
Dit artikel bepaalt de vereisten voor verplichte registratie in het 
rechtsgebiedenregister en de bekendmaking daarvan. Het doel van het 
verplichte rechtsgebiedenregister is tweeledig. Het is een zoekregister dat de 
(kwetsbare) rechtzoekende kan helpen om bij een advocaat terecht te komen 
die ten aanzien van een bepaald rechtsgebied specifieke kennis heeft. Daarnaast 
draagt het register bij aan de kwaliteit van de advocatuur. Steeds complexer 
wordende juridische domeinen en specialisatiewensen nopen daartoe. 
  
Het eerste lid bepaalt dat advocaten minimaal een rechtsgebied en maximaal 
vier rechtsgebieden registreren in het rechtsgebiedenregister. Voorwaarde voor 
registratie is dat een advocaat ieder kalenderjaar tien opleidingspunten op het 
desbetreffende rechtsgebied haalt (zie ook artikel 4.4 lid 2 Verordening). Het 
betreft een registratie achteraf die betrekking heeft op de tien behaalde punten 
in het voorafgaande kalenderjaar. Op advocaten die gedurende de laatste zes 
maanden van een kalenderjaar worden ingeschreven (bijvoorbeeld na de stage 
of als herintreder), rust de verplichting om tien opleidingspunten dat 
kalenderjaar te halen niet. Zij zijn niet verplicht om zich te registreren het 
kalenderjaar volgend op hun inschrijving, maar kunnen hiertoe wel eerder aan 
overgaan als zij voldaan hebben aan de vereisten voor registratie.     
  
Het tweede lid bepaalt dat advocaten hun registratie openbaar en publiekelijk 
toegankelijk bekend dienen te maken. Het is voor de herkenbaarheid richting 
het publiek van belang dat deze bekendmaking op eenvormige wijze plaats 
heeft. Advocaten dienen gebruik te maken van een model dat de algemene raad 
beschikbaar stelt (lid 4). Indien de advocaat beschikt over een website dan 
gebruikt hij het model op een prominente plek zodat direct duidelijk is op welke 
rechtsgebieden de advocaat staat geregistreerd. In het geval de advocaat niet 
beschikt over een website, dan zal hij op andere wijze duidelijk zijn registratie 
kenbaar moeten maken, bijvoorbeeld op zijn briefpapier. 
  
Het derde lid bepaalt dat de advocaat ervoor zorgt dat hij zijn registratie en het 
model actueel houdt. Indien de registratie van de advocaat wijzigt dan zorgt de 
advocaat ervoor dat hij deze wijziging doorvoert in het rechtsgebiedenregister 
en in het model dat hij gebruikt voor de bekendmaking van de rechtsgebieden 
waarop hij zich heeft geregistreerd. 
  
Het vijfde lid bepaalt dat de algemene raad een lijst van rechtsgebieden vaststelt, 
waar in ieder geval de algemene praktijk onderdeel vanuit maakt. De algemene 
praktijk is in feite geen afzonderlijk rechtsgebied, maar wordt opgenomen voor 
advocaten die zich op meerdere rechtsterreinen bezighouden.


