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VERKLARING VAN ONAFHANKELIJKHEID DEKEN 

 

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. 

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

cruciaal is.  

Deze verklaring 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. 

In het reglement van het dekenberaad is bepaald dat de deken conform artikel 23 een door het 

dekenberaad opgesteld professioneel statuut tussen de deken en het kantoor opstelt en dat de 

deken en zijn kantoor dit ondertekenen.  

Deze verklaring omvat een verklaring van onafhankelijkheid en een geschillenregeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 
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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VERKLARING VAN ONAFHANKELIJKHEID 

Overwegende het volgende:  

 

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

toezicht. In het evaluatierapport van Pro Facto van 5 augustus 2020 is het belang van 

onafhankelijk toezicht benadrukt en zijn aanbevelingen gedaan om stelselwijzigingen door te 

voeren ten aanzien van de benoeming en vervanging van de deken, de financiering van het 

toezicht, de positie van het dekenberaad en de rol van de leden van de raden van toezicht. 

Deze aanbevelingen zullen de basis zijn voor wetswijzigingen.  

 

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. De onafhankelijkheid kent verschillende aspecten, waaronder de relatie tussen de deken en 

de onder toezicht gestelden, tot wie de deken onvoldoende afstand heeft. Het bestaan van 

persoonlijke of financiële relaties tussen de deken en de onder toezicht gestelde kantoren 

kan leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling. De onafhankelijkheid is concreet in het 

geding in de verhouding van de deken tot zijn eigen kantoor.  

 

D. 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 

 

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

middel van deze verklaring. 

De deken verklaart hierbij het volgende:  

1. De deken zal steeds in overeenstemming met dit professioneel statuut handelen.    

2. De deken zal al zijn nevenfuncties, betaald of onbetaald, voorafgaand aan de aanvang 

daarvan melden bij de secretaris van het dekenberaad. 

3. De deken aanvaardt slechts nevenfuncties nadat het dekenberaad heeft aangegeven dat 

daartegen geen bezwaar bestaat. 

4. De secretaris publiceert de nevenfuncties op de website van het dekenberaad. 

5. De deken zal ervoor zorgdragen dat hij in een onafhankelijke positie verkeert ten opzichte 

van het  kantoor waaraan de deken als advocaat verbonden is. Daartoe zal de deken 

afspraken maken met het kantoor zoals in artikel 23 van het reglement is bepaald.  

6. De deken ziet gedurende vijf jaren na afloop van het dekenaat af van het verrichten van 

diensten en werkzaamheden ten behoeve van advocaten en anderen in aangelegenheden 
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die zien op de taakuitoefening van de deken, met uitzondering van diensten en 

werkzaamheden ten behoeve van de taakuitoefening van de deken.  

7. De deken stelt zich gedurende twee jaren na afloop van het dekenaat niet verkiesbaar als lid 

in het college van afgevaardigden. 

8. De deken stelt zich gedurende twee jaren na afloop van het dekenaat niet beschikbaar voor 

benoeming tot lid van de algemene raad, lid van het college van toezicht advocatuur, de raad 

van discipline of het hof van discipline. 

9. De deken zal terughoudendheid betrachten met het zich in de media uitlaten over kwesties 

die in het dekenberaad spelen na zijn defungeren.  

10. Het dekenberaad kan geheel of gedeeltelijk ontheffing van het bepaalde onder 7 , 8 en 9 

verlenen. 

11. De deken zal volledige geheimhouding betrachten tegenover zijn kantoor wat betreft de 

zaken die hij als deken behandelt en zaken waarvan hij als deken kennis neemt ter 

uitoefening van zijn wettelijke taken als deken.  

12. De deken zal geen kantoorgenoten of personeelsleden van zijn kantoor betrekken bij de 

uitoefening van zijn taken als deken.  

13. De deken zal waken voor elke (potentiële) vermenging van zijn rol als deken met zijn rol als  

advocaat. 

