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Geachte heer Tideman, 

 

Bij e-mail van 10 mei 2021 verzoekt u de algemene raad van de Nederlandse orde van 

advocaten (hierna: “algemene raad”) om te worden aangewezen als deskundige voor het 

verrichten van kwaliteitstoetsen bij advocaten, als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de 

Advocatenwet. U verzoekt te worden aangewezen als gespreksleider voor intervisie. 

 

De plaatsvervangend algemeen secretaris is gemandateerd besluiten te nemen die verband 

houden met aanwijzing als deskundige. 

 

Toetsingskader 

Op grond van artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet wijst de algemene raad deskundigen 

aan voor het verrichten van kwaliteitstoetsen bij advocaten. 

 

In artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening op de advocatuur (hierna: “Voda”) is 

bepaald dat een advocaat verplicht is ieder kalenderjaar deel te nemen aan kwaliteitstoetsen 

onder begeleiding van een door de algemene raad aangewezen deskundige. In artikel 4.3a, 

tweede lid, onderdeel b, van de Voda stelt de algemene raad nadere regels over de vereisten 

aan deze deskundigen. 

 

Een verzoek om aanwijzing als gespreksleider wordt getoetst aan de vereisten die zijn 

neergelegd in artikel 13c van de Regeling op de advocatuur (hierna: “Roda”): 

 een gespreksleider is academisch geschoold; 

 een gespreksleider heeft in de afgelopen vijf jaar voor de datum van de aanvraag 

een cursus gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande 

uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst; 

 met een cursus wordt gelijkgesteld het hebben gevolgd of gegeven van een 

opleiding waarin vergelijkbare kennis is opgedaan, en waarbij bovendien in de 

afgelopen vijf jaar voor de datum van de aanvraag ieder jaar ten minste eenmaal 

per jaar een intervisiebijeenkomst is verzorgd. 
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Beoordeling 

Uit de door u overgelegde documenten blijkt dat u academisch bent geschoold. 

 

U heeft de cursus op het gebied van gespreksleiding voor intervisie gevolgd op 14 mei 2020, 

18 mei 2020, 28 mei 2020 en 3 juni 2020. Deze cursus besloeg ten minste twee dagdelen en 

een terugkombijeenkomst. 

 

Uit uw verzoek is dan ook genoegzaam gebleken dat u voldoet aan de vereisten om te worden 

aangewezen als gespreksleider voor intervisie. 

 

Besluit 

U bent met ingang van dagtekening van dit besluit aangewezen als gespreksleider voor 

intervisie. Conform artikel 13c, vijfde lid, van de Roda bent u aangewezen voor een periode van 

vijf jaar. 

 

Om na verloop van de aanwijzingsduur van vijf jaar opnieuw als gespreksleider te worden 

aangewezen, kan een nieuwe aanvraag bij de algemene raad worden ingediend. 

 

Voor nadere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Miranda Kuiper. Haar 

contactgegevens vindt u bovenaan dit besluit. 

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten, 

Namens deze, 

 

##handtekening 

 

 

 

mr. drs. W.M. van Tellingen 

plaatsvervangend algemeen secretaris 

 

 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd en ondertekend 

bezwaarschrift, vergezeld door een kopie of scan van het besluit, indienen bij de algemene raad van de Nederlandse 

orde van advocaten, t.a.v. juridische en bestuurlijke zaken, per post via postbus 30851, 2500 GW, Den Haag of per 

e-mail via jz@advocatenorde.nl onder vermelding van ‘bezwaar aanwijzing deskundige kwaliteitstoetsen’. 

 

Indien het bezwaarschrift per e-mail wordt ingediend, gaat de algemene raad er zonder tegenbericht vanuit dat 

belanghebbende hiermee kenbaar maakt via deze weg voldoende bereikbaar te zijn, conform artikel 2:14, eerste lid, 

van de Algemene wet bestuursrecht. 
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