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Inleiding en doelstelling 
 

Het handboek bevat een algemene beschrijving van de processen en werkwijze binnen het kantoor. 

Het wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangevuld of aangepast. De doelstelling van het 

handboek is het vastleggen van de wijze waarop binnen het kantoor wordt gewerkt, zodat deze 

uniform kan worden toegepast. Medewerkers kunnen het handboek gebruiken als naslagwerk en 

nieuwe medewerkers dienen het handboek te gebruiken om inzicht te krijgen in de werkprocessen 

en zich conform het handboek in te werken. 

 

Eliya Advocatuur is o.a. gehouden tot naleving van de Advocatenwet en de hierop gegronde 

verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. In dit kantoorhandboek 

wordt omschreven hoe de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd. 

 

De onderneming wordt gevormd door Eliya Advocatuur BV, de vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. Momenteel wordt Eliya Advocatuur geëxploiteerd vanuit het pand aan de Oude 

Postweg 24, 7557 DE te Hengelo. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de website 

www.eliya.nl. 

 

De rechtsgebieden waarmee het kantoor zich bezighoudt zijn op de website aangegeven. Kort 

gezegd ligt de focus op de volgende rechtsgebieden. 

 

Mr. J. Eliya: 

 

- Arbeids- en ontslagrecht 

- Asiel- en vluchtelingenrecht 

- Bestuursrecht 

- Huur- en woonrecht 

- Personen- en familierecht 

- Strafrecht 
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Kantoorgegevens 
 

Naam 

Eliya Advocatuur 

  

Rechtsvorm 

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

 

KvK-nummer 

65607945 

 

Bezoek- en postadres 

Oude Postweg 24, 7557 DE Hengelo (NL) 

 

E-mailadres kantoor 

info@eliya.nl 

 

E-mailadres secretariaat 

secretariaat@eliya.nl 

 

Website 

www.eliya.nl 

 

Mobiele nummer mr. J. Eliya 

06 31 78 26 88 

 

Telefoonnummer 

074 82 00 323 

  

Faxnummer 

074 70 02 110 

 

Beroepsorganisatie 

Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuijskade 94, 2596 XM Den Haag 

070 33 535 35; info@advocatenorde.nl ; http://www.alleadvocaten.nl 

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

Eliya Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij CHUBB. De 

aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een betreffend geval onder onze 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke daarvan, tot de som van de 

betaalde honorarium over een periode van 6 maanden voorafgaand aan de vaststelling van de 

aansprakelijkheid met een maximum van € 10.000,-. 
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Btw−nummer 

NL856183854B01  

 

Toepasselijk Recht 

Nederlands recht 

 

Forumkeuze 

Nederlandse rechter 

 

Gegevens ten behoeve van (buitenlandse) opdrachtgevers voor betaling van 

facturen/bedragen van Eliya Advocatuur 

 

Kantoorrekening 

 

KNAB (Aegon Bank N.V.) 

Eliya Advocatuur  

IBAN-code: NL02 KNAB 0255 2256 87 

BIC/SWIFT: KNAB NL2H 
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1. Communicatie en bereikbaarheid 
 

Het kantoor is voor cliënten goed bereikbaar per telefoon, fax, post en e-mail. De cliënt kan 

daarnaast tijdens kantooruren altijd het kantoor bezoeken. 

 

1.1 Bezoeken 

 

Het kantoor is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17.00 uur) open. 

Ook tijdens de pauzes kunnen cliënten het kantoor bezoeken om stukken af te geven, een afspraak 

te maken of om een (nieuwe) zaak aan te melden. Het kantoor is zowel per auto als met het 

openbaar vervoer goed bereikbaar en in de omgeving is er voldoende gratis parkeergelegenheid 

aanwezig. Vlakbij het kantoor is een bushalte gelegen en het centraal station ligt op loopafstand. 

 

1.2 Telefoon 

 

Het kantoor is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via het algemene kantoornummer 074 82 

00 323. Buiten kantooruren is de voicemail ingesteld, waarbij wordt aangegeven dat in 

spoedgevallen de advocaat ook buiten kantoortijden bereikbaar is op zijn of haar mobiele 

telefoonnummer. De tekst van het bericht op het antwoordapparaat luidt: 

 

“U spreekt met het antwoordapparaat van Eliya Advocatuur. Helaas kunnen wij u op dit moment 

niet te woord staan. Bij spoedgevallen kunt u ons bereiken via telefoonnummer 06 31 78 26 88. 

Wij zijn verder bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur. Ook kunt u een e-mail sturen 

naar info@eliya.nl. U kunt geen bericht achterlaten.” 

 

De advocaat beschikt over een eigen mobiele (kantoor)telefoon waarop hij ook buiten kantooruren 

– in spoedgevallen – bereikbaar is voor cliënten. Het telefoonnummer van de mobiele telefoon 

staat op het visitekaartje vermeld. De advocaat overhandigt het visitekaartje aan de cliënt bij de 

intake. Advocaten die tevens piketdiensten draaien in het kader van het strafrecht, asiel- en 

vreemdelingenrecht moeten er zorg voor dragen dat zij te allen tijde bereikbaar zijn. Indien een 

advocaat telefonisch niet bereikbaar is voor een cliënt, wordt door de secretaresse een 

telefoonnotitie opgenomen, die vervolgens naar de advocaat wordt doorgestuurd. De advocaat 

streeft ernaar om cliënten dezelfde dag nog terug te bellen. 

 

1.2.1 Procedure Inkomende telefoongesprekken (secretariaat) 

 

De procedure van inkomende telefoongesprekken verloopt als volgt. De gesprekken komen via het 

centrale telefoonnummer binnen bij de secretaresse. Als de telefoon overgaat neemt zij op met 

“Goedemorgen/-middag, Eliya Advocatuur, met [achternaam secretaresse]". De secretaresse 

streeft ernaar om de telefoon niet vaker dan drie keer over te laten gaan, alvorens op te nemen. 

Wanneer de telefoon opnieuw gaat, terwijl de secretaresse nog in gesprek is op een andere lijn, 

onderbreekt zij haar gesprek kort, waarbij zij aan de beller uitlegt dat ze even een ander 
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telefoontje dient aan te nemen. Vervolgens neemt zij het andere telefoontje aan, waarbij ze de 

beller vraagt om een moment geduld, waarna zij met het eerste gesprek verder gaat. Zij bedankt 

de beller telkens voor het wachten. Tijdens ieder gesprek vraagt zij de beller om een dossiernaam, 

zodat zij direct kan nagaan om welke zaak het gaat. De secretaresse vraagt naar de reden van het 

telefoongesprek. Waar mogelijk probeert de secretaresse de niet inhoudelijke vragen zelf af te 

handelen, zoals het maken van een afspraak en het verstrekken van kopieën van stukken aan de 

cliënt. Op het kantoor wordt een grote zelfstandigheid van de secretaresse verwacht. De 

secretaresses zijn hiertoe door ervaring gekwalificeerd. Indien de cliënt belt voor een nieuwe 

afspraak, plant de secretaresse deze alvast in de agenda van de advocaat in. De afspraak wordt 

automatisch per e-mail aan de advocaat bevestigd. Wanneer de cliënt belt voor een nieuwe zaak, 

verbindt de secretaresse hem direct door naar de advocaat. Bij bestaande cliënten controleert de 

secretaresse aan de hand van het nummerherkenningssysteem of het daarin opgenomen 

telefoonnummer nog juist vermeld staat. Indien het telefoonnummer afwijkt, of geen nummer 

wordt vertoond in het nummerherkenningssysteem, vraagt de secretaresse het juiste 

telefoonnummer van de cliënt. Vervolgens probeert de secretaresse de beller door te verbinden 

met de advocaat. 

 

1.2.2 Doorverbinden 

 

Voordat de secretaresse de beller doorverbindt, vraagt zij de beller naar de naam van het dossier 

waar het over gaat. Ook vraagt zij de beller naar de reden van het telefoongesprek. Zij informeert 

in algemene bewoordingen waar het gesprek over gaat: 

 

”Mevrouw/meneer X, kan ik zeggen waar het over gaat?” (liever niet: ”Over welke zaak gaat 

het?”). Op basis van deze informatie verbindt de telefoniste de cliënt met de advocaat door. 	

	

Indien het een bestaande zaak betreft verbindt de secretaresse na het opvragen van de naam van 

de advocaat de cliënt door. Indien het om een nieuwe zaak gaat, verbindt de secretaresse door 

naar de advocaat. Alvorens de beller door te verbinden, meldt de secretaresse aan de advocaat de 

dossiernaam van de zaak alsook de opgegeven reden van het gesprek. Wanneer de advocaat niet 

op kantoor aanwezig is, probeert de secretaresse de beller door te verbinden naar zijn mobiele 

telefoonnummer of neemt zij de boodschap aan. Indien het niet mogelijk is om de beller door te 

verbinden naar de advocaat, neemt zij de boodschap aan. Hiervan wordt een telefoonnotitie 

opgemaakt, die gelijktijdig per e-mail naar de advocaat wordt verstuurd. In de telefoonnotie 

vermeldt de secretaresse de dossiernaam, de naam van de beller, diens (rechtstreeks) 

telefoonnummer waarop hij teruggebeld kan worden en in het kort de reden van het 

telefoongesprek. De advocaat wordt niet gestoord gedurende de besprekingen, tenzij hij dit van 

tevoren heeft doorgegeven aan de secretaresse. De secretaresse vangt tijdens besprekingen alle 

telefoontjes voor de advocaat op. De secretaresse dient zelf in de gaten te houden wanneer een 

advocaat in bespreking zit. 
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1.2.3  Advocaat niet bereikbaar 

 

Als de secretaresse geen gehoor krijgt op het gebelde toestel, dan probeert zij snel uit te zoeken 

waar de advocaat zich bevindt. Tussendoor wordt contact gehouden met de cliënt en gevraagd of 

hij nog even kan wachten. Als het niet lukt om de advocaat te bereiken (bijv. in het geval hij niet 

op zijn plek aanwezig is of telefonisch in gesprek is), dan vraagt de secretaresse of de cliënt 

teruggebeld kan worden en maakt zij een telefoonnotitie op. De telefoonnotitie wordt opgemaakt 

en naar de advocaat verstuurd. Bij inhoudelijke of langere vragen adviseert de secretaresse de 

cliënt om de advocaat een e-mail te sturen. 

