
Stagebesluit 2016 
            

De Amsterdamse raad van de orde brengt het navolgende ter kennis van alle advocaten 

in het arrondissement Amsterdam.  

 

Voor stagiaires op wie hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur (Voda) van 

toepassing is, besluit de raad als volgt. 

 

Gelet op afdeling 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 9b, derde en vierde lid, 

van de Advocatenwet en de artikelen 3.9 en 3.10 Voda: 

 

1. Opleidingsverplichtingen: 

 

In aansluiting op de uniform, landelijk geldende beleidsregels inzake de stage, zoals ook 

vastgesteld in de vergadering van de Amsterdamse raad van toezicht van 8 februari 

2013, bepaalt de raad dat de 10 opleidingspunten als bedoeld in artikel 3.10 van de 

Verordening op de advocatuur als volgt dienen te worden behaald: 

 

 Bijwonen van het seminar van Justitia (2 punten) in het eerste jaar van de 

stage; 

  

De raad van de orde kan bij bijzondere omstandigheden toestaan, dat deelname 

aan het seminar in plaats van in het eerste pas in het tweede stagejaar 

plaatsvindt. Het verzoek om deze toestemming dient schriftelijk en gemotiveerd 

te worden gedaan; 

. 
 bijwonen van tenminste 2 Jonge Balie lezingen ( 1 punt per lezing); 

 

 6 punten te behalen door: 

 
o het volgen van cursussen aan een door de Algemene Raad erkende 

onderwijsinstelling ( PO- cursussen) 

o het geven van onderwijs dat de praktijkuitoefening ten goede komt aan een 

erkende onderwijsinstelling en het geven van onderwijs aan een universiteit: 

30 minuten onderwijs= 1 punt  

o een cursus in het buitenland die door de balie aldaar is erkend; 1 uur = 1 

punt  

o volgen van extra Jonge Balie lezingen. 

 



De punten dienen te worden behaald bij een andere onderwijsinstelling en op een 

andere locatie dan het kantoor waar de stagiaire werkzaam is. Webinars tellen 

niet mee. 
 

Daarnaast dient de stagiaire ingevolge artikel  3.10 Voda deel te nemen aan een 

pleitoefening/pleitwedstrijd, die door de Jonge Balie wordt georganiseerd.  

Voor het schema pleitoefeningen zie: www.advocatenorde-amsterdam.nl 

 

 

2.  Praktijk- en proceservaring: 

 
De stage eindigt niet dan nadat de raad van de orde, op voet van artikel 3.9 Voda,  

heeft vastgesteld dat de stagiaire over voldoende praktijk- en proceservaring beschikt. 

Als minimumvereiste voor de proceservaring geldt dat: 

 

a) de stagiaire tijdens de stage minstens vijf keer in rechte is opgetreden (ter 

gelegenheid van een mondelinge behandeling, pleidooi, enquête en/of 

comparitie);* 

 

b) de stagiaire tijdens de stage minstens tien processtukken heeft 

vervaardigd, met dien verstande dat indien de stagiaire deze 

processtukken niet zelf volledig heeft vervaardigd bij de helft daarvan 

volstaat 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 ervaring heeft opgedaan of, indien dat niet mogelijk is, op 

meerdere rechtsgebieden binnen die hoofdrichting. 

*Zie Toelichting proceservaring en opleidingsverplichtingen op de website. 

 

 

3. Detachering 

 

 Het is mogelijk tijdens de stage voor enige tijd gedetacheerd te worden bij een 

cliënt van het kantoor dan wel voor enige maanden naar een nevenvestiging in 

het buitenland gezonden te worden.(zie ook artikel 12 lid 3 en lid 4 Advocatenwet)  



 Indien een stagiaire maximaal  3 maanden tijdens de stage buiten zijn kantoor 

werkzaam is op het gebied van de advocatuur, of zich heeft bezig gehouden met 

daaraan gerelateerde werkzaamheden, leidt dit niet tot verlenging van de stage. 

Vooraf dient de raad van de orde om toestemming te worden verzocht. 

Zie Beleidsregels detachering www.advocatenorde-amsterdam.nl 

 

4. Verblijf buitenland  

 

Artikel 12 lid 3 Advocatenwet bepaalt dat de algemene raad  om bijzondere 

redenen aan een stagiaire, die zijn kantoor buiten Nederland wenst te vestigen, 

ontheffing kan verlenen van de verplichting in Nederland, in één arrondissement, 

kantoor te houden. 

De stagiaire dient de ontheffing ruim voor de beoogde vertrekdatum aan te 

vragen. 

De raad van de orde wordt tevoren gehoord. 

Gelet op de belasting van de beroepsopleiding en het feit dat de beroepsopleiding 

tot het begin van het derde stagejaar duurt, komen stagiaires pas na anderhalf 

jaar na het begin van de beroepsopleiding in aanmerking voor vestiging in het 

buitenland, mits de stagiaire op moment van vertrek geen achterstand heeft 

opgelopen in de opleiding. 

 

5. Het minimumkrediet voor stagiaire-ondernemers, bedoeld in artikel 3.12 van 

de Verordening op de advocatuur bedraagt: 30.000 EURO. 

 

6. In bijzondere gevallen kan door de raad van de orde van de verplichtingen van dit 

Stagebesluit vrijstelling worden verleend. 

 

7. Stagiaires die langer dan 36 maanden op het tableau staan dienen jaarlijks  

 opleidingspunten te behalen conform de opleidingseisen gesteld in artikel 4.1 e.v. 

van de Verordening op de advocatuur. 

 

Dit besluit is vastgesteld in de vergadering van de raad van de orde van 21 april 2016 en 

treedt in werking op 22 april 2016. 

 

 

http://www.advocatenorde-amsterdam.nl/

