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Stagebesluit 2013 

De Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Limburg brengt het 

navolgende ter kennis van alle advocaten in het arrondissement Limburg.  

Voor stagiaires op wie de Stageverordening 2012 van toepassing is, besluit de Raad van Toezicht als 

volgt. 

Gelet op afdeling 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 9b, derde en vierde lid, van de 

Advocatenwet en de artikelen 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 en 14 van de Stageverordening 2012;  

1.  Opleidingsverplichtingen: 

In aansluiting op de uniform, landelijk geldende beleidsregels inzake de stage, zoals ook vastgesteld 

in de vergadering van de Limburgse Raad van Toezicht van 18 februari 2013, bepaalt de Raad van 

Toezicht dat de 10 opleidingspunten als bedoeld in artikel 12 van de Stageverordening 2012 als volgt 

door de advocaat-stagiaire dienen te worden behaald: 

 behalen van 7 opleidingspunten door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde 

lezingen (1 punt per lezing van één uur; 2 punten per lezing van twee uur); 

 bijwonen van tenminste 3 door de Jonge Balie georganiseerde pleitwedstrijden (1 punt per 

pleitwedstrijd); 

 deel te nemen aan activiteiten waarvan door de Raad van Toezicht is bepaald dat deze 

worden aangemerkt als opleidingsactiviteiten voor stagiaires en waaraan door de Raad van 

Toezicht voor deelname opleidingspunten zijn toegekend, waarbij door de Raad van Toezicht 

kan worden bepaald dat deze punten in de plaats komen van de met lezingen en/of 

pleitwedstrijden, als voornoemd bedoeld, te behalen punten. 

Daarnaast dient de stagiaire ingevolge artikel 12 Stageverordening 2012 deel te nemen aan een 

pleitoefening/pleitwedstrijd, die door de Jonge Balie wordt georganiseerd (4 opleidingspunten).  

Het bestuur van de Jonge Balie noteert de aanwezigheid van stagiaires bij de door haar 

georganiseerde opleidingen en verstrekt aan de Raad van Toezicht een verklaring waaruit blijkt 

hoeveel opleidingspunten de stagiaire daarmee heeft behaald. 

De stagiaire die vrijstelling wenst van een of meer door de Raad van Toezicht verplicht gestelde 

opleidingsmaatregelen, dient daartoe tijdig een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in te dienen bij 

de Raad van Toezicht.  

2.  Praktijk- en proceservaring: 

De stage eindigt niet dan nadat de Raad van Toezicht, op voet van artikel 11 van de Stageverordening 

2012, heeft vastgesteld dat de stagiaire over voldoende praktijk- en proceservaring beschikt. Als 

minimumvereiste voor de proceservaring geldt dat: 

a) de stagiaire tijdens de stage minstens vijf keer in rechte is opgetreden en de patroon ten 

minste één pleidooi of mondelinge behandeling heeft bijgewoond (ter gelegenheid van een 

mondelinge behandeling, pleidooi, enquête en/of comparitie)*; 



 

2 
 

 

b) de stagiaire tijdens de stage minstens tien processtukken heeft vervaardigd, met dien 

verstande dat indien de stagiaire deze processtukken niet zelf volledig heeft vervaardigd bij 

de helft daarvan volstaat dat hij een belangrijk aandeel daarin heeft gehad, mits het in die 

gevallen processtukken in een omvangrijke en/of ingewikkelde aangelegenheid betreft;  

c) de stagiaire tijdens de stage ten minste op twee van de drie juridische hoofdrichtingen 

(burgerlijk recht, bestuursrecht, strafrecht) ervaring heeft opgedaan of, indien dat niet 

mogelijk is, op meerdere rechtsgebieden binnen die hoofdrichting. 

* Uitgangspunt is dat alleen een procedure op tegenspraak meetelt als optreden in rechte. Ook het 

optreden voor de Europese Commissie, arbiters, de NMA, bezwaar- of beroepschriftprocedures bij 

een overheidsinstantie, en vergelijkbare instanties kan meetellen als optreden in rechte. Een 

optreden in mediation mag één maal meetellen als een optreden in rechte. 

3.  Liquiditeit en boekhouding van de stagiaire-ondernemer: 

Het minimumkrediet voor stagiaire-ondernemers, bedoeld in artikel 14 van de Stageverordening 

2012 bedraagt: 30.000 EURO. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht Limburg van 13 juni 2013 en van 

toepassing op stagiaires beëdigd na 1 maart 2013 en op wie de bepalingen uit de Stageverordening 

2012 van toepassing zijn. 

 

Roermond, 13 juni 2013 

 

mr. E.H.M.H. Prickartz     mr. D. Dronkers 

De Deken      De waarnemend Deken 

 


