De dekens zoeken (plaatsvervangend) voorzitters en leden voor de Commissie
bezwaarschriften
Over bestuursrechtelijke handhaving door de dekens
De deken is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn
arrondissement. Nederland kent elf arrondissementen en daarmee elf dekens. Iedere deken
is bevoegd om bij bepaalde overtredingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna:
“Awb”), de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (hierna: “Wwft”) bestuursrechtelijk handhavend op te treden.
De dekens, verenigd in het dekenberaad, hebben besloten om vanaf 2022 deze
bestuursrechtelijke bevoegdheden actief in te zetten. Hierbij gaat het in ieder geval om de
volgende overtredingen:



het niet (tijdig) aanleveren van gegevens na collectieve informatie-uitvraag inzake de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet;
het niet voldoen aan de opleidingsverplichting van de Wwft;

Deze handhaving zal naar verwachting leiden tot de ontvangst van bezwaarschriften. Het
aantal bezwaarschriften is niet goed in te schatten op dit moment.
De Commissie bezwaarschriften
De dekens willen zich bij het nemen van de beslissing op bezwaar laten adviseren door een
onafhankelijke, externe Commissie bezwaarschriften dekens (hierna: “Commissie”). Hiervoor
hebben zij de Regeling commissie bezwaarschriften dekens vastgesteld (zie bijlage). De
dekens zoeken nu (plaatsvervangend) voorzitters en leden voor deze Commissie .

Organisatie
De Commissie zal bestaan uit één voorzitter, drie plaatsvervangend voorzitters en ten minste
zes leden. Zij worden (in beginsel voor een termijn van vier jaar) benoemd door iedere deken
afzonderlijk, omdat elke deken binnen zijn arrondissement toezicht houdt op de naleving van
de vigerende regelgeving door advocaten. die individueel bevoegd is in zijn eigen
arrondissement. Het uitgangspunt is echter dat de Commissie voor alle arrondissementen
dezelfde bemensing kent.
De Commissie wordt ondersteund door een secretariaat.
De hoorzittingen en de advisering vinden plaats door een commissie van drie leden (in
wisselende samenstelling). Bij het inplannen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
reisafstand van de leden. Fysieke zittingen worden op een vast dagdeel georganiseerd, waarbij
de mogelijkheid bestaat dat bezwaren vanuit verschillende arrondissementen worden
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geagendeerd.
Wat vragen wij?
Van de leden vragen wij het volgende:









U heeft een afgeronde academische juridische opleiding;
U heeft inzicht in de werking van het toezicht door dekens op de advocatuur;
U heeft kennis van de organisatie van de advocatuur als beroepsgroep;
U beschikt over brede kennis van het bestuursrecht/de Awb (met name ten aanzien
van handhaving) en van de Advocatenwet/Wwft en onderliggende regelgeving;
U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en weet tijdens de zitting de
juiste vragen te stellen om de kern van de zaak helder te krijgen;
U heeft geen zitting in andere (bestuurs)organen binnen de landelijke of lokale orde
van advocaten en bent niet werkzaam voor de rechterlijke macht of het Openbaar
Ministerie;
U bent flexibel en ziet het opstarten van de nieuwe Commissie als een uitdaging.

In uw sollicitatiebrief kunt u tevens aangeven of u wilt worden benoemd tot voorzitter of
plaatsvervangend voorzitter.
Naast de hiervoor genoemde vereisten wordt van de voorzitter verwacht dat deze ernaar
streeft de Commissie - in haar wisselende samenstelling - uniform te laten werken en
adviseren. Daarnaast bent u de belangrijkste sparringpartner voor het secretariaat
(bijvoorbeeld bij de planning van de zittingen), maar ook voor de dekens (bijvoorbeeld bij het
signaleren van mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering). U bent in staat om de nieuwe
werkwijze te begeleiden en te verbeteren. Daarnaast treedt u op als voorzitter bij
hoorzittingen.
Voor de (plaatsvervangend) voorzitter geldt dat u in staat bent de hoorzitting te leiden. U zorgt
ervoor dat belanghebbenden zich gehoord voelen en dat mogelijkheden om tot een
minnelijke schikking te komen, worden verkend. Ten slotte draagt u er zorg voor dat de
Commissie komt tot een gedragen en goed gemotiveerd advies aan de deken.
Vergoeding?
De voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en de leden van de commissie ontvangen voor
een bijgewoonde hoorzitting een vaste vergoeding. Voor de (plaatsvervangend) voorzitter
bedraagt de vergoeding € 230; voor leden € 140. De voorzitter ontvangt daarnaast een
aanvullende, vaste vergoeding van € 500 op jaarbasis.
Reiskosten worden vergoed tegen € 0,19 per gereden kilometer dan wel vergoeding van de
daadwerkelijk gemaakte OV-kosten. Voor de berekening van de reisafstand wordt uitgegaan
van de kortste route volgens de ANWB-routeplanner.
Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Chantal Ridderbos2

Hovingh van Pro Facto. Pro Facto ondersteunt de dekens bij de inrichting van de
bezwaarschriftenprocedure. Pro Facto is bereikbaar via 050-3139853 of via
bezwaarcommissiedekens@pro-facto.nl.
Interesse?




Uw sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag uiterlijk op 9 september 2022. Deze
kunt u toesturen naar bezwaarcommissiedekens@pro-facto.nl. Geef in uw brief
expliciet aan of u in aanmerking wenst te komen voor de functie van voorzitter of
plaatsvervangend voorzitter.
De sollicitatiegesprekken worden gepland in de weken 37, 38 en eventueel 39 van
2022.
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