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College van Afgevaardigden
- Benoemt advocaat voorzitter raad 

van bestuur
- Wordt gehoord bij 

toezichtbegroting

Landelijke Toezichthouder 
- Eindverantwoordelijk voor het toezicht
- Preventief, proactief en reactief toezicht en klachtbehandeling
- Zelfstandig en onafhankelijk gepositioneerd (binnen de NOvA)
- Kan dekenbezwaren indienen , 60ab, 60b en 60c verzoeken
- Stelt toezichtbeleid (voor en) vast
- Stelt functieprofiel toezichthouder vast en benoemt toezichthouders
- Bestuursrechtelijke handhaving

Raad van de orde
- Stageaangelegenheden
- Informeert de toezichthouder
- Toegang tot de balie
- Draagt de voorzitter voor
- Taken die niet verenigbaar zijn 

met toezicht, zoals 
vertrouwenspersoon, 
belangenbehartiger en advies

College van toezicht

- Keurt toezichtbegroting goed 
- Stelt functieprofiel onafhankelijk 

voorzitter op (incl.bestuurlijke
ervaring)

- Draagt voorzitter voor (gehoord de 
raad van bestuur)

- Benoeming  2 advocaat leden raad 
van bestuur

- Aanwijzingen geven aan LTA

Wordt gehoord bij:
- Vaststellen huishoudelijk reglement
- Vaststellen beleid
- Functieprofiel advocaat leden raad 

van bestuur
- Functieprofiel toezichthouders

Lokaal bureau van de orde
Adjunct-secretaris

Ondersteuning in dienst bij raad van 
de orde

Jaarlijkse vergadering van de orde
- Draagt toezichthouder voor 
- Benoemt de voorzitter van de 

RvdO

Toezichthouders in de 
arrondissementen

- Houden toezicht in het 
arrondissement

- Behandelen klachten
- Dienen tuchtrechtelijke 

bezwaren in, 60ab, 60b en 60c 
verzoeken

- Leggen verantwoording af aan 
de raad van bestuur

- Stellen beleid voor
- Geven input voor huishoudelijk 

reglement

Raad van bestuur 
onafhankelijk advocaat voorzitter en twee 

advocaten 
- Centraal aanspreekpunt voor landelijke 

externe stakeholders
- Benoeming en ontslag toezichthouder in 

arrondissement
- Kan extra toezichthouders 

aanwijzen/benoemen/ontslaan
- Instructies geven aan toezichthouders
- Stelt een functieprofiel toezichthouder vast
- Wordt gehoord bij opstellen functieprofiel 

onafhankelijk voorzitter
- Stelt een functieprofiel toezichthouder 

voor (gehoord het CvT)
- Legt verantwoording af aan CvT over de 

werking van het toezichtbeleid
- Stelt beleid vast (gehoord het CvT)
- Stelt toezicht begroting vast (gehoord het 

CvA)
- Wordt gehoord bij voordracht voorzitter
- Draagt 2 leden raad van bestuur voor
- Stelt een huishoudelijk reglement vast 

(gehoord het CvT)

Landelijk bureau
Directeur - Secretaris

Ondersteuning toezicht, extra  toezichthouders, ondersteuning via uitvoering en 
kenniscentra incl. huidig DTA en FTA

centraal en in netwerkorganisatie
Legt verantwoording af aan de raad van bestuur


