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PROFESSIONEEL STATUUT DEKEN - KANTOOR 

Inleiding 

 

De deken heeft op grond van de Advocatenwet een bijzondere positie en rol. De deken is de 

toezichthouder over alle advocaten in zijn/haar1 arrondissement  en is bovendien een eenhoofdig 

bestuursorgaan. De deken is de enige die door de wetgever is aangewezen als toezichthouder, 

zonder de mogelijkheid van delegatie. Dit betekent dat de deken wettelijk ook belast is met het 

toezicht op zijn /haar kantoorgenoten. 

In artikel 23 van het reglement van het dekenberaad is bepaald dat de deken en zijn kantoor een 

professioneel statuut ondertekenen. 

Een en ander betekent dat de wijze waarop de deken invulling geeft aan de toezichtuitoefening 

cruciaal is.  

Dit professioneel statuut heeft tot doel om de randvoorwaarden voor het zorgvuldig en onafhankelijk 

functioneren van de deken vast te leggen en (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.  

Het is mede tot stand gekomen naar aanleiding van het advies van het College van Toezicht2 om het 

professioneel functioneren van de deken te borgen in een professioneel statuut, dat instemming 

heeft van het dekenberaad. 

Dit professioneel statuut omvat de afspraken tussen de deken en het kantoor waaraan hij verbonden 

is gedurende het dekenaat.  

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Voor de leesbaarheid geldt het volgende: daar waar in het statuut “hij “of “zijn” staat , dient gelezen te 
worden: “hij of zij ”respectievelijk “zijn of “haar 
2 Zie memo CvT 4 februari 2021 onafhankelijkheid van de deken als toezichthouder op de advocatuur 
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PROFESSIONEEL STATUUT 

mr ………… , deken te …….., (hierna: ‘de deken’) 

en 

Advocatenkantoor x rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

mr  

Overwegen het volgende:  

 

A. De onafhankelijkheid van de deken is een randvoorwaarde voor het uitoefenen van goed 

toezicht.  

B. De dekens hechten er belang aan om ook vooruitlopend op het nieuwe toezichtstelsel voor 

zover mogelijk al aanpassingen door te voeren die leiden tot meer onafhankelijkheid van de 

deken als toezichthouder. Institutionele waarborgen voor de onafhankelijkheid van de deken 

leiden tot een versterking van het gezag van de deken en verbetering van het toezicht.  

C. In artikel 23 van het reglement van het dekenberaad is bepaald dat de onafhankelijkheid van 

de deken ten opzichte van het kantoor waar de deken staat ingeschreven is vastgelegd in een 

door het dekenberaad opgesteld professioneel statuut dat door zowel de deken als het 

kantoor wordt ondertekend. 

D. De dekens wensen deze aspecten van de onafhankelijkheid zoveel mogelijk  te borgen door 

middel van dit professioneel statuut. 

Komen het volgende overeen: 

1. de deken te allen tijde onafhankelijk zal optreden; 

2. het professioneel handelen als deken direct noch indirect consequenties zal hebben voor de 

positie van de deken als  partner of werknemer ten opzichte van zijn kantoor;  

3. het kantoor op geen enkele wijze in enige beslissing van de deken zal treden;  

4. wordt gerespecteerd dat de deken volledige geheimhouding betracht tegenover zijn kantoor 

wat betreft de zaken die hij als deken behandelt of waarvan hij als deken kennisneemt  ter 

uitoefening van zijn wettelijke taken als deken en dat hij geen enkele correspondentie, 

documenten, in welke vorm dan ook, zal delen met kantoorgenoten;  

5. geen personeel wordt ingezet voor het bureau van de orde waar de deken als deken aan 

verbonden is, behoudens voorafgaande toestemming van het dekenberaad of vice versa; 

6. het kantoor geen adviezen zal geven -ongeacht de aard van het verzoek ( klacht/signaal/ 

dekenbezwaar/ dekenonderzoek) aan of ten behoeve van de deken; 

7. op geen enkele directe wijze door het kantoor wordt verdiend aan het feit dat de deken aan 

het kantoor is verbonden, behoudens de dekenvergoeding; 
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8. Kwesties betreffende het kantoor zullen worden behandeld door een deken uit een ander 

arrondissement. 

  

 Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend 

 

 

……………………….. ………………..   …………………  ………………………. 

Naam       Naam 

Deken arrondissement     Kantoor 

Per datum                 

 

 

 

 


