
 

 

Stagebesluit 2020 
De Raad van de Orde in het arrondissement Den Haag brengt het navolgende ter kennis van alle 

advocaten in het arrondissement Den Haag. 

 

Voor stagiaires van wie de stage is aangevangen,  

 

gelet op hoofdstuk 4, titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 9b en 12 Advocatenwet en 

hoofdstuk 3 Voda, en onverminderd de bepalingen van de Beleidsregel stage en patronaat 2020,  

 

besluit de Raad als volgt.  

 

ART. 3.10 VODA: LOKALE OPLEIDINGSVERPLICHTINGEN 

 

Om te kunnen voldoen aan de eisen van artikel 3.10 Verordening op de advocatuur worden door het 

bestuur van de Jonge Balie Den Haag (verder: de Jonge Balie) de volgende lokale activiteiten 

georganiseerd: 

 

• juridische lezingen; 

• pleitoefeningen; en 

• pleitwedstrijden. 

 

Lezingen 

 

• De stagiaire dient tijdens de stage tien punten te behalen door het volgen van lezingen die door 

de Jonge Balie en/of door het Leidsch Juridisch Genootschap in dat kader worden georganiseerd. 

• Elke lezing staat voor één punt. 

• Ook de aspirant-stagiaire die een beëdigingsverzoek heeft ingediend mag deelnemen. 

• Een lezing telt voor het verkrijgen van de stageverklaring alleen mee, indien de deelnemer kan 

aantonen (schriftelijk, door voorafgaand aan en na afloop van de lezing zijn handtekening op de 

daartoe bestemde lijst te zetten, of, indien beschikbaar, digitaal). 

 

Pleitoefeningen en pleitwedstrijden 

 

• De pleitoefeningen worden minimaal éénmaal per jaar georganiseerd. 

• 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. 

• De stagiaire wordt maximaal drie keer tijdens de (verlengde) stage in de gelegenheid gesteld aan 

de pleitoefeningen deel te nemen. Bij de derde keer wordt een lid van de Raad van de Orde bij de 

beoordeling betrokken. 

• Het optreden van de stagiaire bij de pleitoefening dient door de jury met een voldoende te 

worden gewaardeerd om mee te tellen voor het verkrijgen van de stageverklaring.  



 

 

2 

• De jury wordt samengesteld door de Jonge Balie en bestaat uit een lid van de rechterlijke macht 

en een advocaat.  

• De pleitwedstrijden worden éénmaal per jaar georganiseerd. 

• 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 

 

• Het bijwonen van ten hoogste één lezing als hiervoor bedoeld wordt gecompenseerd door 

bijwoning van de plaatselijke sluitingszittingsrede. Bijwoning is eenmaal verplicht en dient uiterlijk 

in het tweede jaar van de stage plaats te vinden.  

• Het bijwonen van ten hoogste één lezing als hiervoor bedoeld kan worden gecompenseerd door 

het bijwonen van de gecombineerde zitting. 

• Het bijwonen van ten hoogste één lezing als hiervoor bedoeld kan worden gecompenseerd door 

het bijwonen van het landelijk Jonge Baliecongres. 

• Het bijwonen van twee lezingen als hiervoor bedoeld 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. 

• Het bijwonen van twee lezingen als hiervoor bedoeld wordt door deelname aan de lokale 

pleitwedstrijden gecompenseerd.  

 

ART. 12 DERDE LID ADVOCATENWET: VERBLIJF BUITENLAND 

 

De Algemene Raad kan om bijzondere redenen aan een stagiaire, die zijn kantoor buiten Nederland 

wenst te vestigen, ontheffing verlenen van de verplichting in Nederland, in één arrondissement, 

kantoor te houden. 

De Algemene Raad hanteert bij de beoordeling van het verzoek de Beleidsregel kantoorhouden buiten 

Nederland (d.d. 3 november 2014). 

De stagiaire dient de ontheffing uiterlijk zes weken vóór de beoogde vertrekdatum aan te vragen. De 

Raad van de Orde wordt over het verzoek gehoord. 

Met het oog op de beroepsopleiding en het feit dat de beroepsopleiding tot het begin van het derde 

stagejaar duurt, geeft de Raad van de Orde slechts dan een verklaring van geen bezwaar af, indien de 

stagiaire reeds anderhalf jaar praktijk voert en op het moment van vertrek geen achterstand heeft 

opgelopen in de opleiding. 

 

ART. 12 VIERDE LID ADVOCATENWET: DETACHERING 

 

Het is mogelijk tijdens de stage voor enige tijd gedetacheerd te worden bij een cliënt van het kantoor.   

De Algemene Raad hanteert bij zijn beoordeling van het verzoek de Beleidsregel detachering (d.d. 3 

november 2014). De Raad van de Orde wordt over het verzoek gehoord. 

De Raad van de Orde geeft alleen dan een verklaring van geen bezwaar af, indien naar zijn oordeel de 

opleiding, ontwikkeling en begeleiding van de stagiaire voldoende geborgd wordt.  
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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. 

 

HARDHEIDSCLAUSULE 

 

In bijzondere gevallen kan door de  Raad van de Orde worden afgeweken van de bepalingen in dit 

Stagebesluit.  

 

Dit besluit is vastgesteld in de vergadering van de Raad van de Orde van 20 februari 2020 en treedt 

onmiddellijk in werking.  

 

OVERGANGSREGELING 

 

Het besluit geldt voor alle stagiaires die beëdigd zijn of worden in dit arrondissement en die nog aan 

hun beroepsopleiding moeten beginnen. 

 

Voor alle overige stagiaires blijven de bepalingen van het “Stagebesluit 2017”  van kracht.  

 
 
 
 


