennis en kunde. 

Onderhouden of Ontwikkelen Professionele Kennis en Kunde 

Het uitgangspunt bij het Kantoor is dat alle Medewerkers zich zo goed mogelijk kunnen blijven 

ontwikkelen ten behoeve van de praktijkvoering. Dit betekent dat een vakinhoudelijke opleiding voorop 

staat en er niet alleen aandacht is voor de verplichte studiepunten. 

Registratie punten 

De door de Advocaten behaalde punten worden binnen het kantoor bijgehouden door de Advocaat. 

Sinds 1 januari 2010 dient de Advocaat jaarlijks in totaal ten minste 20 punten te behalen, waarvan 

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

rechtsgebied. Binnen het Kantoor zijn geen Advocaten aan de Hoge Raad verbonden.  
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Instructie cliëntacceptatie en ongebruikelijke transacties 

(Wwft) 

Kantoorhandboek » Cliëntacceptatie 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie cliëntacceptatie en ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet 

ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).  

Cliëntacceptatie en Ongebruikelijke Transacties (Wwft) 

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in 

werking getreden. De wetgeving bevat de verplichting voor advocaten om bij bepaalde diensten de 

Cliënt en eventuele uiteindelijk belanghebbende (UBO) te identificeren en een eventuele 

ongebruikelijke transactie te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt. De wet gaat uit van open 

normen en kent een op risico gebaseerde benadering. Het is aan de advocaten deze open normen in 

te vullen. 

 

Per 25 juli 2018 is de Wwft aangescherpt. De Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn (Stb. 2018, 

nr. 239) is met ingang van die datum in werking getreden.  

De handleiding (inclusief stappenplan) treft u aan op https://www.advocatenorde.nl/voor-uwpraktijk/ 

modellen-handleidingen-formulieren. 

Artikel 35 van de Wwft schrijft voor dat advocaten en hun medewerkers, voor zover relevant voor de 

uitoefening van hun taken, bekend moeten zijn met de bepalingen van de wet en periodiek 

opleidingen genieten die hen in staat stellen een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren en 

een eventuele ongebruikelijke transactie te herkennen. 

 

Het Kantoor verleent diensten die onder de Wwft vallen. De Advocaten volgen het navolgende 

stappenplan om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat de verplichtingen van de Wwft worden 

nagekomen.  

 

Het stappenplan 

1. Toepassingsbereik (artikel 1a lid 4 sub c en e Wwft) 

 

Vaststellen of de werkzaamheden Wwft-plichtig zijn. Bepaalde (beroeps)activiteiten maken dat 

bepaalde natuurlijke personen, vennootschappen of rechtspersonen kwalificeren als “ instelling” voor 

de Wwft, zoals (bepaalde werkzaamheden van) een advocaat. Dat betreft de advieswerkzaamheden 

van een advocaat, maar niet voor zover geprocedeerd wordt. 

 

2. Identificatie van cliënt (artikel 3 en 8 Wwft) 

 

Identificeren van de cliënt. De cliënt is degene met wie de arbeidsovereenkomst is gesloten. 

 

3. Verificatie van de identiteit van cliënt (artikel 3 en 8 Wwft) 

 

Verifiëren van de identiteit van cliënt. Dit houdt in dat een origineel uittreksel van de Kamer van 

Koophandel opgevraagd wordt, dat een kopie paspoort van de vertegenwoordiger wordt opgevraagd 

en dat een kopie van het paspoort van de (pseudo-)UBO wordt opgevraagd. 

 

4.(Pseudo-) UBO (artikel 3 en 8 Wwft, artikel 3 Besluit)  

 



 

31 

Check of de rechtspersoon een echte UBO (“Ultimate Beneficial Owner” ofwel “Uiteindelijk 

Belanghebbende”) heeft. Indien deze geen echte UBO heeft, dan moet een pseudo-UBO aangewezen 

worden. Dit kan bijvoorbeeld een statutair bestuurder zijn. 

 

5. PEP / PPP (artikel 8 Wwft, artikel 2 Besluit) 

 

Onderzoek of de cliënt of de UBO van de cliënt een politiek prominent persoon (“PEP”) is. Een PEP 

wil zeggen een persoon die een hoge functie in het openbaar bestuur vervult of het afgelopen jaar 

vervulde. Indien een partner, ouder, kind, partner van kind of naast geassocieerde met de cliënt of 

UBO van de cliënt een dergelijke hoge functie vervult, wordt de cliënt of de UBO als PEP aangemerkt. 

Check internet, internationale PEP-lijsten of andere betrouwbare bron. 

 

6. Risicobeleid 

 

Stel risicobeleid op. Dat wil zeggen vorm een oordeel over doel en aard van de zakelijke relatie, 

evenals de aard van de transactie en de herkomst en bestemming van middelen. Deze stap vormt de 

kern van de Wwft. 

