
BESLUIT HOOFDELIJKE OMSLAG VOOR HET JAAR 
2018 VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET 
ARRONDISSEMENT ROTTERDAM  
 
Besluit van de vergadering van de Orde in het arrondissement 
Rotterdam van 22 maart 2018, houdende regels inzake de 
Hoofdelijke Omslag  
 
De vergadering van de Orde in het arrondissement Rotterdam;  
 
Gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;  
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1 begripsbepalingen  
 
In dit besluit wordt verstaan onder:  
 

 advocaat: de in Nederland ingeschreven advocaat, alsmede de 
advocaat bedoeld in artikel 16h van de Advocatenwet;  
 

 Raad van de Orde: de Raad van de Orde van Advocaten in het 
arrondissement Rotterdam, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van 
de Advocatenwet.  
 
Artikel 2 Hoofdelijke Omslag  
 
1. Iedere advocaat die op de peildatum onderdeel uitmaakt van de 
Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam, is 
verplicht een bedrag van € 520,= te betalen ter dekking van de 
kosten van de Orde. Dit bedrag wordt vermeerderd met BTW ad 
21%. 
 
2. Indien een advocaat in de loop van het jaar wordt 
ingeschreven, is hij een evenredig gedeelte van de Hoofdelijke 
Omslag verschuldigd voor elke na de datum van inschrijving 
resterende gehele maand. 
 
3. Indien een advocaat zich in de loop van het jaar laat schrappen 
van het tableau van advocaten, wordt ontheffing verleend van een 
evenredig gedeelte van de Hoofdelijke Omslag voor elke na de 
datum van schrapping resterende gehele maand. 
 
4. In bijzondere gevallen beslist de Raad van de Orde.  
 
Artikel 3 peildatum  
 
1. De Hoofdelijke Omslag is verschuldigd door iedere advocaat 
die op 1 januari 2018 onderdeel uitmaakt van de Orde.  
 



2. Vrijgesteld van betaling van de Hoofdelijke Omslag over het 
lopende boekjaar is de advocaat die onderdeel heeft uitgemaakt 
van een andere Orde van Advocaten in Nederland en die aan die 
Orde de volledige Hoofdelijke Omslag over het lopende boekjaar 
heeft voldaan.  
 
Artikel 4 inwerkingtreding  
 
Dit besluit treedt in werking op 23 maart 2018.  
 
Artikel 5 aanhaaltitel  
 
Dit besluit wordt aangehaald onder de naam ‘Besluit Hoofdelijke 
Omslag Rotterdam 2018’. 

 