 

1.2.4  Inkomende gesprekken mobiele telefoon  

 

De procedure bij inkomende gesprekken op de mobiele telefoon verloopt als volgt. De advocaat 

neemt de telefoon op en noemt zijn achternaam. Hij zorgt ervoor dat hij zich bevindt op een plaats 

waar hij vrij met de cliënt kan praten. Indien de advocaat niet vrij kan praten of anderszins 

verhinderd is, vraagt hij of hij de cliënt later kan terugbellen. Wanneer hij niet in de mogelijkheid is 

om gegevens te noteren, kan de advocaat ook aan de cliënt vragen om hem later terug te bellen of 

aan de cliënt vragen om hem een e- mail te sturen. Voor het geval dat de advocaat niet bereikbaar 

is, dient het voicemailsysteem van de mobiele telefoon altijd ingeschakeld te zijn en dient men 

zorg te dragen voor een passende en klantvriendelijke welkomstboodschap, waarin duidelijk de 

naam van de advocaat en die van het kantoor moet worden genoemd. De tekst van de 

welkomstboodschap is:  

 

“Dit is de voicemail van Joni Eliya, advocaat bij Eliya Advocatuur in Hengelo. Helaas ben ik nu niet 

in de gelegenheid om u te woord te staan. Spreek uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan 

bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Einde bericht.” 

 

1.3  E-mail  

 

Voorts is het kantoor altijd per e-mail bereikbaar. De e-mail komt zowel op het algemene e-

mailadres van het kantoor binnen als op het e-mailadres van het secretariaat en de advocaat. 

Tijdens kantooruren wordt de e-mailbox regelmatig (minimaal 2x per dag) gecheckt indien de 

advocaat op kantoor aanwezig is. De e-mails die op het centrale e-mailadres van kantoor 

binnenkomen, worden door het secretariaat onmiddellijk in het betreffende dossier opgeslagen en 

doorgestuurd naar de advocaat. Bij nieuw binnenkomende e-mails verschijnt er een pop-up 

schermpje op het beeldscherm, zodat dit direct de aandacht van de advocaat krijgt. Ook buiten 

kantoor houdt de advocaat zijn e-mailbox via zijn mobiele telefoon in de gaten. Waar mogelijk 

worden de e-mails meteen beantwoord c.q. afgehandeld. Afgehandelde e-mails worden in de 

inkomende mailbox verwijderd, maar blijven wel bewaard. De uitgaande e-mails bevatten 

standaard in het onderschrift de naam van het kantoor en alle contactgegevens en een disclaimer:  
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Eliya Advocatuur 

Bezoek- en postadres:  

Oude Postweg 24, 7557 DE Hengelo 

Tel:  074 82 00 323  

Gsm:  06 31 78 26 88 	

Mail:  info@eliya.nl 

 

DISCLAIMER  
 

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder toepassing van de algemene voorwaarden van Eliya Advocatuur, 

die te raadplegen zijn via de website. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een betreffend geval onder 

onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke daarvan, tot de som van de betaalde 

honorarium over een periode van 6 maanden voorafgaand aan de vaststelling van de aansprakelijkheid met een 

maximum van € 10.000,-. 

 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten 

die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien de 

ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, 

openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. Wilt u direct contact met ons opnemen indien 

deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail, inclusief attachments, 

te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht 

vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Wij betrachten de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij dit bericht. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te 

controleren op de aanwezigheid van virussen. Eliya Advocatuur kan niet aansprakelijk worden gehouden indien 

de bijlage(n) schade, waaronder schade aan de computer dan wel het computersysteem, veroorzaken. 

 

1.4  Post 

 

Het kantoor beschikt over een vast kantooradres, dat tevens gebruikt kan worden voor het 

ontvangen van post. De inkomende post wordt in de ochtend door het postorderbedrijf bezorgd. De 

totale post wordt dagelijks op het secretariaat verzameld, geopend, gescand en opgeslagen in de 

betreffende map. De ingekomen poststukken worden in een postboek voorgelegd aan de advocaat. 

De uitgaande post wordt dagelijks verzameld op het secretariaat en ter post aangeboden aan een 

koeriersdienst die voor de verdere afhandeling zorgdraagt. Een koeriersdienst haalt alle post 

dagelijks rond 17:00 uur bij het kantoor op. De post hoeft niet te worden gefrankeerd, aangezien 

deze door de koeriersdienst berekend wordt en doorbelast wordt aan het kantoor. 

 

1.5 Briefpapier 

 

Het kantoor maakt gebruik van briefpapier dat vertrouwen uitstraalt. Het briefpapier bevat de 

naam van het kantoor (logo), het bezoek- en postadres, postcode en plaats, de website, het 

telefoonnummer, het faxnummer, het mobiele nummer, het algemene e- mailadres, het KvK-

nummer en het Btw-nummer. Voorts bevat het briefpapier (onderaan) een exoneratieclausule voor 

de uitsluiting van de aansprakelijkheid en een bevestiging dat het kantoor is verzekerd tegen 

beroepsaansprakelijkheid. Deze luidt als volgt: “Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd 
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onder toepassing van de algemene voorwaarden van Eliya Advocatuur, die te raadplegen zijn via 

de website. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een betreffend geval onder onze 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke daarvan, tot de som van de 

betaalde honorarium over een periode van 6 maanden voorafgaand aan de vaststelling van de 

aansprakelijkheid met een maximum van € 10.000,-.” 

 

1.6 Lettertype en –grootte  

 

Met het oog op een uniforme uitstraling zijn binnen kantoor afspraken gemaakt over de gebruikte 

lettertype en –grootte, regelafstand, marge en uitlijning: 

  

Letter type: Verdana 

Lettergrootte: 9 

Regelafstand: 1,5 

Marges: 3 cm (links en rechts) 

Uitlijning: links uitlijnen 

 



Eliya Advocatuur | Kantoorhandboek | 2017 11 

2. Intake 
 

2.1 Doel intake en werkwijze 

 

Het doel van het intakegesprek is om zo goed mogelijk de aard, omvang en de haalbaarheid van 

de zaak vast te stellen, op basis waarvan door de advocaat een beslissing wordt genomen over de 

acceptatie van de zaak. Tevens is het intakegesprek bedoeld om de cliënt te informeren over de 

haalbaarheid van de zaak en de financiële consequenties. 

Het kantoor hanteert een uitgebreide intakeprocedure indien cliënten zich aanmelden met een 

nieuwe zaak. De bedoeling hiervan is dat de advocaat snel tot een inventarisatie van het 

rechtsprobleem kan komen en de cliënt kan adviseren over diens (juridische) mogelijkheden en de 

financiële consequenties. Cliënten weten hierdoor direct waar zij aan toe zijn. De binnen het 

kantoor gehanteerde werkwijze bij de intake verloopt in hoofdlijnen volgens de hierna beschreven 

procedure. 

 

2.2 Eerste contact/afspraak 

 

Cliënten melden zich in de meeste gevallen telefonisch met een nieuwe zaak. De secretaresse zal 

in het kort bij de cliënt informeren waar de zaak over gaat en probeert daarbij een eerste 

inventarisatie te maken van het rechtsgebied en de spoedeisendheid van de zaak. Waar nodig, 

gelet op de spoedeisendheid of de complexiteit van de zaak, verbindt zij de cliënt onmiddellijk door 

met de advocaat. In de andere gevallen zal binnen 5 werkdagen een afspraak worden gemaakt 

met de advocaat voor een bespreking van de zaak op kantoor. De secretaresse vraagt de cliënt 

waar mogelijk om vooraf de relevante stukken op kantoor af te geven of per post of e-mail toe te 

sturen, zodat de advocaat zich alvast kan inlezen en de bespreking kan voorbereiden. Wanneer de 

gevraagde stukken (zowel inhoudelijke stukken als inkomensgegevens) door de cliënt persoonlijk 

op kantoor worden bezorgd worden deze door de secretaresse gecontroleerd op volledigheid, 

worden ze gescand en zo nodig gekopieerd. Cliënt wordt verzocht eventueel ontbrekende gegevens 

nog na te zenden. Ook noteert de secretaresse direct de belangrijkste persoonlijke gegevens en de 

contactgegevens van de cliënt (naam, adres, postcode en woonplaats, telefoon en e-mailadres). 

Alle stukken en gegevens van de cliënt worden zorgvuldig bewaard in een map die zo spoedig 

mogelijk aan de advocaat zal worden gegeven. Indien de cliënt met een nieuwe zaak op kantoor 

verschijnt, neemt de secretaresse een beknopte verklaring van de cliënt op waar de zaak over gaat 

en kopieert/scant zij direct de relevante stukken. Indien het gaat om een spoedeisende zaak, 

neemt de secretaresse direct contact op met de advocaat, zodat in goed overleg op een zo kort 

mogelijke termijn een intakegesprek met de cliënt kan worden gepland. Waar mogelijk zal de 

advocaat de cliënt direct ontvangen voor het intakegesprek. Op het secretariaat en de website van 

het kantoor is een lijst aanwezig van de rechtsgebieden waarop het kantoor actief is. In het geval 

dat de zaak een rechtsgebied betreft dat binnen het kantoor niet wordt behandeld, zal de 

secretaresse de cliënt zo goed mogelijk proberen door te verwijzen naar een ander kantoor. De 

secretaresse kan hierover advies vragen aan de advocaat. Bij twijfel wordt altijd eerst de advocaat 

geraadpleegd. Men streeft ernaar om een afspraak voor de eerste bespreking van de zaak in te 
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plannen op een tijdstip binnen 5 werkdagen na het eerste contact. Indien een bespreking ten 

kantore voor de cliënt bezwaarlijk is, wordt een telefonische bespreking gepland. Bij Wwft zaken is 

een persoonlijke verschijning verplicht. 