 

Het aanstellen van een compiance officer Wwft en auditor Wwft zijn niet verplicht. 

 

7. Monitoring (artikel 3 Wwft) 

 

Blijf monitoren. Deze stap houdt in dat je altijd alert moet zijn. De herkomst van gelden moet 

nagegaan worden. 

 

8. Introductie cliënt (artikel 5 en 10 Wwft) 

 

Niet van toepassing 

 

9. Ongebruikelijke transactie (artikel 15 en 16 Wwft) 

 

Leg overwegingen vast betreffende een ongebruikelijke (niet: verdachte) transactie en bewaar deze.  

 

10. Melden (artikel 16 Wwft) 

 

Meld een ongebruikelijke transactie en leg gegevens vast.  

 

Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de FIU-Nederland. Op de website van de FIU-

Nederland (www.fiu-nederland.nl) staat alle relevante informatie voor het doen van een melding. 

 

Voordat je een melding doet, is het verstandig om eerst intern te overleggen met een collega of de 

compliance officer. Je kunt ook altijd extern advies inwinnen bij het Kenniscentrum Wwft. 

 

De objectieve indicatoren, waarbij gemeld moet worden, zijn: 

- Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn 

zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de Vierde anti-witwasrichtlijn is aangewezen als 

een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme (voor de actuele lijst met 

landen www.fiu-nederland.nl. 

- Een transactie voor een bedrag van €10.000,- of meer, betaald aan of door tussenkomst van de 

instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid 

card) of soortgelijke betaalmiddelen. 

 

http://www.fiu-nederland.nl/
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Voor één indicator geldt dat de Advocaat een afweging moet maken of er gemeld moet worden. Deze 

subjectieve indicator is: 

- Een transactie waarbij de Advocaat aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan 

houden met witwassen of financieren van terrorisme.  
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Instructie belangen en opdrachtaanvaarding 

Kantoorhandboek » Cliëntacceptatie 

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie belangen en opdrachtaanvaarding. 

Eerste contacten 

Nieuwe zaken zullen vanuit de groep worden aangereikt aan de Advocaat. Eenvoudigheidshalve 

wordt onder de Cliënt zowel de betreffende vennootschap in de groep als de betrokken 

(contact)persoon van de groep verstaan. De Advocaat treedt evenwel niet op voor individuen anders 

dan in hun hoedanigheid als medewerker of opdrachtnemer van de groep. De Advocaat noteert de 

gegevens van de betreffende Cliënt en noteert de gegevens van de wederpartij. Voordat een controle 

op tegenstrijdig belang is uitgevoerd neemt de advocaat geen kennis van de inhoud van de zaak. 

Tegenstrijdig belang 

De Advocaat controleert vervolgens of er mogelijkerwijze sprake is van een tegenstrijdig belang. Dit 

zou het geval kunnen zijn indien verschillende vennootschappen of organen binnen de groep geen 

gelijkluidend belang bij een zaak hebben. 

Bij constatering van een tegenstrijdig belang wordt dit zo mogelijk in het eerst volgende contact aan 

het management van de betreffende ondernemingen binnen de groep door de Advocaat gemeld. 

Alsdan zal naar een dusdanige ondersteuning van de betreffende ondernemingen worden gezocht, 

dat van een tegenstrijdig belang geen sprake meer is. De Advocaat kan bij het selecteren van andere 

advocaten adviseren en bemiddelen. 

 

Competenties 

De Advocaat bepaalt de aard van de zaak en/of het rechtsgebied. De Advocaat draagt er zorg voor 

dat over de nodige competenties wordt beschikt voor het bieden van rechtsbijstand op de 

rechtsgebieden waarop hij werkzaam is, in de zin van hoofdstuk 4 van de Verordening op de 

Advocatuur. Waar de Advocaat moet constateren dat niet over voldoende, specialistische 

competenties wordt beschikt, zal de Advocaat bijstand van een ter zake gespecialiseerde advocaat 

inroepen. 

 

Aanpak van de zaak 

De Advocaat stelt in overleg met Cliënt het probleem vast en geeft een (voorlopige) analyse. 

De Advocaat signaleert de van toepassing zijnde wettelijke termijnen. 

 

In overleg met de Cliënt wordt de te volgen strategie besproken en de daaraan gekoppelde voor- en 

nadelen. Indien mogelijk wordt een inschatting van de haalbaarheid gemaakt. 

 

Samen met de Cliënt wordt een inschatting gemaakt van de (externe) kosten welke gemoeid zullen 

zijn met een zaak en wordt aan de hand daarvan de overweging geëxploreerd van kosten versus 

baten van de zaak. 
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Instructie uitvoering werkzaamheden 

Kantoorhandboek » De opdracht  

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie uitvoering werkzaamheden.  

