Buitenstages in de advocatuur door rechters in opleiding en officieren in opleiding
De NOvA heeft met de rechterlijke macht en het parket generaal afspraken gemaakt over
buitenstages in de advocatuur voor rechters in opleiding (rio) en officieren in opleiding (oio), die zijn
gestart in de nieuwe rio- of oio-opleiding (per 1 januari 2014).
Rio’s en oio’s
Voor de rio’s en de oio’s gelden de volgende voorwaarden:













De betreffende rio of oio bevindt zich ten tijde van de buitenstage bij voorkeur aan het einde
van de rio- of oio-opleiding teneinde een maximaal effect te hebben van de inzet op het
betreffende advocatenkantoor.
Beëdiging als advocaat, met de verplichting het Introductieblok (kernwaarden en
gedragsregels) van de BA te volgen.
De buitenstage start zo dicht mogelijk op het Introductieblok.
Goede documentatie over de afspraken met de rio/oio met de raden van de orde over de
voorwaarden en het doel van de buitenstage.
De buitenstage duurt minimaal zes maanden.
Er dient formeel een vrijstelling te worden gevraagd voor de BA (onder de voorwaarde dat
de kandidaat na de buitenstage de advocatuur direct verlaat en zich laat schrappen van het
tableau).
De rechtbank/het parket generaal betaalt het salaris van de rio/oio, de landelijke hoofdelijke
omslag en de kosten voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zover deze kosten
door het kantoor daadwerkelijk worden gemaakt.
Ingevolge de uitzonderingsbepaling in art 25 Wet Griffierechten burgerlijke zaken wordt door
de rechtbanken géén griffierecht in rekening gebracht voor de beëdiging van rio’s en oio’s tot
advocaat-stagiaire.
De kosten voor het Introductieblok bedragen € 1.100,- exclusief BTW en worden door het
kantoor gedragen, net zoals de lokale hoofdelijke omslag en de overige kosten, tenzij
partijen anders overeenkomen.

Locatie buitenstage
De rechterlijke macht heeft intern het beleid vastgesteld dat rio’s van een rechtbank bij een stage bij
de advocatuur een stageadres dienen te vinden buiten het arrondissement van de rechtbank waar zij
hun opleiding genieten. In geval van rio’s van een hof dient het stageadres zich buiten het ressort te
bevinden.
Raio’s
De buitenstages in het kader van de oude opleiding van de rechters (raio’s) faseren uit. Deze
buitenstages hebben plaats onder de volgende voorwaarden:

Beëdiging als advocaat, met de verplichting het Introductieblok (kernwaarden en
gedragsregels) van de BA te volgen.

Concrete vastlegging van de afspraken met de raio met de raden van de orde over de
voorwaarden en het doel van de buitenstage.

Er dient formeel een vrijstelling te worden gevraagd voor de BA (onder de voorwaarde dat
de kandidaat na de buitenstage de advocatuur verlaat).

Kantoor en kandidaat maken zelf afspraken over wie de kosten betaalt voor deze opleiding.
De kosten bedragen € 1.100,- exclusief BTW.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de raden van de orde.
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