 

2.3 Voorbereiding  

 

De advocaat dient zich goed voor te bereiden op het intakegesprek. Indien de cliënt vooraf stukken 

heeft afgegeven, zal de advocaat deze voor de bespreking zorgvuldig bestuderen. Op basis van de 

vooraf (telefonisch) verstrekte informatie zal de advocaat voor zichzelf alvast een voorlopige 

inschatting van de zaak maken. Voor zover nodig zal de advocaat zich nader verdiepen in de 

(juridische) materie door bestudering van jurisprudentie en literatuur.   

 

2.4 Controle cliënt en Wwft 

 

Wanneer een bestaande cliënt een nieuwe zaak bij het kantoor aanmeldt, vindt geen (verdere) 

controle van de identiteit plaats. Nieuwe cliënten die zich bij het kantoor aanmelden dienen zich 

eerst te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Identificatie van natuurlijke personen vindt 

plaats door het tonen van een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Bij rechtspersonen dient 

een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden overgelegd. 

De bestuurder of vennoot die zich namens de rechtspersoon tot de advocaat wendt, dient zich 

tevens te legitimeren. Afhankelijk van de risicogevoeligheid van het type cliënt, de aard van de 

zakelijke relatie of de transactie dient er aanvullend onderzoek te worden gedaan overeenkomstig 

de Wwft. Bij ongebruikelijke transacties, waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van 

witwassen of financiering van terrorisme, dient de advocaat melding te doen bij de Financial 

Intelligence Unit Nederland. Het kantoor aanvaardt slechts bankbetalingen. Op grond van artikel 10 

van de verordening op de administratie en de financiële integriteit van de Nederlandse Orde van 

Advocaten is betaling in contanten slechts toegestaan indien feiten of omstandigheden dit 

rechtvaardigen. Transacties van €5.000,- of meer betaald in contanten, met cheques aan toonder 

of soortgelijke betaalmiddelen aan de advocaat of door tussenkomst van de advocaat, of 

voornemens van dergelijke transacties worden direct gemeld. Het kantoor mag geldbedragen van 

meer dan €5.000,- aan contanten niet aannemen. De advocaat mag het feit dat er een melding 

wordt gedaan niet bekend maken aan de cliënt. Er dient aan de verplichtingen van de Wwft te 

worden voldaan vanaf het moment dat de advocaat de opdracht daadwerkelijk aanneemt en aan 

de cliënt is verteld dat de Wwft van toepassing is. De intake tijdens de piket verloopt anders. De 

advocaat mag vertrouwen op de door de politie, het Openbaar Ministerie, rechtbank en gemeente 

verstrekte informatie en overige persoonlijke gegevens en hoeft hiernaar geen nader onderzoek te 

doen, tenzij er gegronde redenen bestaan om aan de juistheid van die gegevens te twijfelen. 

 

2.5 Beoordeling aard, omvang en ingewikkeldheid  

 

De advocaat stelt de cliënt in de gelegenheid de feiten en omstandigheden met betrekking tot het 

geschil/het rechtsprobleem te vertellen. De advocaat luistert aandachtig en maakt zoveel mogelijk 

aantekeningen van hetgeen de cliënt aan hem mededeelt. Waar nodig vraagt de advocaat door om 
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zo de feiten helder te krijgen. Een kritische opstelling van de advocaat ten opzichte van de cliënt 

wordt verwacht. De advocaat spreekt in een voor de cliënt begrijpelijke taal en probeert 

“vakjargon” zoveel mogelijk te vermijden. Indien toch vakjargon wordt gebezigd, dient de 

betekenis van de gebezigde juridische begrippen zo duidelijk mogelijk aan de cliënt te worden 

uitgelegd. Indien de cliënt de Nederlandse taal niet, of onvoldoende, machtig is wordt een tolk 

ingeschakeld via de door de Raad voor Rechtsbijstand aangewezen tolkencentrale. 

 

De advocaat maakt tijdens het eerste intakegesprek al zo goed als mogelijk een eerste inschatting 

met betrekking tot de aard, omvang en de ingewikkeldheid van de zaak en beoordeelt daarbij 

tevens de haalbaarheid van de zaak. De advocaat neemt alleen zaken aan die hij, gelet op de 

kantoororganisatie, adequaat kan behandelen en waarvoor hij de deskundigheid bezit dan wel 

waarvoor hij gebruik maakt van de deskundigheid van een derde. Indien de advocaat bemerkt dat 

hij de deskundigheid niet bezit om een zaak te behandelen dan wel dat de kantoororganisatie zich 

daarvoor niet leent, dan zal de cliënt worden doorverwezen naar een collega of het juridisch 

loket. In spoedeisende gevallen wordt door de advocaat een quick-scan gemaakt en wordt op heel 

korte termijn (lees: de dag waarop de cliënt het kantoor contacteert dan wel de dag daarna) beslist 

of de zaak zal worden ingenomen. Indien er geen tijd is voor een quick-scan op korte termijn, dan 

zal de cliënt aanstonds worden doorverwezen naar een collega dan wel het juridisch loket. 

  

2.6 Termijnen en zittingsdata 

 

Indien van toepassing signaleert de advocaat de (wettelijke) termijnen en zittingsdata en noteert 

hij deze onmiddellijk in de kantooragenda. Het gaat hierbij zowel op de verjaringstermijnen als om 

de termijnen die gelden voor het starten van een procedure en het reageren op stukken. De 

advocaat checkt zijn agenda direct op beschikbaarheid voor het tijdstip van de zitting. Indien de 

advocaat verhinderd is, meldt hij dat direct aan de cliënt. In overleg met de cliënt wordt bekeken 

of de advocaat een uitstel/aanhouding van de zitting vraagt of dat de cliënt wordt doorverwezen 

naar een andere advocaat. 

 

2.7 Strategie  

 

De advocaat bepaalt in overleg met de cliënt de te volgen strategie. De advocaat stelt het 

probleem vast en geeft indien mogelijk een analyse. Hij inventariseert mogelijke oplossingen, de 

daaraan verbonden voor- en nadelen en maakt, indien mogelijk, een inschatting van de 

haalbaarheid en bespreekt dit met de cliënt. Na afloop van de bespreking bevestigt de advocaat 

indien nodig schriftelijk de relevante aspecten van het gesprek. 

 

2.8 Financieel 

 

De advocaat bespreekt met de cliënt de financiële aspecten van de zaak. Hij onderzoekt op basis 

van de door de cliënt aangedragen financiële gegevens de mogelijkheid om in aanmerking te 

komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand en informeert de cliënt hierover. Cliënten met een Wwb-
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uitkering worden tevens gewezen op de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de 

betaling van de eigen bijdrage. Indien twijfel bestaat of de cliënt in aanmerking komt voor een 

toevoeging, vraagt de advocaat deze uit voorzorg altijd aan. Met de cliënt wordt wel besproken 

dat, indien de toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt geweigerd, de cliënt het 

gebruikelijke honorarium van de advocaat, excl. btw, en exclusief kantoorkosten verschuldigd is. 

Ook indien de cliënt zeker niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wijst de 

advocaat de cliënt op de verschuldigdheid van het honorarium, en/of spreekt hij met de cliënt een 

vast bedrag, een incassotarief of een succesfee af. De advocaat bespreekt de wijze van declareren 

en indien van toepassing het uurtarief en de geschatte te besteden tijd. Ook geeft de advocaat de 

frequentie van declareren aan. Indien daartoe aanleiding bestaat, spreekt de advocaat met de 

cliënt een te betalen voorschot af. De advocaat noemt de (hoogte van de) mogelijke bijkomende 

kosten (zoals griffierecht, kantoorkosten, deurwaarderskosten, uittreksels, getuigen- en 

deskundigenkosten e.d.). De advocaat wijst op de mogelijkheid van een kostenveroordeling. 

 

2.9 Onwettige activiteiten  

 

Bij aanvaarding van de opdracht wordt nagegaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat 

de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten. 

Indien bij aanvaarding van de opdracht aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot 

voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten, zal omgaand de Deken in 

kennis worden gesteld. 

 

2.10 Risicomanagement 

 

Voor wat betreft risicomanagement (art. 6.4 sub h Verordening op de advocatuur jo. artikel 32 sub 

h Regeling op de advocatuur) is vastgelegd: 

 

I. De wijze waarop de risicoanalyse en het melden van risico’s plaatsvindt en wat de 

procedures zijn; 

II. Welk werk een kantoor niet zal verrichten in verband met de voor het kantoor niet- 

aanvaardbare risico’s; 

III. Een overzicht van de algemene risico’s en oorzaken van claims in relatie tot de 

gebieden waarop het kantoor werkzaam is; 

IV. Een instructie voor werkzaamheden die wel worden verricht, hoewel ze een hoger dan 

normaal risico voor het kantoor met zich meebrengen, inclusief afwijkend toezicht en 

meldplicht. 

 

Het kantoor zal geen zaken aannemen waarvoor de vereiste deskundigheid niet aanwezig is dan 

wel de kantoororganisatie zich niet voor leent. Vooraf aan het verlenen van diensten wordt een 

intake en opdrachtbevestigingsformulier ingevuld en getekend. Naast een omschrijving van de 

zaak worden de personalia van de cliënt opgenomen. Bij aanvaarding van de opdracht wordt 

nagegaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, 

ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten. 
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De advocaat zal zich (conform de wet- en gedragsregels) vergewissen van de identiteit van 

cliënt(en) en/of de tussenpersoon die namens cliënt(en) de opdracht heeft verstrekt, tenzij de aard 

of de omstandigheden van de zaak zich hiertegen verzet(ten). 

 

2.11 Intake- en opdrachtbevestigingsformulier 

 

De advocaat legt alle gegevens van de cliënt, de wederpartij en de zaak vast in een daarvoor 

bestemd intake- en opdrachtbevestigingsformulier. Hierin worden tevens de financiële afspraken 

tussen de advocaat en de cliënt vastgelegd. Het intakeformulier dient door de cliënt te worden 

ondertekend op de daarvoor bestemde plaatsen. Voorts kan de advocaat alle gemaakte afspraken 

schriftelijk aan de cliënt bevestigen in een opdrachtbevestiging. Het kantoor werkt met 

standaarden die per zaak worden aangepast. Voor het tekenen van het intake- en 

opdrachtbevestigingsformulier wordt een kopie van de algemene voorwaarden van het kantoor aan 

de cliënt overhandigd. Op het intake- en opdrachtbevestigingsformulier staat vermeld dat de 

algemene voorwaarden en de kantoorklachtenregeling van toepassing zijn op de overeenkomst van 

opdracht. 