Uitvoering werkzaamheden 

De gedragsregels verplichten Advocaten om de belangen van Cliënt correct te behartigen. Het is van 

groot belang dat Cliënt geïnformeerd wordt over de stand van zaken in een dossier.  

De Cliënt dient van alle (rechts) handelingen en ontwikkelingen in een zaak op de hoogte gehouden te 

worden.  

Wanneer een zaak voor langere tijd wordt waargenomen door een andere Advocaat/externe advocaat 

wordt de Cliënt hiervan op de hoogte gesteld.  

De Cliënt dient voldoende tijd te krijgen om de stukken goed te keuren. 

Correspondentie met Cliënt en relaties dient zoveel mogelijk plaats te vinden per vertrouwelijke e-mail. 

De voortgang van een zaak wordt gedocumenteerd in het dossier. Alle handelingen en relevante 

contactmomenten worden vastgelegd. Ook worden kopieën van brieven, e-mails en andere 

schriftelijke gegevens aan het dossier toegevoegd.  

Het dossier zal na de financiële afhandeling opgeschoond en vervolgens in het archief geplaatst 

worden. 
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Instructie dossiervorming 

Kantoorhandboek » De opdracht  

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie dossiervorming.  

Dossiervorming 

Per werkgebied dienen alle dossiers op dezelfde wijze ingedeeld te worden. Hierdoor is het mogelijk 

om snel relevante informatie te vinden over een bepaalde zaak. De Advocaat is verantwoordelijk voor 

de indeling en volledigheid van het dossier. 

Voor de verwerking van gegevens in dossiers bestaat een aantal vastomlijnde regels. 

Dossiers dienen als volgt ingedeeld te worden: 

• De opdrachtbevestiging (indien aan de orde); 

• Communicatie met de Cliënt; 

• Proces- of contractstukken; 

• Financiële stukken (indien aan de orde); 

• Overige stukken. 

 

Het is belangrijk dat door de bij de opdracht betrokken personen gemakkelijk (digitaal) in de dossiers 

gezocht kan worden. 

Het dossier dient te allen tijde up-to-date te zijn. Na de financiële afhandeling van een zaak wordt het 

dossier opgeschoond en opgeborgen in het archief. 

Eventuele papieren dossiers dienen na gebruik direct in een afgesloten dossierkast / dossierruimte te 

worden opgeborgen. Dit dient in ieder geval aan het eind van een werkdag te gebeuren. De 

dossierkast /dossierruimte is toegankelijk voor betrokken Medewerkers. 

Bewijsvoering 

De Advocaat dient gemaakte afspraken en gevoerde gesprekken schriftelijk vast te leggen in het 

dossier van de Cliënt. Uiteraard worden ook processuele stukken, contractstukken en bewijsstukken 

aan het dossier toegevoegd. Dit is van belang voor eventuele bewijsvoering, maar ook voor het geval 

een andere Advocaat de zaak dient waar te nemen. 

Communicatie 

Proces- en contractstukken dienen aan het dossier te worden toegevoegd. Een kopie hiervan dient zo 

spoedig mogelijk te worden toegezonden aan de Cliënt. Indien nodig wordt de Cliënt tijd geboden om 

de stukken door te nemen en goed te keuren. De Cliënt wordt de mogelijkheid geboden contact op te 

nemen als er sprake is van onduidelijkheden. 
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Instructie afronding 

Kantoorhandboek » De opdracht  

Inleiding 

Dit artikel bevat de instructie afronding.  

Afronding 

Een goede afronding van alle handelingen van het Kantoor maakt deze handelingen controleerbaar. 

Daarom heeft het Kantoor een instructie ontwikkeld voor de financiële afhandeling van een dossier en 

de archivering van Cliëntdossiers. 

Financiële afronding 

Nadat de laatste juridische handeling in een zaak is verricht, moet worden overgegaan tot de 

financiële afhandeling van het dossier. Gecontroleerd dient te worden of alle nota’s en eindnota’s van 

derden zijn ontvangen en ter afdoening aan Cliënt zijn doorgezonden. 

Archivering 

Het dossier van een Cliënt wordt als afgesloten aangemerkt zodra de laatste financiële afhandeling 

heeft plaatsgevonden. Voordat het dossier kan worden gearchiveerd dient deze door de behandelend 

Advocaat opgeschoond te worden. Stukken worden indien nodig aan de Cliënt (retour) gezonden. Alle 

dossiers die worden aangelegd dienen op overzichtelijke wijze te worden bewaard in het daartoe 

bestemde archief. 

_________________________________________________________________________________ 


