
 

 

Informatie over aanwijzing van een advocaat door de deken 

Algemeen 

Op grond van artikel 13 Advocatenwet kan “de rechtzoekende die niet of niet tijdig een 

advocaat bereid vindt hem zijn diensten te verlenen in een zaak, waarin 

vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven dan wel bijstand uitsluitend door 

een advocaat kan geschieden” zich wenden tot de deken van het arrondissement waar de 

zaak moet dienen, met een verzoek een advocaat aan te wijzen. 

Alleen met betrekking tot een zaak die moet dienen in het arrondissement Noord-

Nederland is de deken in dit arrondissement bevoegd. 

De mogelijkheid om de deken te benaderen met het verzoek een advocaat aan te wijzen 

is geschreven voor bijzondere gevallen. Namelijk voor het geval dat de rechtzoekende niet 

of niet tijdig een advocaat bereid vindt om zijn diensten te verlenen in een zaak waarin 

vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven en waarin de rechtzoekende dus 

niet zelf kan procederen.  

Er is sprake van een bijzonder geval als bijvoorbeeld de aard van de zaak zodanig is dat 

het voor de rechtzoekende niet mogelijk is een advocaat te vinden om hem bij te staan in 

die zaak of als de rechtzoekende door persoonlijke omstandigheden er niet in kan slagen 

een advocaat te vinden die hem bij kan staan.  

 

Vind een advocaat  

Aanwijzing door de deken is nadrukkelijk niet bedoeld om het vinden van een advocaat 

makkelijker te maken of te bespoedigen. Het is immers ook veel prettiger als de rechtzoe-

kende zelf een advocaat vindt die hem/haar vrijwillig bijstaat. Voor het vinden van een 

advocaat kunt u de website van de Nederlandse Orde van Advocaten raadplegen via 

www.zoekeenadvocaat.nl   

Het is mogelijk om in de zoekmachine van de landelijke orde te zoeken naar advocaten die 

gefinancierde rechtsbijstand verlenen. Deze advocaten kunt u ook vinden op de website 

van de Raad voor Rechtsbijstand. Zie: www.rvr.org , www.rechtsbijstand.nl en 

www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/vind-een-mediator-of-advo-

caat/mediator 

U kunt zich tenslotte ook wenden tot het Juridisch Loket – www.juridischloket.nl. 

 

Verzoek aanwijzing 

Om in aanmerking te komen voor aanwijzing door de deken moet de verzoeker het verzoek 

voldoende onderbouwen en aantonen dat hij/zij voldoet aan de eisen die artikel 13 

Advocatenwet stelt. Ook moet de deken worden geïnformeerd over de aard van de zaak, 

omdat de deken de vraag of de zaak niet kansloos is betrekt in zijn oordeel.  
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U dient de deken daarom alle informatie te verschaffen over de zaak (wat is de aard van 

de zaak, waar dient de zaak, loopt de zaak al of nog niet enz.) en u moet ook aangeven 

wat uw pogingen om een advocaat te vinden, inhielden. Uit het verzoek moet dus blijken 

dat u na serieuze pogingen geen enkele (op het desbetreffende rechtsgebied deskundige) 

advocaat hebt kunnen vinden om u vrijwillig bij te staan in een zaak waar u zonder bijstand 

van een advocaat uw belangen niet kunt behartigen. Dat kunt u doen door een schriftelijke 

opgave van namen van advocaten die door u zijn benaderd, met hun reacties en de reden 

waarom ze u niet willen of kunnen bijstaan. 

Als u een advocaat zoekt die u moet betalen, wordt van u verwacht dat u bereid bent een 

voorschot te voldoen.  

Als u een verzoek om aanwijzing wilt indienen is het aan u om aan te tonen dat u voldoet 

aan alle vereisten.  

Dit houdt samengevat praktisch het volgende in: 

1. Duidelijk moet zijn op welke procedure of belangen het verzoek betrekking heeft en -

als er sprake is van spoed - waarom dat het geval is. Processtukken kunnen worden 

bijgesloten (de deken beoordeelt ook de kans van slagen); 

2. Duidelijk moet zijn dat het gaat om een zaak waarin vertegenwoordiging door een 

advocaat is voorgeschreven of bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden 

en waarin u dus niet zelf uw belangen kunt behartigen; 

3. Duidelijk moet zijn dat de zaak moet dienen in het arrondissement Noord-Nederland; 

4. U moet aantonen dat u zich voldoende en passend hebt ingespannen om zélf een ad-

vocaat te vinden en dat u desondanks niet of niet tijdig een advocaat hebt kunnen 

vinden die u vrijwillig wil bijstaan. U kunt dit aantonen door schriftelijk opgave te doen 

van namen van een relevant aantal (op het betreffende rechtsgebied deskundige) ad-

vocaten die u zonder succes hebt verzocht uw zaak te behartigen vergezeld van hun 

reacties met de reden van afwijzing. Voor het geval u voor een toevoeging in aanmer-

king komt kunt u ook het verwijzingsdocument overleggen.  

5. U kunt het verzoek indienen bij het bureau van de Orde van Advocaten Noord-Neder-

land via onderstaand webformulier: 

https://noordnederland.portaal.ordenvanadvocaten.nl/mo-

zard/!suite09.scherm1089?mWfrs=1063691&mNch=ca8sei01fs  

Pas als u aan bovengenoemde voorwaarden heeft voldaan, kan de deken uw verzoek om 

aanwijzing van een advocaat beoordelen. Dat betekent dus niet dat u automatisch een 

advocaat krijgt toegewezen wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, maar dat uw 

verzoek om aanwijzing van een advocaat zal worden beoordeeld.  

Indien de deken uw verzoek afwijst, kunt u hierover binnen zes weken na bekendmaking 

van de beschikking houdende afwijzing uw beklag doen bij het Hof van Discipline. 
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