 

2.12 Afronding 

 

Het gesprek wordt afgerond door het formuleren van een conclusie betreffende de bespreking. De 

advocaat informeert bij de cliënt of diens vragen voldoende zijn beantwoord en of de vervolgacties 

duidelijk zijn. Indien de advocaat zijn visitekaartje nog niet aan het begin van de bespreking aan 

de cliënt heeft overhandigd, doet hij dat alsnog. Op het visitekaartje staan alle contactgegevens 

van de advocaat vermeld. 

 

2.13 Aanmaken dossier  

 

Na het intakegesprek legt de advocaat het intake- en opdrachtbevestigingsformulier met alle 

verstrekte stukken bij het secretariaat voor het aanleggen van een nieuw (digitaal) dossier. De 

stukken worden bij elkaar bewaard in een speciaal dossiermapje. De advocaat zal voorts, indien 

van toepassing, onmiddellijk een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand voor een 

toevoeging. Indien met de cliënt een voorschot is afgesproken, zal daartoe door de administratie 

een voorschotdeclaratie worden verstuurd. In de gevallen dat er geen intake- en 

opdrachtbevestigingsformulier met de cliënt is ingevuld, wordt de aanvaarding van de opdracht 

schriftelijk aan hem bevestigd. De opdracht wordt direct na ontvangst van de op de zaak 

betrekking hebbende stukken aan de cliënt bevestigd. Voor zover niet met de cliënt is afgesproken 

dat de werkzaamheden pas aanvangen na betaling van een voorschot, zal de advocaat alvast het 

nodige doen voor het in behandeling nemen van de zaak. Ook wordt de zaak direct geagendeerd 

bij de taken in de kantooragenda. 
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3. Dossierbeheer 
 

De zakenadministratie is volledig, toegankelijk en bijgewerkt. Het kantoor hanteert een uitgebreid 

digitaal, doch ook een fysiek dossierbeheersysteem waarin alle bescheiden zorgvuldig worden 

bewaard en waardoor de advocaat snel de gewenste dossiers en de daarin beschikbare informatie 

kan raadplegen. Voor het digitale dossierbeheer maakt het kantoor gebruik van een online 

softwarepakket. Het fysieke dossierbeheer bestaat uit een aparte archiefkast voor de advocaat 

waarin de dossiers overzichtelijk, op dossiernaam gesorteerd, worden opgeborgen in een hangmap.  

 

3.1 Aanmaken nieuw dossier  

 

Voor iedere nieuwe zaak wordt een nieuw digitaal dossier aangemaakt ten behoeve van de 

overzichtelijkheid en een nauwkeurige urenregistratie. Dossiers worden door het secretariaat (op 

aangeven van de advocaat) aangemaakt. De procedure voor het aanmaken van een nieuw dossier 

bestaat enerzijds uit het aanmaken van een fysiek dossier met hangmap, en anderzijds uit het 

aanmaken van een digitaal dossier voor het opslaan van de digitale documenten. Bij het aanmaken 

van een nieuw dossier wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de gegevens op het intake- en 

opdrachtbevestigingsformulier en de eventuele reeds bekende gegevens. 

 

Ieder dossier wordt voorzien van een dossiernaam. In de meeste gevallen zullen de dossiers de 

naam van een cliënt hebben. Daarbij moet aan het volgende worden gedacht: 

 

- Aan de wijze waarop de cliëntnaam wordt geschreven:	

- Naam: uitgangspunt is de eigen naam van de cliënt, dus niet J. Jansen, maar Jansen. 

Niet: Van ’t Hoff International B.V., maar Hoff International BV, Van ‘t.	

- Naam wederpartij: aan de andere kant van de “-” wordt de naam van de wederpartij op eenzelfde 

wijze vermeld. De dossiernaam wordt dus opgebouwd uit de naam van de cliënt en de naam van 

de wederpartij, bijvoorbeeld “Jansen - OM”, eventueel gevolgd door een Romeins cijfer wanneer er 

meerdere of vergelijkbare dossiernamen in het systeem voorkomen. Bij het registeren van een 

dossiernaam mag gebruik worden gemaakt van afkortingen, zoals “OM”. Ieder nieuw dossier krijgt 

bovendien een dossiermap. Indien de gegevens van een relatie wijzigen dient dit te worden 

aangepast. Ieder dossiermap is ingedeeld in vier sub-mapjes. De verschillende soorten 

documenten worden in aparte sub-mapjes overzichtelijk geordend in het dossier. 

 

Aantekeningen: aantekeningen, notities, studiemateriaal 

Correspondentie:  alle correspondentie en telefoonnotities in chronologische volgorde, 

bovenop het meest recente  

Financiële map: intake- en opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden, nota’s, 

urenregistratie, aanvraag toevoeging, afgegeven toevoeging 

Processtukken:  (originele) processtukken, concepten (als zodanig gekenmerkt), overige 

stukken 
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3.2 Controle en waarschuwing tegen belangenverstrengeling 

 

Alvorens een nieuw dossier wordt aangemaakt controleert de advocaat of de cliënt niet reeds 

geregistreerd is, in het bijzonder of de cliënt niet eerder een wederpartij is geweest in een andere 

zaak en of er anderszins sprake kan zijn van tegengestelde belangen. Het systeem waarmee 

gewerkt wordt is zo ingericht dat er een automatische waarschuwing verschijnt wanneer er een 

nieuwe cliënt wordt ingevoerd die tevens als wederpartij staat geregistreerd. Op deze wijze wordt 

belangenverstrengeling voorkomen. Indien het systeem een dergelijk signaal geeft, geeft het 

secretariaat dit door aan de betreffende advocaat. Alleen wanneer er geen sprake is van 

belangenverstrengeling kan een nieuw dossier worden aangelegd. 

 

3.3 Inhoud dossier 

 

Het digitaal dossier bevat een getrouwe weergave van het verloop van de zaak. De inhoud van het 

dossier dient overzichtelijk op chronologische volgorde door de advocaat te worden geordend. Het 

dossier bevat voldoende informatie, zodat een andere advocaat bij vervanging onmiddellijk de 

belangen van de cliënt kan behartigen en weet wat er in het dossier is gebeurd. De 

verantwoordelijkheid voor het beheer van het dossier ligt bij de advocaat. 
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4. Vertrouwelijkheid 
 

De door de cliënt verstrekte informatie en gegevens wordt uiterst vertrouwelijk door het kantoor 

behandeld. 

 

4.1 Geheimhouding door advocaat  

 

De advocaat is verplicht tot geheimhouding. Hij dient te zwijgen over bijzonderheden van de door 

hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen. 

Alleen indien een juiste uitvoering van de hem opgedragen taak naar zijn oordeel het gebruik 

maken van zijn verkregen kennis naar buiten vereist, staat dat de advocaat vrij, voor zover de 

cliënt daartegen geen bezwaar heeft en voor zover dit in overeenstemming is met een goede 

beroepsuitoefening. De geheimhoudingsplicht duurt voort na de beëindiging van de relatie met de 

cliënt. 

 

4.2 Geheimhouding door niet-advocaten 

 

Het kantoor zorgt ervoor dat de niet-advocaten van het kantoor een geheimhoudingsplicht gelijk 

aan die van een advocaat hebben. Daartoe dienen werknemers een geheimhoudingsovereenkomst 

te ondertekenen. Het kantoor hanteert een standaard geheimhoudingsovereenkomst. 

 

4.3 Dossierbeheer 

 

Bij het beheren van cliënt- en zaakgegevens is de vertrouwelijkheid gewaarborgd. Dossiers worden 

zodanig beheerd dat de vertrouwelijkheid van de gegevens van de cliënt is gewaarborgd. Alle 

dossiers worden in de daarvoor bestemde kasten opgeborgen en deze kasten worden afgesloten. 

 

4.4 Computerbestanden 

 

Computerbestanden zijn opgeslagen binnen de speciaal beveiligde en alleen via een vertrouwelijke 

login toegankelijke omgeving binnen het kantoorportaal. De documenten en gegevens worden 

zodanig beheerd dat de vertrouwelijkheid van de gegevens van de cliënt is gewaarborgd. De 

computers zijn allen beveiligd met een (persoonlijk) wachtwoord. 

 

4.5 Archief 

 

Afgesloten dossiers worden hybride bewaard, meer hierover in het hoofdstuk “archief”. De 

vertrouwelijke gegevens uit het dossier worden gescand en daarna vernietigd. De gescande 

gegevens worden digitaal opgeslagen binnen de speciaal beveiligde online omgeving. 
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4.6 Meldingsplicht Datalekken 

 

Per 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat het kantoor direct 

een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij een ernstig datalek of het 

vermoeden daarvan. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen 

van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Onder een datalek valt dus ook een 

kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een 

databestand door een hacker. Aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn 

gelekt) dient het lek in beginsel ook te worden gemeld.  

 

Het kantoor houdt zich aan de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens rond de meldplicht 

datalekken. Meer informatie is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
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5. Relatiebeheer 
 

Het kantoor bewaart de gegevens van haar relaties zorgvuldig en zorgt voor een veilige omgeving 

ter bescherming van de privacy van de cliënten. 

 

5.1      Veilige digitale opslag 

 

De gegevens van alle relaties worden op een overzichtelijke en veilige manier opgeslagen in een 

online softwaresysteem. De relaties staan in een beveiligde omgeving die alleen toegankelijk is 

voor medewerkers van het kantoor via een beveiligde loginmodule met versleutelde verzending 

van gegevens (https://). Op deze manier is de vertrouwelijkheid van de gegevens van de cliënt en 

instanties altijd gewaarborgd. 

