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De Kleine Commissie van de raad van de orde; wat is / wie zijn dat? 

De Kleine Commissie is een onderdeel van de raad van de orde van advocaten Oost-Brabant. De Kleine 

Commissie wordt gevormd door de deken, mr. Jan Frederik Schnitzler, de adjunct-secretaris Inge 

Minkenberg, de portefeuillehouder opleidingen mr. Joost Diks en de portefeuillehouder stagiaires mr. 

Hanneke Zandvoort. 

 

Welke casus behandelt de Kleine Commissie? 

De Kleine Commissie behandelt stagiaire-aangelegenheden. Dit kunnen problemen zijn tussen een 

kantoor en een advocaat-stagiaire, een patroon/collega en een advocaat-stagiaire, ziekte van de 

patroon en/of de advocaat-stagiaire, maar ook opleiding gerelateerde vragen en problemen (bijv. 

stageverlenging).  

 

Het doel van de Kleine Commissie 

Het doel van de Kleine Commissie is bemiddeling, het helpen bij het zoeken naar een oplossing van het 

gerezen probleem/de ontstane situatie.  

Er kan dus niet bij de Kleine Commissie geprocedeerd worden. De Kleine Commissie is onpartijdig en 

onafhankelijk en informeert de raad van de orde t.b.v. zijn besluitvorming.  

De Kleine Commissie zal in het kader van een geschil tussen een advocaat-stagiaire en een patroon 

(bijv. over de kwaliteit van het werk van de stagiaire / het functioneren van de stagiaire) niet 

inhoudelijk het werk van een advocaat-stagiaire beoordelen. Indien gewenst kan de Kleine Commissie 

partijen daarvoor wel doorverwijzen.  

 

Stagiaire-ondernemers 

Daarnaast heeft de Kleine Commissie speciaal oog voor de stagiaire-ondernemers. Stagiaire- 

ondernemers blijven een kwetsbare groep en zij leggen daarom vaker dan de reguliere stagiaires een 

stageverslag over, alsmede leggen zij ook financiële gegevens over. De stagiaire-ondernemer en zijn / 

haar patroon evalueren die stukken en het verloop van de stage ook regelmatig tijdens een (digitaal) 

gesprek met de Kleine Commissie. 

  

Vertrouwelijkheid 

Al hetgeen met de Kleine Commissie wordt besproken is vertrouwelijk en geldt als aan elkaar 

toevertrouwd. Er worden geen mededelingen aan derden gedaan, behalve aan de raad van de orde. 
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Transparantie 

Indien een partij een schriftelijke mededelingen of stukken aan de Kleine Commissie zendt, dan 

verwacht de Kleine Commissie in het kader van transparantie dat deze stukken tegelijkertijd naar een 

andere partij worden verzonden.  Indien een partij bijzondere redenen heeft dat niet te doen, gelieve 

die partij daarover contact op te nemen met de adjunct-secretaris.  

 

Beslissingen 

Wanneer er beslissingen genomen moeten worden, bijvoorbeeld over een stageverlenging, dan wordt 

de casus door de Kleine Commissie toegelicht aan de voltallige raad van de orde, waarna de raad een 

besluit neemt. De geheimhouding binnen de raad van de orde blijft daarbij gehandhaafd.  

 

Wanneer vergadert de Kleine Commissie? 

De Kleine Commissie vergadert in beginsel iedere maand, voorafgaand aan de vergadering van de raad 

van de orde. In spoedgevallen vergadert de Kleine Commissie - indien dit agenda-technisch mogelijk is 

- vaker.  

 

Behoefte aan een gesprek met de Kleine Commissie? 

Indien er behoefte is aan een gesprek met de Kleine Commissie van de raad van de orde, dan kunt u 

dat gesprek in overleg met de adjunct-secretaris laten inplannen.  

Om de bespreking zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, compleet geïnformeerd te zijn en te 

kunnen onderzoeken welke oplossingen het meest geschikt zijn, ontvangt de Kleine Commissie op 

voorhand graag antwoord op de volgende vragen: 

 Naam stagiaire, kantoor, datum in dienst, beëdigingsdatum 

 Naam patroon en kantoor. 

 Datum aanvang patronaat. 

 Korte omschrijving van het probleem. 

 Poging gedaan om probleem op te lossen? Hoe vaak? Hoe en met wie? 

 Wat zou een oplossing kunnen zijn voor de stagiaire? 

 Wat zou een oplossing kunnen zijn voor de patroon?  

 Wat verwacht u van de Kleine Commissie / wat is uw vraag aan de Kleine Commissie? 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u dan contact op met de adjunct-secretaris Inge Minkenberg via 073-6911786 / 

i.minkenberg@advocatenorde-oostbrabant.nl.  
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