14. In de gevallen waarin de deken (de schijn heeft dat hij) op onvoldoende afstand staat tot een 

advocaat of advocatenkantoor wordt het toezicht door de deken samen met een andere 

deken uitgevoerd (vier ogen principe).  

15. De deken zal geen geschenken aannemen die een waarde van € 50 te boven gaan dan wel 

een uitnodiging aanvaarden die gelet op de waarde, de persoon van de schenker of 

anderszins onwenselijk zijn gelet op zijn taakuitoefening als deken.  

16. Het is mogelijk dat in een bepaalde situatie de rol van deken kan conflicteren met zijn rol van 

advocaat in een bepaalde zaak. Indien de deken dit voorziet of bemerkt zal hij dit proactief 

melden bij het dagelijks bestuur van het dekenberaad en -in het geval het een lid van het 

dagelijks bestuur betreft- bij de alsdan langst zittende deken binnen het dekenberaad en om 

advies vragen. Het gegeven advies is bindend. 

17. De deken zal ervoor zorgdragen dat zijn kantoor het professioneel statuut mede 

ondertekent. Een afschrift van het getekende professioneel statuut wordt aan de secretaris 

van het dekenberaad verstrekt. 

18. Indien de deken tussentijds van kantoor verandert,  dient de overeenkomst tussen de deken 

en het nieuwe kantoor op voorhand ter schriftelijke goedkeuring aan het dagelijks bestuur 

van het dekenberaad worden voorgelegd, maar uiterlijk één maand voordat de deken 

toetreedt of in dienst treedt bij het nieuwe kantoor.  

19. Indien de deken in loondienst is bij een advocatenkantoor en indien het dienstverband met 

dat kantoor gedurende het dekenaat wordt is beëindigd, dient de deken het dagelijks 

bestuur hiervan uiterlijk één maand voor de einddatum van het dienstverband hierover te 

informeren.  
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Geschillenregeling : 

1. In geval van geschillen tussen de deken en het (dagelijks bestuur) van het dekenberaad 

inzake de interpretatie of naleving van deze verklaring of het professioneel statuut, kan 

een beroep worden gedaan op deze geschillenregeling. 

2. Indien er naar de mening van één van partijen sprake is van een geschil met (het dagelijks 

bestuur van) het dekenberaad met betrekking tot enige kwestie die verband houdt met 

deze verklaring of het professioneel statuut,  kan dit geschil op verzoek van de meest 

gerede partij worden voorgelegd aan een geschillencommissie. De andere partijen 

verlenen in dat geval hun medewerking aan de behandeling van het geschil op grond van 

deze geschillenregeling.  

3. De geschillencommissie  bestaat uit drie leden. Het eerste lid wordt voorgedragen door de 

deken,  het tweede lid wordt voorgedragen door het dekenberaad, het derde lid is een 

onafhankelijke voorzitter, die wordt aangezocht door het dagelijks bestuur van het 

dekenberaad. 

4. De geschillencommissie zal het geschil behandelen op een wijze die haar naar maatstaven 

van redelijkheid goeddunkt.  Indien partijen dit wensen, kan zij tussen partijen 

bemiddelen.  

5. De deken zal bevorderen dat eventuele kosten verbonden aan de werkzaamheden van de 

commissie voor rekening komen van de orde waar de deken aan is verbonden. 

6. De geschillencommissie geeft een -in het kader van dit protocol bindend- advies aan 

partijen.  

7. De commissie streeft ernaar om binnen vier weken nadat het geschil door een van de 

partijen (deken, dagelijks bestuur of het advocaten kantoor) aan de commissie schriftelijk 

ter kennis is gebracht, het advies uit te brengen. Deze termijn kan eenmalig met vier 

weken worden verlengd. 

8. Het dagelijks bestuur van het dekenberaad ziet toe op de correcte naleving van het advies 

van de geschillencommissie. 

 

Publicatie 

De inhoud van deze verklaring alsmede van het professioneel statuut zullen op de website 

van het dekenberaad/ toezicht advocatuur  worden gepubliceerd.  

 

……………………….. ………………..    

Naam        

Deken arrondissement      

Per datum                 

 