 

5.2  Invoeren en wijzigen van relatiegegevens 

 

Alle gegevens worden ingevoerd in een beveiligde relatiebeheermodule. Na invoering van de 

cliëntgegevens worden de gegevens gecontroleerd op juistheid. Alle medewerkers zijn 

verantwoordelijk voor een deugdelijke en actuele registratie van de relatiegegevens. Indien de 

gegevens van een relatie wijzigen dient de medewerker dit terstond te wijzigen. Medewerkers 

dienen bij de cliënt ook actief te informeren en daarnaast zelf alert te zijn ter behoud van een 

actueel relatiebestand. Indien de cliënt contact opneemt met het kantoor moet via de 

nummerherkenning gecontroleerd worden of de gegevens nog juist zijn. Indien het gebruikte 

nummer niet overeenkomst met het opgeslagen telefoonnummer moet hierover navraag worden 

gedaan bij de cliënt. De relatiegegevens kunnen in het relatiebeheer en bij het betreffende dossier 

waaraan een relatie is gekoppeld, worden gewijzigd. De wijziging verloopt uniform. Alle 

medewerkers zijn bevoegd om de relatiegegevens te wijzigen. 

 

5.3 Vertrouwelijkheid  

 

De medewerkers zullen vertrouwelijk omgaan met de relatiegegevens. Het kantoor zorgt ervoor 

dat de niet-advocaten van het kantoor een geheimhoudingsplicht gelijk aan die van een advocaat 

hebben. Daartoe dienen werknemers een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Op geen 

enkele wijze wordt informatie verstrekt over cliënten en debiteuren aan derden. Bij het beheren 

van de relatiegegevens is de vertrouwelijkheid hierdoor gewaarborgd, zie het voorgaande 

hoofdstuk “Vertrouwelijkheid” 

 



Eliya Advocatuur | Kantoorhandboek | 2017 21 

6. Agenda 
 

Het kantoor maakt gebruik van een digitale kantooragenda. Deze bestaat uit een kalenderagenda 

en een takenoverzicht per dag, per medewerker. 

 

6.1  Kalenderagenda 

 

In de kalenderagenda worden alle zittingen, afspraken en andere tijdgebonden items geplaatst. 

Alle items worden ingepland voor de volledige duur van de afspraak. Indien de afspraak buiten 

kantoor is dient bij de planning ook rekening gehouden te worden met de reistijd. 

 

Bij de afspraak dient het volgende vermeld te worden: 

-  Begin- en eindtijd van de afspraak (globaal, door markering/vrijmaking van ruimte)   

-  Vertrektijd en verwachte tijd van terugkomst op kantoor  

-  Plaats van de afspraak 

-  De zaaknaam en een nadere omschrijving van de afspraak 

 

Agenda-items worden als volgt weergegeven: “JH; zitting rechtbank Breda (MK) inzake 

Jansen/OM, om 9.25u)” Ten behoeve van de overzichtelijkheid heeft iedere medewerker een eigen 

kleur voor de items in de agenda. De kantooragenda bevat een selectiemodule, waarbij alleen de 

items voor een of meerdere medewerkers kunnen worden getoond. De kantooragenda kan door 

alle medewerkers worden bekeken. Wanneer een afspraak is ingepland wordt automatisch een 

bevestiging per e-mail verstuurd naar de advocaat. De advocaat wordt dus onmiddellijk in kennis 

gesteld van de gemaakte afspraak. Wanneer een afspraak niet doorgaat, wordt deze onmiddellijk 

uit de agenda verwijderd. 

 

6.2 Agenda- en takenbeheer 

 

Afspraken en zittingen worden door de secretaresse of de advocaat onmiddellijk in de agenda 

vastgelegd. Waar mogelijk overlegt de secretaresse bij de advocaat naar diens voorkeur voor een 

datum en tijdstip. Voordat ieder dossier wordt opgeborgen in de dossierkast checkt de advocaat of 

de agenda en het takenoverzicht zijn bijgewerkt. Algemene interne en externe afspraken worden 

door de betreffend medewerker zelf in de agenda geplaatst. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 

gedacht aan interne besprekingen, cursussen, recepties, etc. 

 

6.3 Afwezigheid  

 

Ook privé-afspraken tijdens kantoortijden worden in de kalenderagenda vermeld, zodat men altijd 

een actueel en volledig overzicht heeft van de momenten van verhindering. Geplande afwezigheid, 

zoals vrije dagen, vakantie of dokters- en tandartsbezoek, wordt door de betrokken medewerker 

zelf tijdig in de agenda vermeld. 
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7. Tijdregistratie 
 

Het kantoor zorgt ervoor dat de advocaat stipt is in het bijhouden van de verrichte werkzaamheden 

en het nauwkeurig registreren van de daaraan bestede tijd. 

  

7.1 Verplichte tijdregistratie 

 

De advocaat is verplicht om een deugdelijke en nauwkeurige urenregistratie bij te houden. De 

urenregistratie omvat alle declarabele werkzaamheden van de advocaat. 

 

7.2 Eenheden 

 

De registratie van de tijdsduur vindt plaats in eenheden van minuten en uren. 

 

7.3 Tijdlijst 

 

De registratie van de verrichte declarabele werkzaamheden vindt digitaal plaats (middels een 

Excelbestand) via de pc, tablet of mobiele telefoon. In dit bestand wordt de bestede tijd 

gespecificeerd naar datum, de dossiernaam, een beknopte beschrijving van de verrichte 

werkzaamheden en de aan de zaak bestede tijd (zo nodig gevolgd door een toelichting). 

 

7.4 Piket 

 

De werkzaamheden die verband houden met de piket en waarvoor een vaste vergoeding door de 

Raad voor Rechtsbijstand wordt verstrekt worden niet geregistreerd, nu hiervoor een separate 

vergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld, waarbij de bestede tijd niet van 

belang is. 
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8. Waarneming en vervanging 
 

Het kantoor zorgt ervoor dat de dossiers van een advocaat bij ziekte of verhindering altijd worden 

waargenomen en in uiterste noodzaak worden overgedragen aan een andere advocaat. 

 

8.1 Uitgangspunt: zelf behandelen 

 

Als uitgangspunt geldt dat de advocaat zoveel mogelijk zijn dossiers zelf behandelt. Slechts in 

uitzonderlijke gevallen zal aan een andere advocaat gevraagd worden om de behandeling van de 

zaak waar te nemen of de zaak over te dragen. 

 

8.2 Kortdurende niet geplande afwezigheid 

 

Van kortdurende, niet geplande, afwezigheid is sprake wanneer de advocaat wegens bijvoorbeeld 

ziekte of dringende privéaangelegenheden tot maximaal twee weken afwezig is van kantoor. De 

advocaat zal zijn afwezigheid en de reden daarvan zo spoedig mogelijk melden aan zijn 

secretaresse die op haar beurt – voor zover van belang – de kantoorgenoten op de hoogte stelt. De 

advocaat informeert de secretaresse over de verwachte duur van de afwezigheid. De advocaat 

neemt met zijn secretaresse zijn agenda door met het oog op zittingen, afspraken en termijnen en 

geeft zo nodig instructies. Voor eventuele zittingen wordt aanhouding gevraagd onder vermelding 

van de reden(en). Afspraken worden verzet of tot nader order afgezegd. Wanneer uitstel niet wordt 

toegestaan of niet mogelijk blijkt, wordt de behandeling van de zitting waargenomen door een 

collega van buiten het kantoor, zie het overzicht van samenwerkende kantoren. Indien termijnen 

van lopende procedures in gevaar komen, wordt ook in die dossiers uitstel gevraagd bij de 

rechtbank, waarbij eerst overleg wordt gevoerd met de advocaat van wederpartij. Wanneer uitstel 

niet wordt verleend, wordt het dossier zolang waargenomen door een andere advocaat of – indien 

dat niet mogelijk is - overgedragen aan een van de samenwerkende kantoren, uiteraard in overleg 

of onder mededeling aan de cliënt. Tijdens de afwezigheid wordt de post van de advocaat dagelijks 

in de gaten gehouden door de secretaresse. Indien zich tijdens de geplande afwezigheid dringende 

aangelegenheden aandienen wordt door de secretaresse het dossier en de dringende 

aangelegenheid voorgelegd aan een collega van de samenwerkende kantoren die de 

spoedeisendheid van de zaak zal beoordelen en waar nodig alvast maatregelen nemen die 

noodzakelijk zijn voor een optimale behartiging van de belangen van de cliënt. 

 

8.3 Langdurige niet geplande afwezigheid (ziekte e.d.) 

 

Van langdurige niet geplande afwezigheid is sprake wanneer de advocaat meer dan twee weken 

afwezig zal zijn van kantoor. De advocaat zal zijn afwezigheid en de reden daarvan zo spoedig 

mogelijk melden aan zijn secretaresse die op haar beurt – voor zover nodig – de kantoorgenoten 

op de hoogte stelt. De advocaat informeert de secretaresse over de verwachte duur van de 

afwezigheid. Waar mogelijk neemt de advocaat met zijn secretaresse zijn agenda door met het oog 

op zittingen, afspraken en termijnen, en geeft de nodige instructies. Indien direct al bekend is dat 
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de afwezigheid meer dan twee weken zal duren, zal de secretaresse – voor zover nodig – in 

overleg met de overige kantoorgenoten bepalen wat er met de dossiers dient te gebeuren, waarbij 

rekening wordt gehouden met eventuele instructies van de advocaat. Als uitgangspunt dient als 

volgt te worden gehandeld. 

 

8.3.1  Bij afwezigheid tot maximaal twee maanden 

 

Bij verwachte afwezigheid tot twee maanden worden de reeds geplande zittingen zoveel mogelijk 

waargenomen door een collega van een samenwerkend kantoor. Dossiers waarin termijnen lopen 

in verband met lopende procedures en overige (lopende) dossiers worden tijdens de afwezigheid 

waargenomen door een collega van een samenwerkend kantoor, waarbij zowel de wederpartij als 

de cliënt van de waarneming in kennis wordt gesteld, met vermelding van de reden(en). De 

waarnemende advocaat zal al het mogelijke doen teneinde de voortgang in het dossier te bewaken. 

