
 

 

BELEIDSREGELS ACTIVITEITEN VOOR DE STAGIAIRE  
IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG (artikel 3.10 Verordening op de advocatuur) 
 
Activiteiten in het arrondissement  
1. Om te kunnen voldoen aan de eisen van artikel 3.10 Verordening op de advocatuur worden 

door de Jonge Balie de volgende lokale activiteiten georganiseerd: 
 
a. juridische lezingen; 
b. pleitoefeningen; en 
c. pleitwedstrijden. 
 
Lezingen 
2. De stagiaire dient tijdens de stage tien punten te behalen door het volgen van lezingen zoals 

bedoeld in artikel 1 onder a, en/of door lezingen georganiseerd door het Haags – of Leids 
Juridisch Genootschap. 

3. Elke lezing staat voor één punt. 
4. Een lezing telt voor het verkrijgen van de stageverklaring alleen mee, indien de deelnemer 

(ook de aspirant-stagiaire die een beëdigingsverzoek heeft ingediend mag deelnemen) 
voorafgaand aan en na afloop van de lezing zijn handtekening op de daartoe bestemde lijst 
heeft gezet. 

 
Pleitoefeningen en pleitwedstrijden 
5. De pleitoefeningen worden minimaal éénmaal per jaar georganiseerd. 
6. Deelname aan de pleitoefening dient uiterlijk in het tweede jaar van de stage plaats te vinden, 

tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden die naar het oordeel van de Raad van de Orde 
een uitstel kunnen rechtvaardigen. 

7. Het optreden van de stagiaire bij de pleitoefening wordt beoordeeld door een jury. Indien de 
jury het optreden als onvoldoende beoordeelt, dient de pleitoefening te worden herhaald 
totdat een voldoende wordt behaald. 

8. Indien geen voldoende wordt behaald leidt dit in beginsel tot verlenging van de stage. 
9. De stagiaire dient twee pleitoefeningen van andere stagiaires als toehoorder bij te wonen. 
10. De pleitwedstrijden worden éénmaal per jaar georganiseerd. 
11. Deelname aan de pleitwedstrijden is slechts mogelijk indien de stagiaire naar aanleiding van 

zijn optreden tijdens de pleitoefening daartoe door de deken wordt uitgenodigd. 
 
Compensatie 
12. Het bijwonen van ten hoogste twee lezingen als bedoeld in artikel 1 onder a kan worden 

gecompenseerd door het bijwonen van de plaatselijke sluitingszittingsrede en/of de 
gecombineerde zitting (één punt per activiteit). 

13. Het bijwonen van ten hoogste twee lezingen als bedoeld in artikel 1 onder a kan worden 
gecompenseerd door het bijwonen van minimaal twee dagdelen van het landelijk Jonge 
Baliecongres en/of een volledig dagprogramma van het jaarcongres van de NOvA (één punt 
per activiteit). 

14. Het bijwonen van twee lezingen als bedoeld in artikel 1 onder a kan op schriftelijk verzoek van 
de stagiaire, zulks ter beoordeling van de Raad van de Orde, worden gecompenseerd door het 
geven van één lezing, op uitnodiging van de Jonge Balie. 

15. Het bijwonen van twee lezingen als bedoeld in artikel 1 onder a wordt door deelname aan de 
pleitwedstrijden gecompenseerd.  
 
 

Aldus vastgesteld door de Raad van de orde  in het arrondissement Den Haag op 19 februari 2015, ter vervanging van 
de Beleidsregels activiteiten voor de stagiaire in het arrondissement Den Haag d.d. 22 april 2013. Deze beleidsregels 
zijn van toepassing op alle stagiaires die na 1 maart 2013 beëdigd zijn.  


