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Nijmegen, oktober 2020
telefoonnummer: 088 - 0595700
e-mail: info@cpodialogue.nl

 

Betreft: Beroepsopleiding Advocaten voorjaarscyclus 2021 (cohort 16)


Geachte aankomende deelnemer aan de Beroepsopleiding Advocaten,

U heeft een verzoek ingediend om beëdigd te worden tot advocaat. Na uw beëdiging bent u verplicht 
om de Beroepsopleiding Advocaten (hierna: de BA) van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) 
te volgen. De BA wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie BA. In deze brief treft u praktische 
informatie aan over de BA en een toelichting op de aanmelding.

De eerste drie jaar na uw beëdiging bent u verplicht om als stagiaire onder begeleiding van een 
patroon de praktijk uit te oefenen (artikel 9b, eerste lid, van de Advocatenwet). Ook bent u verplicht 
om deel te nemen aan het onderwijs van de eerste cyclus van de BA die na aanvang van de stage 
wordt aangeboden (artikel 3.17, derde lid, van de Verordening op de advocatuur; hierna: de Voda). 
De BA start in maart en in september. Om aan de voorjaarscyclus 2021 te kunnen deelnemen moet u 
vóór 1 maart 2021 beëdigd zijn en moeten uw stage en uw beoogd patroon zijn goedgekeurd door 
de raad van de orde in uw arrondissement. 

Aanmelding
Ook moet, om aan de voorjaarscyclus 2021 deel te kunnen nemen, de Nederlandse orde van 
advocaten het aanmeldingsformulier uiterlijk op 31 december 2020 hebben ontvangen. U dient het 
aanmeldingsformulier digitaal in te vullen op de website https://aanmeldportaal.advocatenorde.nl. 
Daar maakt u de keuze voor aanmelding Overige kandidaten. Vervolgens print u het formulier. Na 
ondertekening scant u het formulier in en stuur dit per e-mail naar: 
aanmeldingberoepsopleiding@advocatenorde.nl

Door indiening van het aanmeldingsformulier komt een overeenkomst tot stand tussen u en V.O.F. 
Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten (hierna: uitvoeringsorganisatie). Deze 
overeenkomst omvat het bepaalde bij of krachtens afdeling 3.2 van de Voda, inclusief het opleidings- 
en examenreglement.

De BA duurt twee jaar en uw stageperiode drie jaar. Wij raden u daarom aan om u kort vóór aanvang 
van de BA te laten beëdigen. Als uw stage eerder aanvangt, komt u aan het einde van de opleiding 
mogelijk tijd te kort om uw certificaat te behalen. U loopt dan het risico dat u op grond van artikel 8c, 
derde lid, van de Advocatenwet wordt geschrapt van het tableau. 

Basistest
U dient de basistest van de NOvA af te leggen. Informatie hierover vindt u op de website van de 
NOvA, advocatenorde.nl/opleiding/beroepsopleiding-advocaten.

mailto:aanmeldingberoepsopleiding@advocatenorde.nl
https://aanmeldportaal.advocatenorde.nl/ba
mailto:aanmeldingberoepsopleiding@advocatenorde.nl
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Procedure na aanmelding
Nadat uw aanmelding is geregistreerd, sturen wij u een e-mail met uw inloggegevens voor het 
besloten deel van de website www.beroepsopleidingadvocaten.nl samen met nadere instructies. Op 
dit besloten deel van de website kiest u de hoofdpraktijk en leerpraktijk die u in de BA wilt 
doorlopen. Bij de keuze van de hoofd- en leerpraktijk raden wij u aan - mede gelet op de 
wisselwerking tussen opleiding en praktijk - een hoofd- en leerpraktijk te kiezen die aansluiten op uw 
dagelijkse praktijk. Het is van belang uw keuzes zo snel mogelijk kenbaar te maken in verband met de 
groepsindeling. Wij informeren u nader over de start van de BA.

Prijs Beroepsopleiding Advocaten
De prijs van de BA is € 11.434,- exclusief BTW. Deze prijs zal hoger worden wanneer u toetsen moet 
herkansen of een dag contactonderwijs moet inhalen.
Wij factureren u in twee termijnen. Direct na aanvang van de BA (maart 2021) ontvangt u de eerste 
termijn (€ 7.467,- exclusief BTW). De tweede termijn (€ 3.967,- exclusief BTW) ontvangt u aan het 
begin van het tweede jaar (maart 2022). 

Annuleringsregeling 
Indien u niet langer aan de BA wenst deel te nemen, dan gelden de regelingen van de artikelen 5 tot 
en met 7 van de algemene voorwaarden bij de overeenkomst. 

Bescherming Persoonsgegevens
In het kader van de organisatie en uitvoering van de BA worden ter uitvoering van de wettelijke 
taken van de NOvA persoonsgegevens verwerkt en uitgewisseld tussen de uitvoeringsorganisatie, de 
NOvA, de lokale orde van advocaten en de patroon. Bij de persoonsgegevens van stagiaires gaat het 
om gegevens zoals contactgegevens, informatie over de voortgang van de opleiding, gekozen hoofd- 
en leerpraktijk en onderwijsresultaten. Deze gegevens worden onder andere uitgewisseld ten 
behoeve van de organisatie of het geven van onderwijs, de begeleiding van stagiaires door docenten 
en patroons, het behandelen van verzoeken en geschillen. De privacyverklaring van de 
uitvoeringsorganisatie is gepubliceerd op de website www.beroepsopleidingadvocaten.nl.

Wanneer u nog vragen heeft over deze brief of het aanmeldingsformulier, dan kunt u contact 
opnemen met ons door middel van de bovenaan deze brief genoemde contactmogelijkheden.