Er worden geen nieuwe procedures gestart in die dossiers, tenzij de omstandigheden van het geval 

daartoe nopen. 

 

8.3.2 Bij afwezigheid langer dan twee maanden 

 

Bij verwachte afwezigheid van meer dan twee maanden worden de dossiers van de advocaat 

overgenomen door een collega van een samenwerkend kantoor. De collega zal de zaken als zijn 

dossiers verder behandelen. De verdeling vindt naar evenredigheid plaats, rekening houdend met 

de drukte en het specialisme van de overnemende advocaten. Cliënten, wederpartijen, 

rechtbanken en overige bij het dossier betrokken relaties worden door de overnemende advocaat 

schriftelijk in kennis gesteld van de overname. 

 

8.4 Langdurig geplande afwezigheid 

 

Van langdurige afwezigheid is sprake wanneer de advocaat drie of meer dagen afwezig is van 

kantoor, bijvoorbeeld bij vakantie. Uitgangspunt is dat de advocaat bij de planning van 

kortdurende afwezigheid zo veel mogelijk rekening houdt met zijn zittingen en termijnen die 

gelden in lopende procedures, in die zin dat de advocaat ervoor zorgt dat de vakanties en 

langdurige verloven zo veel mogelijk buiten de zittingen plaatsvinden. Bij langdurige geplande 

afwezigheid zal de advocaat zo veel mogelijk bij de planning van zijn agenda en de opgave van 

diens verhinderdata (zittingen, termijnen, en afspraken) rekening houden met de periode van zijn 

afwezigheid. Voor eventuele zittingen die in de periode van afwezigheid worden gepland, zal de 

advocaat – na overleg met zijn cliënt - vooraf aanhouding vragen bij de rechterlijke instantie 

alwaar de zaak dient. Indien de rechter instemt met het verzoek tot aanhouding, wordt terstond de 

nieuwe datum van de zitting ingepland en zal de advocaat zijn cliënt schriftelijk informeren over de 

aanhouding en de nieuwe zittingsdatum. Indien de cliënt of de rechter niet instemt met aanhouding 

van de zaak zal de advocaat de zaak overdragen aan een collega van buiten het kantoor om de 

zitting waar te nemen. Ook hier geldt dat het verzoek zo vroeg mogelijk moet worden gedaan. 

 

Het kantoor werkt voor de waarneming samen met de volgende advocatenkantoren: 
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• mr. D.E. Lof van LOF ADVOCATUUR: Hoofdweg 1358, 2153 LT Nieuw-Vennep 

• mr. C.T.W. van Dijk van Van Dijk Advocatenkantoor: Balijelaan 46, 3521 GV 
Utrecht 

• mr. A. Aaryf van Moderne Meesters Advocatuur: Catharijnesingel 49, 3511 GC, 
Utrecht 

• Mw. mr. M. Metin van METIN ADVOCATUUR: Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT 
Arnhem 

 

Termijnen in procedures worden bij geplande langdurige afwezigheid zoveel mogelijk vooraf 

afgewerkt, zodat processtukken tijdig kunnen worden ingediend. Waar nodig wordt tijdig (vooraf) 

aanhouding verzocht en ook hier wordt vooraf gecontroleerd of een aanhouding zal worden 

ingewilligd. De cliënt wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Bij het agenderen van de termijnen 

wordt uiteraard met de geplande afwezigheid rekening gehouden. Tijdens de afwezigheid wordt de 

post van de advocaat dagelijks in de gaten gehouden door de secretaresse. Indien zich tijdens de 

geplande afwezigheid dringende aangelegenheden aandienen, dan zal de secretaresse contact 

opnemen met de advocaat voor overleg. De advocaat zal de spoedeisendheid van de zaak 

beoordelen en waar nodig instructies geven tot het nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn 

voor een optimale behartiging van de belangen van de cliënt. Waar mogelijk worden 

mails/brieven/faxen verstuurd waarin de afwezigheid van de advocaat wordt vermeld en waarin 

wordt verzocht om voor een nadere/inhoudelijke reactie zijn terugkeer af te wachten. Om geen 

onnodige vertragingen in het dossier te krijgen, zullen brieven en stukken van derden of de 

wederpartij op voorhand aan de cliënt worden gestuurd, zodat hij daarop kan reageren wanneer de 

advocaat terug is. 

 

8.5 Kortdurende geplande afwezigheid  

 

Van kortdurende afwezigheid is sprake wanneer de advocaat maximaal twee dagen afwezig is van 

kantoor. Uitgangspunt is dat de advocaat zijn kortdurende afwezigheid plant op dagen dat hij vrij is 

van zittingen. Wanneer de advocaat afspraken heeft staan op de dag van afwezigheid draagt hij 

zijn secretaresse op om ervoor te zorgen dat de afspraken worden afgezet/verzet. Waar mogelijk 

wordt direct een nieuwe afspraak ingepland op een zo kort mogelijke termijn. Bij noodzakelijke 

kortdurende geplande afwezigheid handelt de advocaat overeenkomstig het protocol dat geldt voor 

langdurige geplande afwezigheid.  

 

8.6 Verhindering wegens andere zittingen 

 

Wanneer de advocaat verhinderd is vanwege een zitting in een ander dossier, handelt hij als volgt. 

Voor de laatst bijgekomen zittingen wordt aanhouding gevraagd onder vermelding van de reden. 

Wanneer uitstel niet wordt toegestaan of niet mogelijk blijkt, wordt de behandeling van de zitting 

waargenomen door een collega van buiten kantoor. Afspraken worden verzet of tot nader order 

afgezegd. 
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9. Financieel 
 

Het kantoor zorgt voor een ordelijke administratie en boekhouding. 

 

9.1    Financieel medewerker 

 

Het kantoor heeft een financieel medewerker die verantwoordelijk is voor de afhandeling en 

verwerking van alle financiële zaken op kantoor. De financieel medewerker van het kantoor is dhr. 

mr. H.J.L. Fakkert (FFD Fiscalisten Boekhouders Accountants).  

 

9.2  Toegang 

 

De advocaat en de financieel medewerker hebben toegang tot de financiële administratie van het 

kantoor. De financiële gegevens zijn door de advocaat te raadplegen, zodat eventuele vragen 

daarover door cliënten kunnen worden beantwoord en zodat de advocaat zelf ook de betaling van 

declaraties door de debiteur bij kan houden. 

 

9.3  Financiële en administratieve post 

 

Alle financiële en administratieve post wordt ter verdere afhandeling neergelegd bij de financieel 

medewerker. Voor zover de post betrekking heeft op een bepaald dossier, wordt een kopie 

verstrekt aan de advocaat. Alle verwerkte stukken worden gescand en na boeking in de betreffende 

map opgeslagen. 

 

9.4  Bankafschriften 

 

Mutaties op (digitale) bankafschriften worden uiterlijk binnen een week boekhoudkundig verwerkt 

in het boekhoudprogramma. Bij ontvangen betalingen wordt de boeking verwerkt in het 

bijbehorende dossier. 

 

9.5 Declaraties crediteuren 

 

Declaraties worden op verzoek van de advocaat of periodiek door de financieel medewerker 

opgemaakt. Indien de declaratie betrekking heeft op een bepaald dossier, worden de gemaakte 

kosten direct doorberekend aan de debiteur van het dossier. Een urenspecificatie wordt als bijlage 

bij de declaratie gevoegd. Op de (verschotten)declaratie wordt altijd omschreven waarop de in 

rekening gebrachte kosten betrekking hebben en wordt eventueel een kopie van de ontvangen 

declaratie bijgevoegd. De declaraties worden in de agenda verwerkt voor controle van ontvangst 

van de betaling. 
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9.6  Toevoegingen  

 

Indien een toevoeging is verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand, wordt direct een declaratie 

opgemaakt voor de eigen bijdrage. De originele toevoeging of het pdf-bestand en de kopie van de 

declaratie wordt ten behoeve van het dossier aan de advocaat verstrekt. De declaratie voor de 

eigen bijdrage wordt aangemaakt en per e-mail of post aan de cliënt verstuurd. 

 

9.7  Voorschotnota 

 

De advocaat spreekt met de debiteur af wanneer een voorschot wordt gevraagd voor de te 

verrichte werkzaamheden. Indien de debiteur hiermee instemt, vraagt de advocaat aan de 

verantwoordelijk medewerker om een voorschotdeclaratie aan te maken. De declaratie wordt 

aangemaakt middels het model “voorschotdeclaratie” en per e-mail of post aan de debiteur 

verstuurd.  

 

9.8 Onkosten 

 

Indien medewerkers tijdens de uitoefening van hun werk kosten maken, krijgen zij deze vergoed 

van het kantoor. Reiskosten worden door de medewerkers zelf bijgehouden in een 

reiskostenoverzicht en maandelijks ter afhandeling afgegeven aan de verantwoordelijk 

medewerker. Zij controleert de opgave van de reiskosten en maakt de vergoeding over. De kosten 

voor het gebruik van het openbaar vervoer worden volledig vergoed, mits een bewijs van de 

gemaakte reiskosten wordt bijgevoegd. De reiskosten worden volledig vergoed à  

€ 0,19 per kilometer. Parkeerkosten worden vergoed mits een parkeerkaartje of betalingsbewijs 

wordt overgelegd. 

 

9.9 Derdengelden 

 

Het kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Het 

kantoor beschikt over een stichting derdengelden. De Stichting Beheer Derdengelden Eliya 

Advocatuur kan geen derdengelden ontvangen daar zij geen bankrekening tot haar beschikking 

heeft. Derhalve is het niet mogelijk voor het kantoor om ten behoeve van cliënten gelden te 

ontvangen, zie artikel 7 van de algemene voorwaarden. Wordt het kantoor toch met derdengelden 

geconfronteerd, dan zorgt het kantoor ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid 

van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij 

dat Stichting Beheer Derdengelden Eliya Advocatuur alsnog gelden via een derdengeldenrekening 

kan laten lopen. Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele 

omstandigheid zal het kantoor derdengelden ontvangen op de kantoorrekening. 

