Stagebesluit 2015
De raad van de orde van advocaten in het arrondissement Noord-Holland brengt
het navolgende ter kennis van alle advocaten in het arrondissement.
Voor stagiaires op wie de Verordening op de advocatuur van toepassing is, besluit de raad van de orde als volgt.
Gelet op afdeling 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht, art. 9b, derde en
vierde lid van de Advocatenwet en de artikelen 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11,
3.12 en 3.13 van Verordening op de advocatuur.
1.
Opleidingsverplichtingen:
In aanvulling op deze beleidsregels bepaalt de raad van de orde dat de 14 lokale
opleidingspunten als bedoeld in art. 3.10 van de Verordening op de advocatuur
als volgt dienen te worden behaald:




Geslaagde pleitoefening (inclusief bijwonen van de evaluatie en prijsuitreiking) (4 punten)
Bijwonen van tenminste 8 jonge balielezingen (1 punt per lezing)
Deelname aan excursie (2 punten)

Daarnaast dient u tijdens uw stage een kennismakingsbijeenkomst met de deken, president en/of hoofdofficier van justitie bij te wonen.
Ook zult u door het bestuur van de Jonge Balie gedurende het tweede jaar van
uw stage worden uitgenodigd voor een gesprek. Deelname hieraan is verplicht.
2.
Praktijk- en proceservaring:
De stage eindigt niet dan nadat de raad van de orde, op voet van art. 3.9 van de
Verordening op de advocatuur, heeft vastgesteld dat de stagiaire over voldoende
praktijk- en proceservaring beschikt. Als minimumvereiste voor proceservaring
geldt dat:
a. De stagiaire tijdens de stage aantoonbaar minstens vijf keer in rechte is
opgetreden (ter gelegenheid van een mondelinge behandeling, pleidooi,
enquête en/of comparitie*);
b. De stagiaire tijdens de stage aantoonbaar 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 afgewikkelde aangelegenheid betreft.
c. De stagiaire tijdens de stage tenminste op twee van de drie juridische
hoofdrichtingen 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 beroepschriftenprocedures bij een overheidsinstantie (indien inhoudelijk), een voorlopig getuigenverhoor (civiel rechtelijk) en vergelijkbare
instanties kan meetellen als optreden in rechte. Een optreden in mediation
mag eenmaal meetellen als een optreden in rechte.
3.
Detachering / verblijf in het buitenland
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 drie 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.
In bijzondere gevallen kan door de raad van de orde van de verplichtingen van
dit stagebesluit vrijstelling worden verleend.
Stagiaires die langer dan 36 maanden op het tableau staan dienen jaarlijks opleidingspunten te behalen conform de opleidingseisen gesteld in de Verordening
op de advocatuur, artikel 4.4.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 18 december
2014. Dit stagebesluit treedt in werking op 1 januari 2015 en is gewijzigd op 20
augustus 2015, op 12 december 2017 en op 16 oktober 2018.