Met vriendelijke groet, 
V.O.F. Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten
Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, KvK nr. 58386912.                       Bijlagen: algemene voorwaarden BA
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Algemene Voorwaarden Beroepsopleiding Advocaten 

Artikel 1 Toepassingsbereik
Op alle tussen de stagiaire en V.O.F. Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding 
Advocaten (hierna: uitvoeringsorganisatie) gesloten overeenkomsten zijn deze 
algemene voorwaarden van toepassing. In de navolgende tekst dient 
‘uitvoeringsorganisatie’ telkens te worden gelezen als ‘V.O.F. 
Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten en de ter uitvoering van de 
overeenkomst door uitvoeringsorganisatie ingeschakelde derden’.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
Door indiening van het aanmeldingsformulier komt een overeenkomst tot stand 
tussen de stagiaire en de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 3 Toelating
Tot de Beroepsopleiding Advocaten (hierna: BA) wordt toegelaten die stagiaire die 
voldoet aan het bepaalde in artikel 3.16 van de Verordening op de advocatuur.

Artikel 4 Omvang verbintenissen
1. De overeenkomst omvat het bepaalde bij of krachtens afdeling 3.2 van de 
Verordening op de advocatuur, inclusief het opleidings- en examenreglement.
2. De overeenkomst leidt voor de uitvoeringsorganisatie tot een 
inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
3. De stagiaire die vrijstelling verkrijgt voor het volgen van onderwijs of het 
afleggen van examens blijft het volledige cursus- en examengeld verschuldigd.
4. De stagiaire die ingevolge artikel 3.16 van de Verordening op de advocatuur niet 
is toegelaten tot de BA blijft het volledige cursus- en examengeld verschuldigd en 
wordt geen restitutie verleend.

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst
1. De stagiaire kan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail  via 
aanmeldingberoepsopleiding@advocatenorde.nl opzeggen.
2. Bij beëindiging vóór de aanvang van de BA wegens het niet tijdig beëdigd zijn als 
advocaat, is de stagiaire geen cursus- en examengeld verschuldigd.
3. Bij beëindiging van de overeenkomst blijft de stagiaire het volledige cursus- en 
examengeld verschuldigd, onverminderd het bepaalde in artikelen 6 en 7, en 
wordt geen restitutie verleend.

Artikel 6 Annulering voorjaarscyclus (aanvang maart)
1. De stagiaire die inschrijft voor de voorjaarscyclus is geen cursus- en examengeld 
verschuldigd indien wordt geannuleerd vóór 31 december van het jaar 
voorafgaand aan de aanvang van de BA.
2. De stagiaire die inschrijft voor de voorjaarscyclus is € 500,- administratie-
/annuleringskosten verschuldigd indien wordt geannuleerd na 31 december van 
het jaar voorafgaand aan, maar vóór 1 maart van het jaar van de aanvang van de 
BA.
3. De stagiaire die deelneemt aan de voorjaarscyclus en annuleert na 1 maart 
maar vóór 31 december van het jaar van aanvang van de BA, is uitsluitend de 
kosten van het eerste jaar verschuldigd.
4. De stagiaire die deelneemt aan de voorjaarscyclus en annuleert na 31 december 
van het jaar van aanvang van de BA, is de volledige kosten voor de gehele BA 
verschuldigd.

Artikel 7 Annulering najaarscyclus (aanvang september)
1. De stagiaire die inschrijft voor de najaarscyclus is geen cursus- en examengeld 
verschuldigd indien wordt geannuleerd vóór 30 juni van het jaar van aanvang van 
de BA.

2. De stagiaire die inschrijft voor de najaarscyclus is € 500,- administratie-
/annuleringskosten verschuldigd indien wordt geannuleerd na 30 juni, maar vóór 1 
september van het jaar van aanvang van de BA.
3. De stagiaire die deelneemt aan de najaarscyclus en annuleert na 1 september 
van het jaar van aanvang, maar vóór 30 juni van het jaar na aanvang van de BA, is 
uitsluitend de kosten van het eerste jaar verschuldigd.
4. De stagiaire die deelneemt aan de najaarscyclus en annuleert na 30 juni van het 
jaar na aanvang van de BA, is de volledige kosten voor de gehele BA verschuldigd.

Artikel 8 Betaling
1. Alle door de uitvoeringsorganisatie opgegeven prijzen zijn exclusief btw.
2. Betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet 
tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke 
handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een 
beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
3. De uitvoeringsorganisatie kan de stagiaire toelating tot de BA weigeren, indien 
het cursus- en examengeld niet binnen de betalingstermijn is voldaan.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van 
intellectuele eigendom berusten op door de uitvoeringsorganisatie ter uitvoering 
van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft de 
uitvoeringsorganisatie houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk 
eigenaresse van deze rechten. De stagiaire verkrijgt slechts een niet-
overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de 
overeenkomst noodzakelijk is. De stagiaire mag de stoffelijke dragers van deze 
rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de stagiaire 
verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, 
handelsnaam- en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De uitvoeringsorganisatie is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen 
indirecte schade.
2. Voor schade die een direct gevolg is van een aan de uitvoeringsorganisatie toe 
te rekenen tekortkoming is de uitvoeringsorganisatie alleen aansprakelijk als die 
tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de 
uitvoeringsorganisatie. Als de uitvoeringsorganisatie gehouden is schade te 
vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met 
de overeenkomst.

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens
De uitvoeringsorganisatie respecteert de privacy van de gebruikers van de 
website. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt zorgvuldig verwerkt en 
beveiligd. Het Privacy statement is gepubliceerd op de website 
www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl. De bescherming van persoonsgegevens 
is nader uitgewerkt in het Reglement bescherming persoonsgegevens 
Beroepsopleiding Advocaten, eveneens te raadplegen op de website 
www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl.

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement Gelderland.