 

Het kantoor heeft openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend gemaakt (via de algemene 

voorwaarden op de website) dat wij geen derdengelden kunnen ontvangen, omdat de Stichting 

Beheer Derdengelden Eliya Advocatuur geen bankrekening tot haar beschikking heeft. 
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10. Debiteurenbeheer 
 

10.1 Verloop declaratieprocedure 

 

Declaraties worden opgemaakt middels een (online) softwaresysteem en per e-mail of post aan de 

debiteur verzonden. Op de declaraties staat standaard een betalingstermijn van veertien dagen 

vermeld die aanvangt vanaf de dag nadat de factuur bij de debiteur is bezorgd. Alle verzonden 

declaraties worden in het systeem in het betreffende dossier en in een overzicht van openstaande 

declaraties opgeslagen. Pas wanneer de betaling (volledig) is ontvangen en verwerkt in het 

systeem wordt de declaratie gemarkeerd, waaruit blijkt dat de betaling volledig ontvangen is. De 

advocaat heeft hierdoor via het systeem te allen tijde inzage in de nog openstaande declaraties en 

kan hij, desgewenst, aanmaningen versturen. 

 

10.2 Incassotraject 

 

Het kantoor hanteert een strikt debiteurenbeheer waarbij de betalingstermijn wel met enige 

souplesse in acht wordt genomen. 

 

10.2.1 Betalingsherinnering 

 

Wanneer de declaratie 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet is betaald, zal 

een herinnering aan de debiteur worden gestuurd. Op een vriendelijke manier wordt de debiteur 

herinnerd aan de nog openstaande declaratie. De tekst van de herinnering luidt: 

 

“Uit onze administratie is gebleken dat de navolgende declaratie(s) nog niet door u zijn betaald, 

terwijl de betalingstermijn inmiddels is verstreken. (..) Wij verzoeken vriendelijk om het 

openstaande bedrag alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na heden, aan ons 

over te maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer]. 

Indien u vragen heeft over onze declaratie of indien u van mening bent dat deze ten onrechte is 

verstuurd, neem dan contact op met ons. Wanneer dit schrijven uw betaling heeft gekruist kunt u 

deze herinnering als niet verzonden beschouwen.” 

 

10.2.2 Aanmaning 

 

Wanneer deze herinnering nog niet tot betaling leidt, zal na 30 dagen een aanmaning verstuurd 

worden. In de aanmaning wordt op een meer doordringende wijze duidelijk gemaakt dat de 

debiteur spoedig moet gaan betalen. De tekst van de aanmaning luidt: 

 

“Uit onze administratie is gebleken dat de navolgende declaratie(s), ondanks een eerdere 

herinnering, nog niet door u zijn betaald, terwijl de betalingstermijn inmiddels is verstreken. 

(..) Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken om het openstaande bedrag alsnog zo spoedig 

per omgaande aan ons over te maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer].  
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Indien u vragen heeft over onze declaratie of indien u van mening bent dat deze ten onrechte is 

verstuurd, neem dan contact op met ons. Wanneer dit schrijven uw betaling heeft gekruist, kunt u 

deze herinnering als niet verzonden beschouwen.”  

 

10.2.3. Laatste aanmaning  

 

Wanneer de aanmaning ook nog niet tot betaling heeft geleid, zal na 30 dagen een laatste 

aanmaning (lees: 14 dagenbrief) worden verstuurd, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat dit de 

laatste kans is voor de betaling. In de laatste aanmaning wordt gedreigd met rechtsmaatregelen 

wanneer betaling uitblijft. De tekst van de laatste aanmaning luidt:	

	

“Ondanks eerdere aanmaning(en) hebben wij nog steeds geen betaling ontvangen van de 

navolgende declaratie(s), terwijl de betalingstermijn inmiddels ruimschoots is verstreken. (..) 

Wij verzoeken u dringend om het openstaande bedrag per omgaande aan ons over te maken op 

bankrekeningnummer [rekeningnummer]. Hoewel wij het altijd vervelend vinden om onze cliënten 

in rechte te betrekken, zijn wij bij het uitblijven van volledige betaling van de declaratie(s), 

genoodzaakt om jegens u rechtsmaatregelen te treffen, waaronder het entameren van een 

dagvaardingsprocedure en het leggen van (conservatoir) beslag op uw vermogensbestanddelen. De 

hieraan verbonden hoge kosten komen eveneens voor uw rekening. Wanneer dit schrijven uw 

betaling heeft gekruist, kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen.” 

 

10.3 Termijnen incassotraject  

 

Schematisch ziet het buitengerechtelijk incassotraject er als volgt uit. 

 

Betalingstermijn op declaratie  14 dagen  

Herinnering  30 dagen openstaand  

Aanmaning  60 dagen openstaand  

Laatste aanmaning  90 dagen openstaand  

 

10.4 Het incassotraject  

 

Het incassotraject verloopt geheel geautomatiseerd. In het systeem (Excelbestand) wordt 

bijgehouden wanneer de betalingstermijn is verstreken en wanneer een herinnering, aanmaning of 

laatste aanmaning verstuurd moet worden. Wanneer het e-mailadres van de debiteur bekend is, 

worden de herinneringen en aanmaningen per e-mail verstuurd. Per debiteur dienen handmatig 

herinneringen en aanmaningen aangemaakt te worden. 

 

10.5 Betalingsregeling  

 

Debiteuren kunnen telefonisch, schriftelijk of digitaal een betalingsregeling aanvragen van 

maximaal 2 jaar. Er wordt een maandelijks termijnbedrag berekend dat door de debiteur betaald 
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dient te worden. Afhankelijk van de voorkeur van de debiteur kan het termijnbedrag worden 

aangepast. Een betalingsregeling wordt altijd aan de debiteur bevestigd via een brief of e-mail met 

de volgende tekst: 

 

“Hierbij bevestig ik de met u getroffen betalingsregeling. U erkent onvoorwaardelijk het nog 

openstaande bedrag, zoals hierna vermeld en gespecificeerd, verschuldigd te zijn, en u hebt 

gevraagd om dit bedrag in termijnen te mogen betalen. Wij kunnen instemmen met een 

betalingsregeling, mits u deze regeling stipt nakomt. Wij kwamen de navolgende termijnen met 

elkaar overeen. 

 

Ieder termijnbedrag dient uiterlijk op de genoemde (bijbehorende) datum door ons te zijn 

ontvangen op bankrekeningnummer [rekeningnummer] ten name van Eliya Advocatuur. Indien u 

in gebreke blijft met de (tijdige) betaling van één van de termijnen, zal de betalingsregeling 

onmiddellijk komen te vervallen en wordt het nog resterende bedrag terstond opeisbaar.  

In dat geval achten wij ons vrij om zonder nadere aankondiging rechtsmaatregelen jegens u te 

treffen waaronder het entameren van een dagvaardingsprocedure en het leggen van conservatoir 

beslag op uw vermogensbestanddelen. In rechte kunt u geen beroep doen op deze 

betalingsregeling. Wij vertrouwen er echter op dat het niet zover behoeft te komen en dat u de 

betalingsregeling stipt zult nakomen.”  

 

Wanneer er een betalingsregeling is getroffen met de debiteur, wordt dit verwerkt in het overzicht 

openstaande declaraties en worden er geen herinneringen en aanmaningen meer verstuurd, zolang 

de betalingsregeling stipt wordt nagekomen door debiteur. De declaratie komt in een apart 

overzicht te staan met alle betalingsregelingen. 

 

10.6 Gerechtelijk incassotraject  

 

Wanneer het buitengerechtelijk incassotraject niet tot betaling heeft geleid, zal na ten minste drie 

herinneringen en/of aanmaningen het gerechtelijk incassotraject worden gestart. Welk gerechtelijk 

incassotraject gevolgd zal worden, is afhankelijk van de aard van de declaratie en of de debiteur 

bezwaren kenbaar heeft gemaakt tegen de vordering. 

 

 

 

 

Totaal openstaand bedrag  €  

 

 
Uiterlijke datum ontvangst 

betaling  
Termijnbedrag  Uiterlijke datum ontvangst betaling  Termijnbedrag  

1  € 1  € 

2  € 2  € 
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10.6.1 Incasso Eigen Bijdrage bij toevoegingen 

 

Voor de incasso van een Eigen Bijdrage dient een ander traject gevolgd te worden dan bij de 

incasso van normale declaraties. Bij een Eigen Bijdrage dient een verzoekschrift tot nadere 

vaststelling ingediend te worden volgens artikel 38 Wet op de Rechtsbijstand met executoir 

verklaring ex artikel 39 Wet Tarieven Burgerlijke Zaken. Een standaard verzoekschrift staat in de 

map “modellen”. 

  

10.6.2 Betalende zaken  

 

Voor de incasso van declaraties bij betalende zaken wordt de normale dagvaardingsprocedure 

gevolgd bij de rechtbank (sector kanton, t/m €25.000,00). Voorwaarde is wel dat de debiteur geen 

bezwaren heeft tegen de declaratie. Wanneer de debiteur de hoogte van de declaratie betwist, 

dient de begrotingsprocedure gevoerd te worden bij de Raad voor Toezicht. 

 

10.6.3 Begrotingsprocedure  

 

De begrotingsprocedure is alleen van toepassing indien de debiteur het niet eens is met de hoogte 

van de declaratie. Indien de declaratie op andere gronden wordt betwist, bijvoorbeeld op grond 

van beweerdelijke tekortkomingen in de wijze waarop de zaak behandeld is, of de hoogte van het 

overeengekomen honorarium, is de begrotingsprocedure niet van toepassing. In dat geval is er 

sprake van een geschil over de verschuldigdheid van de declaratie en niet over de hoogte ervan. 

