Bestuursreglement raden van discipline
Artikel 1 Vestigings- en zittingsplaatsen
1.1
raad van discipline Amsterdam
1.1.1. De Raad van Discipline in het ressort Amsterdam is gevestigd te Amsterdam.
1.1.2. De zittingen van deze raad kunnen worden gehouden in Amsterdam, Haarlem en
Alkmaar.
1.1.3. De griffie van deze raad bevindt zich op het adres Parnassusweg 126-128 te
Amsterdam en heeft als postadres: postbus 76334, 1070 EH Amsterdam.
1.2
raad van discipline Arnhem-Leeuwarden
1.2.1. De Raad van Discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden is gevestigd te Arnhem.
1.2.2. De zittingen van deze raad kunnen worden gehouden in Arnhem, Leeuwarden, Almelo,
Assen, Groningen, Zutphen en Zwolle.
1.2.3. De griffie van deze raad bevindt zich op het adres Walburgstraat 2-4 te Arnhem en
heeft als postadres: postbus 1236, 6801 BE Arnhem.
1.3
raad van discipline Den Haag
1.3.1. De Raad van Discipline in het ressort Den Haag is gevestigd te Den Haag.
1.3.2. De zittingen van deze raad kunnen worden gehouden in Den Haag, Rotterdam en
Dordrecht.
1.3.3. De griffie van deze raad bevindt zich op het adres Kneuterdijk 1 te Den Haag en heeft
als postadres: postbus 85491, 2508 CD Den Haag.
1.4
raad van discipline ’s-Hertogenbosch
1.4.1. De Raad van Discipline in het ressort ’s-Hertogenbosch is gevestigd te
’s-Hertogenbosch.
1.4.2. De zittingen van deze raad kunnen worden gehouden in ’s-Hertogenbosch, Breda,
Maastricht, Roermond en Middelburg.
1.4.3. De griffie van deze raad bevindt zich op het adres Stationslaan 10 te Breda en heeft
als postadres: postbus 1190, 4801 BD Breda.

Artikel 2 Organisatiestructuur
2.1
Iedere raad bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en
(plaatsvervangend) leden-advocaten.
2.2
De (plaatsvervangend) voorzitters worden door de minister voor Rechtsbescherming
voor de tijd van vier jaren benoemd uit leden van de rechterlijke macht met rechtspraak
belast. Zij zijn na hun aftreden eenmaal terstond herbenoembaar.
2.3
De (plaatsvervangend) leden-advocaten worden door het college van afgevaardigden
gekozen uit voordrachten van de raden van de orden in de arrondissementen, voor de
tijd van ten hoogste vier jaren. Zij zijn na hun aftreden eenmaal terstond
herbenoembaar.
2.4
De raad wordt bijgestaan door een griffier. De voorzitter van een raad benoemt namens
die raad een griffier en voorziet zo nodig in vervanging van de griffier door benoeming
van een of meer (plaatsvervangend) griffier(s). Zij zijn ook benoemd als
plaatsvervangend griffier bij de andere raden.

Artikel 3 Toedeling van zaken
3.1
Nadat een zaak is binnengekomen op de griffie van een raad, deelt de griffier van die
raad deze zaak in overleg met de voorzitter toe aan een van de (plaatsvervangend)
voorzitters van die raad. De (plaatsvervangend) voorzitter beoordeelt of op een zaak
wordt beslist met een voorzittersbeslissing of dat de zaak op een zitting wordt
behandeld.

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

3.7
3.8

De griffier van een raad stelt in overleg met de voorzitter van die raad een jaarrooster
op, waarin de (plaatsvervangend) voorzitters en (plaatsvervangend) leden-advocaten
van die raad worden ingedeeld op de zittingen van dat jaar. Per zitting wordt een kamer
samengesteld, bestaande uit een (plaatsvervangend) voorzitter en in beginsel twee
(plaatsvervangend) leden-advocaten van die raad. Ingevolge het bepaalde in artikel 47
lid 1 Advocatenwet kan de samenstelling worden uitgebreid met twee
(plaatsvervangend) leden-advocaten .
De griffier van een raad verdeelt in overleg met de voorzitter van die raad de zaken die
ter zitting worden behandeld over de zittingen.
De griffier van een raad bepaalt in overleg met de voorzitter van die raad in welke
zittingsplaats een zitting plaatsvindt.
Bij het plannen van een zaak op een zitting wordt rekening gehouden met:
a. de algemene ervaring die voor de behandeling van een bepaald soort zaken of zaak
is vereist;
b. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de
behandeling vaneen bepaald soort zaken of zaak is vereist;
c. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de
(plaatsvervangend) voorzitters en de (plaatsvervangend) leden-advocaten.
De namen van de behandelend voorzitter en leden-advocaten worden voor de zitting
bekend gemaakt aan partijen. Doorgaans gebeurt dit in de definitieve oproep. Er geldt
een voorbehoud voor noodzakelijke wijzigingen op het laatste moment.
Na aanhouding van de mondelinge behandeling van een zaak zal deze in beginsel door
dezelfde (plaatsvervangend) voorzitter verder behandeld worden.
Een voorzitterswisseling wordt met opgave van redenen aan partijen medegedeeld.

Artikel 4 Slotbepaling
4.1
Artikel 1 van dit reglement is door de raden vastgesteld op 8 juni 2020 en in werking
getreden op 1 juli 2020.
4.2
Dit reglement is door de raden gewijzigd vastgesteld op 17 november 2020 en heeft
onmiddellijke werking.
4.3
Dit reglement wordt gepubliceerd op de website www.raadvandiscipline.nl.

