
 

 

 

 

Beleid inzake verzoeken om goedkeuring stage als stagiaire-ondernemer, in de zin 

van artikel 3.5 Voda. 

 

 

De Raad van de Orde Limburg, verder te noemen  de Raad, in aanmerking 

nemende de artikelen 3.5, 3.11 en 3.12 van de Verordening op de advocatuur 

(Voda) en de bijbehorende toelichting in de Toelichting op de Voda; 

 

Overwegende, dat het wenselijk is een nadere uitwerking te geven aan de wijze 

waarop toepassing zal worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3.5 Voda, ten 

aanzien van verzoeken om goedkeuring van stages als stagiaire-ondernemer, stelt 

het volgende beleid vast. 

 

Roermond, 22 oktober 2015 

 

 

 

1. 

De stage is er mede op gericht dat de stagiaire, aan het eind van de stage, in staat 

is zelfstandig en naar behoren de praktijk als advocaat uit te oefenen (artikel 3.9 

Voda).  

 

1.2 

De stage is met name en vooral bedoeld om de stagiaire een relatief beschermde, 

met waarborgen omklede, intrede te laten doen binnen de advocatuur, waarbij 

gedurende in beginsel drie jaren alle aandacht dient uit te gaan naar de 

Beroepsopleiding en andere opleidingsverplichtingen, naar ontwikkeling, leren en 

ervaring opdoen.  

 

Een stagiaire in loondienst is ingebed in de kantoororganisatie van de patroon, heeft 

een vast salaris en kan tijdens de stage terugvallen op de financiële en andere 

faciliteiten van het kantoor van de patroon. 

 

Een stagiaire-ondernemer voert de praktijk voor eigen rekening en risico en daarmee 

vanuit een andere positie.  

 

Bij een stagiaire-ondernemer dient de Raad reeds voorafgaande aan de stage tot 

de overtuiging te komen dat de stagiaire gedurende de stage naar behoren en 

zelfstandig een praktijk zal kunnen voeren, hetgeen niet licht het geval zal zijn. 

 

De Raad gaat derhalve restrictief om met verzoeken om goedkeuring van de stage 

als stagiaire-ondernemer.  

 

1.3 

Ook komt deze terughoudendheid voort uit de risico’s die zijn verbonden aan het 

voor eigen rekening en risico starten en uitvoeren van de praktijk door de stagiaire-

ondernemer. Risico’s ten aanzien van de stagiaire zelf (in financiële zin maar ook ten 

aanzien van het welslagen van de stage) als ten aanzien van de potentiele 



clientèle. Noch de stagiaire noch de rechtzoekende is gebaat bij een deconfiture 

van de onderneming. Een te gering aantal cliënten kan de onafhankelijkheid van de 

beroepsuitoefening in gevaar brengen.  

 

2. 

De aspirant stagiaire-ondernemer dient ten genoegen van de Raad aannemelijk te 

maken dat hij gedurende de stage in staat zal zijn zodanige inkomsten uit zijn praktijk 

te verwerven, dat hij in zijn levensonderhoud zal kunnen voorzien op tenminste het 

niveau van het minimumloon, vermeerderd met de praktijkkosten.  

 

Mede aan de hand van dit criterium beoordeelt de Raad of de praktijk 

levensvatbaar wordt geacht, hetgeen bij een stagiaire-ondernemer een van de 

vereisten is om te kunnen oordelen dat er sprake is van een behoorlijke en 

zelfstandige praktijkvoering in de zin van artikel 3.2 lid 1 sub b Voda. 

 

Daartoe legt de aspirant stagiaire-ondernemer  een deugdelijk ondernemingsplan 

en een begroting over, voorzien van een toelichting waarin wordt weergegeven op 

basis van welke feiten, omstandigheden en aannames de verwachte praktijkomzet 

is gebaseerd.  

 

Omzet, verwacht op basis van omstandigheden en aannames zal minder snel dan 

omzet gebaseerd op feiten, als reëel zal worden beoordeeld. 

 

Indien de Raad van de Orde daartoe aanleiding ziet, dient de aspirant stagiaire-

ondernemer tevens inzicht te verschaffen in de verwachte privé-uitgaven.  

 

3. 

De aspirant stagiaire-ondernemer dient gedurende de gehele stageperiode te 

kunnen beschikken over een vrij krediet of voldoende liquide vermogen ter dekking 

van de kosten van het bruto minimumloon voor een jaar en de overige 

praktijkkosten, ongeacht of deze kosten kunnen worden bestreden uit de in dat jaar 

naar verwachting te realiseren ontvangsten. 

 

Door de Raad wordt daarbij een minimumkrediet of liquide vermogen van € 30.000 

verplicht gesteld.  

 

(Stille) verpanding van de vorderingen uit de advocatenpraktijk wordt niet 

toegestaan. 

 

4. 

De aspirant stagiaire-ondernemer dient aannemelijk te maken dat niet alleen een 

behoorlijke praktijkomvang te verwachten is, maar ook dat de door hem te 

behandelen zaken zich tot meer dan één rechtsgebied of meerdere 

rechtsgebieden zullen uitstrekken (vide artikel 3.9 lid 1 sub c Voda). 

 