De gewone rechter dient te beslissen over een dergelijk geschil. Alvorens een begrotingsverzoek in 

te dienen, zal de advocaat een laatste aanmaning aan de debiteur sturen, vergezeld van een kopie 

van het begrotingsverzoek met de mededeling dat bij gebreke van betaling binnen 14 dagen de 

declaratie ter begroting bij de Raad van Toezicht zal worden ingediend. In de laatste aanmaning 

wordt ook standaard gevraagd aan de debiteur om de redenen van de weigering van de betaling 

kenbaar te maken. Voor het begrotingsverzoek wordt gebruik gemaakt van het standaard 

verzoekschrift. Het verzoek tot begroting dient in tweevoud te worden ingediend bij de 

stafmedewerker van de Raad van Toezicht, voorzien van de volgende bijlagen: 

 

a)  kopie van de hierboven genoemde sommatiebrief aan de cliënt; 

b)  zo mogelijk kopie van de brief waarin cliënt bezwaar maakt tegen de declaratie,  

	 dan wel de mededeling van de advocaat aan de Raad van Toezicht hoe de cliënt  

	 heeft gereageerd; 

c)   een – naar verrichting per datum en tijdsbesteding uitgesplitste – specificatie van 

de werkzaamheden, een specificatie van de in rekening gebrachte verschotten en 

een specificatie van de wijze waarop het honorarium berekend is; 

d)   een recent uittreksel uit het Bevolkingsregister/ Handelsregister t.n.v. de 

debiteur/cliënt;   

e)   de declaratie(s); 

f) het compleet chronologisch geordende dossier (enkelvoud). 
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11. Afsluiting en archivering 
 

Het kantoor draagt ervoor zorg dat alle afgesloten dossiers op een ordelijke manier worden 

gearchiveerd. 

 

11.1  Afsluiten dossiers 

 

Dossiers worden pas afgesloten nadat er geen enkele juridische handeling meer in hoeft te worden 

verricht. Indien de advocaat in het dossier geen verdere werkzaamheden meer hoeft te verrichten, 

of de werkzaamheden worden gestaakt, bevestigt hij dit schriftelijk aan de cliënt en meldt hij 

tevens dat het dossier gesloten wordt. De cliënt wordt schriftelijk op de hoogte gesteld wanneer 

het dossier wordt gesloten en hoe lang het dossier minimaal gearchiveerd zal worden. Daartoe 

wordt door het kantoor met standaardbrieven gewerkt die per zaak worden aangepast. 

 

11.2 Staking werkzaamheden  

 

Wanneer het een staking van de werkzaamheden betreft, bijvoorbeeld vanwege het uitblijven van 

betaling van de declaratie(s), volgt de advocaat eerst het incassotraject. Het dossier wordt op z’n 

vroegst drie maanden na het eindigen van het incassotraject gearchiveerd. 

 

11.3 Opschonen dossiers 

 

Voordat het dossier wordt gearchiveerd, wordt deze opgeschoond door de advocaat. Documenten 

die niet verplicht gearchiveerd hoeven te worden, worden uit het dossier verwijderd. Documenten 

die digitaal zijn opgeslagen kunnen worden verwijderd, behoudens uitspraken, processtukken en 

authentieke documenten. 

 

11.4 Archiefbeheerder  

 

Binnen het kantoor is mr. J. Eliya aangewezen als archiefbeheerder.  

 

11.5 Hybride opslag 

 

De archiefbeheerder draagt zorg voor archivering van de opgeschoonde dossiers. De gearchiveerde 

dossiers worden in hybride vorm opgeslagen. Hybride opslag betekent dat alle documenten digitaal 

en een gedeelte van de documenten in papieren vorm worden opgeslagen.	De fysieke dossiers 

worden op een logische en inzichtelijke wijze in het archief geplaatst. De gearchiveerde dossiers 

worden van een gelijke soort omschrijving voorzien, gelijk aan de dossiernaam die oorspronkelijk 

aan het dossier is toegekend met vermelding van het jaar waarin het dossier gearchiveerd werd. 

Het fysieke dossier wordt opgeslagen in een aparte ruimte binnen kantoor. De digitale dossiers 

worden online opgeslagen binnen een speciaal daarvoor ingerichte beveiligde online omgeving. 
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11.6 Bewaartermijn  

 

Zaakdossiers worden minimaal vijf jaar bewaard na het sluiten van een zaak. Administratieve 

gegevens (o.a. financiële administratie) worden minimaal zeven jaar bewaard. Bij het archiveren 

wordt het archiefjaar ingevoerd. 

 

11.7  Toegang en gebruik  

 

De advocaat heeft toegang tot het archief. Na gebruik van stukken uit het archief dragen de 

medewerkers er zorg voor dat deze zo snel mogelijk en op de juiste plaats teruggezet worden. 

Indien de advocaat het dossier voor langere tijd nodig heeft, moet het voor andere medewerkers 

duidelijk zijn bij wie het dossier zich bevindt. Hiertoe wordt op de plaats van het betreffend dossier 

in het archief een opvallend gekleurde kaart gestoken met daarop de datum van ingebruikname en 

de naam van de gebruiker. De advocaat en de medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

voor het toegankelijk en overzichtelijk houden van het archief.  
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12. Opleiding en ontwikkeling 
 

Het kantoor vindt het belangrijk dat de advocaat zijn kennis en vaardigheden op peil houdt 

teneinde deskundige rechtsbijstand te kunnen verlenen. 

 

12.1 Minimaal 20 PO punten per jaar 

 

Het kantoor verplicht de advocaat om minimaal 28 PO per jaar te behalen aan opleidingen. De 

advocaat draagt zelf verantwoordelijkheid voor het tijdig behalen van de opleidingspunten. De 

studiepunten worden behaald door het volgen van door de Orde van Advocaten erkende cursussen 

en/of op een andere door in de Verordening op de vakbekwaamheid beschreven wijze. De advocaat 

heeft een lidmaatschap van Sdu Opleidingen & Events. Het lidmaatschap van een 

specialisatievereniging draagt ook bij aan het bijhouden van kennis en kunde. Mr. J. Eliya is tevens 

lid van de Vereniging Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV), Stichting Migratierecht 

Nederland en Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN). 

	

12.2 Specialisatie	

 

De cursussen dienen aan te sluiten bij het specialisme van de advocaat. De advocaat is verplicht 

het jaarlijks minimale aantal opleidingspunten te behalen dat volgens de Raad voor Rechtsbijstand 

is vereist voor het mogen verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand op het rechtsgebied van zijn 

specialisme. Daarnaast draagt de advocaat er zorg voor dat hij ook aan de andere vereisten blijft 

voldoen die de Raad voor Rechtsbijstand per rechtsgebied stelt. 

 

Mr. J. Eliya is met name werkzaam in de volgende rechtsgebieden: arbeids en ontslagrecht, asiel- 

en vreemdelingenrecht, bestuursrecht, personen- en familierecht en strafrecht. Verder volgt de 

advocaat tal van cursussen en opleidingen, met name op het gebied van arbeidsrecht, personen- 

en familierecht, asiel- en vreemdelingenrecht en strafrecht. Hij bezoekt de diverse bijeenkomsten 

en workshops en leest de daaraan verbonden tijdschriften en nieuwsberichten. 

Verder houdt de advocaat zijn kennis up to date door actuele jurisprudentie en literatuur op het 

gebied van asiel- en vreemdelingenrecht door de AC Signaleringen (RvR), Update van 

VluchtelingenWerk Nederland (WRV), het tijdschrift Asiel & Migrantenrecht (Stichting Migratierecht 

Nederland) en de nieuwsberichten van Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN). 

 

12.3 Planning 

 

De advocaat dient bij de planning van cursussen en andere opleidingsactiviteiten rekening te 

houden met geplande zittingen. Zodra de advocaat zich heeft ingeschreven voor een cursus, legt 

hij zijn verhindering vast in de kantooragenda. Indien er later toch een zitting wordt gepland op of 

rond het tijdstip van de cursus, vraagt de advocaat hiervoor tijdig uitstel. Alleen wanneer geen 

uitstel wordt verleend, kan de advocaat een collega advocaat vragen om de zaak waar te nemen. 

Uitgangspunt is dat de advocaat zijn eigen zaken zoveel mogelijk blijft behandelen. 
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12.5  Intervisie 

 

De advocaten hebben regelmatig overleg met elkaar en met advocaten van andere 

advocatenkantoren. Periodiek vinden intervisies plaats die op kantoor gepland worden. Daarnaast 

wordt van de advocaten verwacht dat zij voor (juridische) vragen met betrekking tot de 

behandeling van een dossier zelfstandig advies vragen aan hun collega’s. 
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13. Kwaliteitsverbetering 
 

Het advocatenkantoor streeft ernaar dat cliënten tevreden zijn over de dienstverlening van de 

advocaat en zorgt ervoor dat klachten op een zorgvuldige en behoorlijke manier worden 

behandeld. 

 

13.1 Interne klachtenregeling  

 

Het kantoor hanteert een kantoorklachtenregeling. De kantoorklachtenregeling en het 

kantoorklachtenformulier zijn via de website van het kantoor openbaar gemaakt. Cliënten worden, 

voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht, gewezen op het feit dat de 

kantoorklachtenregeling van toepassing is op de dienstverlening onder verwijzing naar artikel 8.2 

van de algemene voorwaarden, meer hierover in de kantoorklachtenregeling. Cliënten worden 

actief geïnformeerd over het bestaan van een interne klachtenregeling. De advocaat besteedt 

hieraan aandacht tijdens het intakegesprek. 

 

Tijdens de intervisie worden klachten besproken en worden door de advocaten oplossingen 

aangedragen om de klachten in de toekomst te voorkomen. De oplossing waarover tijdens de 

intervisie overeenstemming wordt bereikt, wordt omgezet naar beleid. 

 

13.4  Klanttevredenheidsonderzoek 

 

Het kantoor meet periodiek de tevredenheid/waardering van cliënten over de dienstverlening van 

de advocaat. Het kantoor kan gebruik maken van het standaard evaluatieformulier. De 

tevredenheid/waardering komt ook aan de orde bij het afsluitend gesprek met de cliënt. Op basis 

van de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek kan het kantoor maatregelen nemen ter 

verbetering van de tevredenheid. Het kantoor evalueert de wijze waarop de cliënttevredenheid 

wordt gemeten en neemt zo nodig maatregelen ter verbetering. 


