Stagebesluit 2013
De Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten ’s-Hertogenbosch brengt het
navolgende ter kennis van alle advocaten in het arrondissement Oost-Brabant:
Voor stagiaires op wie de Stageverordening 2012 van toepassing is, besluit de Raad van
Toezicht als volgt.
Gelet op afdeling 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 9b, derde en vierde lid,
van de Advocatenwet en de artikelen 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 en 14 van de
Stageverordening 2012;
1. Opleidingsverplichtingen
In aansluiting op de uniforme, landelijk geldende Beleidsregels inzake de uitvoering van
de Stageverordening 2012, zoals ook vastgesteld in de vergadering van de Raad van
Toezicht van de Orde van Advocaten ’s-Hertogenbosch van 13 maart 2013, bepaalt de
Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten ’s-Hertogenbosch, dat de 14 opleidingspunten als bedoeld in artikel 12 van de Stageverordening 2012 als volgt door de
advocaat-stagiaire dienen te worden behaald:
Opleidingsactiviteit

Aantal punten

Bijwonen civiele pleitoefening
(vóórdat de advocaat-stagiaire zelf pleit)

2

Een geslaagde (eigen) pleitoefening

4

Bijwonen Strafpleitwedstrijden

2

Bijwonen van ten minste 4 Open Haardgesprekken
(1 punt per Open Haard-gesprek)

4

Bijwonen introductiedag rechtbank

2

Bij de door de Jonge Balie ’s-Hertogenbosch georganiseerde opleidingen noteert het
bestuur van de Jonge Balie ’s-Hertogenbosch de aanwezigheid van stagiaires en verstrekt
het bestuur de presentielijst aan de Raad van Toezicht. Bij de door de Raad van Toezicht
georganiseerde opleidingen wordt door de advocaat-stagiaire altijd - zowel bij aanvang
alsmede bij het einde van de opleidingsactiviteit - de presentielijst afgetekend. Indien de
presentielijst niet (compleet) is afgetekend, dient de Raad van Toezicht ervan uit te gaan
dat de advocaat-stagiaire de opleidingsactiviteit niet (compleet) heeft bijgewoond en kan
de Raad van Toezicht de activiteit niet honoreren met opleidingspunten.
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De stagiaire die vrijstelling wenst van één of meer van de door de Raad van Toezicht
verplicht gestelde opleidingsmaatregelen als bedoeld in artikel 1. van het Stagebesluit
2013, dient daartoe tijdig, doch ten minste één maand voor aanvang van het desbetreffende onderdeel van de opleiding, een gemotiveerd en schriftelijk verzoek in te dienen bij
de Raad van Toezicht. Van de beslissing op het verzoek wordt ten spoedigste na de
besluitvorming mededeling aan de stagiaire gedaan.

2. Praktijk- en proceservaring
De stage eindigt niet dan nadat de Raad van Toezicht, op voet van artikel 11 van de
Stageverordening 2012, heeft vastgesteld dat de stagiaire over voldoende praktijk- en
proceservaring beschikt.
Als minimumvereiste voor de proceservaring geldt dat:
a) de stagiaire tijdens de stage ten minste vijf keer in rechte is opgetreden en de patroon
ten minste één pleidooi of mondelinge behandeling heeft bijgewoond (ter gelegenheid
van een mondelinge behandeling, pleidooi, enquête en/of comparitie)*.
b) de stagiaire tijdens de stage ten minste tien processtukken heeft vervaardigd. Indien
de stagiaire die processtukken niet zelf volledig heeft vervaardigd, volstaat bij de helft
daarvan, dat hij een belangrijk aandeel daarin heeft gehad, mits het in die gevallen
processtukken in een omvangrijke en/of ingewikkelde aangelegenheid betreft;
c) de stagiaire tijdens de stage ten minste op twee van de drie juridische hoofdrichtingen
(burgerlijk recht, bestuursrecht, strafrecht) ervaring heeft opgedaan of, indien dat niet
mogelijk is, op meerdere rechtsgebieden binnen die hoofdrichting.
* Uitgangspunt is dat alleen een procedure op tegenspraak meetelt als optreden in
rechte. Ook het optreden voor de Europese Commissie, arbiters, de NMA, bezwaar- of
beroepschriftprocedures bij een overheidsinstantie, en vergelijkbare instanties kan
meetellen als optreden in rechte. Een optreden in mediation mag één maal meetellen als
een optreden in rechte.

3. Liquiditeit en boekhouding van de stagiaire-ondernemers:
Het minimumkrediet voor stagiaire-ondernemers, bedoeld in artikel 14 van de Stageverordening 2012 bedraagt: € 30.000,--.

4. Model-arbeidsovereenkomst Orde van Advocaten ‘s-Hertogenbosch
(Terug)betaling kosten Beroepsopleiding Advocaten
Voor stagiaires op wie de Stageverordening 2012 van toepassing is, besluit de Raad van
Toezicht van de Orde van Advocaten ’s-Hertogenbosch - in aanvulling op de landelijke
Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Stagiaires en de landelijke Model-Arbeidsovereenkomst –
als volgt.
Werkgever en stagiaire kunnen ook een regeling opnemen in de arbeidsovereenkomst
waarbij de stagiaire bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst een
gedeelte van de kosten van de Beroepsopleiding Advocaten terugbetaalt, als het initiatief
tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de stagiaire ligt (en bijvoorbeeld niet is
gelegen in de aankondiging van de werkgever dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd
gaat worden).
Werkgever en stagiaire kunnen in de arbeidsovereenkomst een staffel afspreken voor
een gedeeltelijke terugbetalingsregeling. De inhoud van de concrete regeling is opnieuw
ter beoordeling van de Raad van Toezicht.
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De Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten ‘s-Hertogenbosch hanteert als
uitgangspunten daarbij, dat de kosten van de Beroepsopleiding Advocaten in beginsel
terugbetaald dienen te worden als het dienstverband door of op initiatief van de
werknemer tijdens of aan het einde van de stage beëindigd wordt, tenzij deze
beëindiging is geschied onder aan de werkgever toe te rekenen omstandigheden,
waaronder mede begrepen de situatie dat de werkgever aan de stagiaire een aanbod
voor een functie als advocaat-medewerker doet op niet marktconforme voorwaarden.
De kosten van de Beroepsopleiding Advocaten behoeven niet terugbetaald te worden als
de arbeidsovereenkomst door of op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet
wordt voortgezet aan het einde van de stage, tenzij dit gebeurt op aan de werknemer
verwijtbare gronden.
Indien tussen partijen meningsverschil ontstaat over de vraag of één van beide
uitzonderingssituaties (hiervoor als ‘tenzij’ aangeduid) zich voordoet, zal de Raad van
Toezicht hierover op verzoek van de meest gerede partij bindend adviseren.
De Model-arbeidsovereenkomst Orde van Advocaten ’s-Hertogenbosch is als (*) bijlage 1
aan dit Stagebesluit 2013 gehecht.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Orde van
Advocaten ’s-Hertogenbosch op 10 oktober 2013 en van toepassing op stagiaires beëdigd
na 1 maart 2013 en op wie de bepalingen uit de Stageverordening 2012 van toepassing
zijn.

‘s-Hertogenbosch, 10 oktober 2013

mr. H.H.M. van Dijk,
Deken

mr. J.F.C. Schnitzler,
secretaris
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