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STAGEREGLEMENT 2023 IN HET ARRONDISSEMENT MIDDEN-NEDERLAND 
 
De Raad van de Orde in het arrondissement Midden-Nederland (de “Raad”) brengt het navolgende 
ter kennis van alle advocaten in het arrondissement. 
 
Voor stagiaires van wie de stage is aangevangen, gelet op de afdeling 4:3 van de Algemene wet 
bestuursrecht, de artikelen 9b en artikel 12 van de Advocatenwet, hoofdstuk 3 Voda, en 
onverminderd de bepalingen van de Beleidsregel stage en ptraonaat 2021, 
 
besluit de Raad als volgt.  
 
Patronaat en de arbeidsovereenkomst 
Patroonscursus 
Een beoogd patroon heeft in de drie jaar voorafgaand aan het verzoek om goedkeuring van de stage 
en het patronaat een cursus voor patroons gevolgd (artikel 3.5a Voda).  
 
Contractuele verhouding tussen patroon en stagiaire 
De contractuele verhouding tussen patroon en stagiaire dient te voldoen aan alle voorschriften, 
gesteld bij of krachtens de Advocatenwet en de daarop gebaseerde regelgeving, alsmede aan de 
relevante bepalingen uit de door de Algemene Raad van de Nederlandse orde van advocaten en/of 
de Raad van de Orde vastgestelde verordeningen, maatregelen en richtlijnen.  
De contractuele verhouding dient in overeenstemming te zijn met (de strekking van) deBeleidsregel 
Stage en Patronaat.  
 
Andere vormen van samenwerking tussen de stagiaire en (het kantoor van) de patroon dan een 
arbeidsovereenkomst behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Raad. 
 
Bijzondere bepalingen met betrekking tot het buitenpatronaat 
Van de verplichting van de stagiaire bij de patroon kantoor te houden, wordt door de Raad slechts in 
zeer uitzonderlijke (nood)gevallen vrijstelling verleend, zonodig onder nader te stellen voorwaarden, 
indien naar het oordeel van de Raad een behoorlijke opleiding van en praktijkuitoefening door de 
stagiaire tijdens de stage voldoende is gewaarborgd. 
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Met betrekking tot verzoeken om vrijstelling van de verplichting bij de patroon kantoor te houden, 
voert de Raad van de Orde een zeer terughoudend beleid, zulks op grond van de overweging dat 
het niet bevordelijk is voor het toezicht op, alsmede de begeleiding en de opleiding van de stagiaire 
indien de patroon en de stagiaire niet op hetzelfde kantoor de praktijk uitoefenen. De Raad verleent 
in elke geval geen vrijstelling, indien het verzoek daartoe kan worden gezien tegen de achtergrond 
van het feit dat op het kantoor waar de stagiaire de praktijk uitoefent wel één of meer advocaten 
werkzaam is/zijn die voldoet/voldoen aan de eisen voor het patronaat, doch die reeds het patronaat 
over twee stagiaires uitoefent/uitoefenen. 
 
Opleidingsverplichtingen 
In aanlsuiting op de uniform, landelijk geldende beleidsregels inzake de stage, bepaalt de Raad dat 
de 10 opleidingspunten als bedoeld in artikel 3.10 van de Voda als volgt worden behaald: 

a. ten minste 6 lezingen georganiseerd door de Vereniging Jonge Balie, gewaardeerd met ieder 
1 punt, dus in totaal ten minste 6 punten; 

b. 1 deelname aan het jaarcongres van de Vereniging Jonge Balie Nederland; en/of 
c. Het volgen van een cursus relevant voor de beroepspraktijk van de stagiaire (zoals op het 

rechtsgebied waarin de stagiaire werkzaam is) aan een door de Algemene Raad erkende 
onderwijsinstelling.  

 
Daarnaast dient de stagiaire deel te nemen aan de pleitoefening en deze met een voldoende af te 
sluiten. De pleitoefening wordt georganiseerd door de Vereniging Jonge Balie.  
 
De stagiaire wordt maximaal drie keer tijdens de (verlengde) stage in de gelegegenheid gesteld aan 
de pleitoefeningen deel te nemen. Voor zover dat niet al eerder het geval is geweest, wordt bij de 
derde keer 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 in 
aanmerking te komen voor de stageverklaring.  

 
 Detachering 

Indien de stagiaire wenst te worden gedetacheerd dient, gelet op artikel 12 vierde lid Advocatenwet,  
ontheffing aan de Algemene Raad gevraagd te worden. Zie hiervoor de website van de Nederlandse  
Orde van Advocaten. 
De Raad van de Orde wordt verzocht om te adviseren over de detachering.  
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De Raad van de Orde zal positief adviseren, indien: 
- de stagiaire tenminste één jaar als advocaat is ingeschreven; 
- geen wijziging optreedt in de contractuele verhouding tussen de patroon en de stagiaire; 
- de detachering in totaal, over de gehele periode van de stage, maximaal zes maanden (op 

basis van full time dienstverband) duurt; 
- de patroon onverminderd verantwoordelijk blijft voor het uitoefenen van zijn toezichthoudende 

taak; 
- de goede opleiding van de stagiaire gewaarborgd blijft; 
- de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de stagiaire dekking blijft bieden; 
- de stagiaire ten minste 2 dagen per week werkzaamheden verricht op het eigen kantoor, tenzij 

patroon en stagiaire tegelijkertijd met elkaar bij dezelfde organisatie zijn gedetacheerd.   
 
Werken in het buitenland 
Ingevolge artikel 12 lid 3 Advocatenwet kan aan een advocaat die zijn kantoor buiten Nederland 
wenst te vestigen ontheffing worden verleend van de verplichting om in Nederland in één 
arrondissement op één locatie kantoor te houden.  De Raad van de Orde wordt tevoren gehoord. De 
Raad zal positief adviseren indien: 
- de stagiaire tenminste de eerste anderhalf jaar van de beroepsopleiding met goed gevolg 
  heeft afgerond en geen achterstand heeft opgelopen: 
- geen wijziging optreedt in de contractuele verhouding tussen de patroon en de stagiaire; 
- de stagiaire werkzaam is onder een Nederlandse patroon en dit patronaat is goedgekeurd; 
- de goede opleiding van de stagiaire gewaarborgd blijft; 
 
Tenslotte 
De Raad is bevoegd in bijzondere gevallen nadere voorwaarden te stellen of af te wijken van de 
bepalingen van dit Stagereglement. De Raad hanteert als uitgangspunt dat vrijstellingen slechts 
kunnen worden verleend als handhaving van de bepalingen resulteert in evident onaanvaardbare 
gevolgen. 
 
Het onderhavige reglement, dat zal worden aangeduid als “Stagereglement 2023”, treedt per 
1 januari 2023 in werking en geldt voor alle stagiaires die na die datum zijn beëdigd.  
 
Aldus vastgesteld door de Raad van de Orde in het arrondissement Midden-Nederland op 
8 december 2022. 


