
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUIT VAN 21 JUNI 2016 VAN DE RAAD VAN DE ORDE VAN HET ARRONDISSEMENT 

NOORD-NEDERLAND TOT TOEPASSING VAN DE UNIFORME BELEIDSREGELS INZAKE 

STAGE. 
 
De raad van de orde; 
Gelet op afdeling 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 9b, derde en vierde lid, van de 
Advocatenwet en hoofdstuk 3 van de Verordening op de Advocatuur; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
1. De raad van de orde past de uniforme beleidsregels inzake stage toe, zoals deze zijn vastgesteld in 
 de vergadering van de Raad van Toezicht Noord-Nederland van 8 februari 2013. 
 
2. Het minimumkrediet voor stagiaire-ondernemers, bedoeld in artikel 3.12 van de Verordening op de 

Advocatuur, bedraagt: € 30.000,00.  
 
3. De raad van de orde kent na overlegging van een bewijs van deelname aan de volgende 

activiteiten de daarna genoemde hoeveelheid punten toe: 
a.  het bijwonen van het landelijk jaarcongres van de Jonge Balie: 2 punten. Deze punten kunnen 

slechts eenmaal worden toegekend. 
b. het bijwonen van het Noordelijk Jonge Baliecongres: 2 punten. Deze punten kunnen slechts 

eenmaal worden toegekend.  
c.  het meegaan met het door de raad van de orde georganiseerde bezoek aan de rechtbank of 

gerechtshof: 1 punt per dagdeel. Hiervoor kunnen maximaal 3 punten worden toegekend. 
 d.  het deelnemen aan de rechtbankstage: 2 punten. 

e. het bijwonen van (haard-)lezingen, georganiseerd door de jonge balie en/of het Juridisch 
Gezelschap Drenthe en/of het Fries Juridisch Genootschap en/of het Genootschap Pro 
Excolendo Iure Patrio : 1 punt. Hiermee kunnen maximaal 6 punten worden behaald. 

f.  het deelnemen aan de pleitwedstrijd van de Noordelijke Balie(s) en/of de Landelijke Pleitwedstrijd:  
4 punten. 

 g. het volgen van een cursus die ook wordt erkend in het kader van de Verordening op de Advocatuur.  
Hiermee kunnen maximaal 6 punten worden behaald.  

 h. bestuursfunctie in het bestuur van de Jonge Balie gedurende minimaal 1 jaar: 2 punten. Deze 
punten kunnen slechts eenmaal worden toegekend. 

 i. voorbereiden/organiseren van het landelijk congres van de Jonge Balie of van het Noordelijk 
Jonge Baliecongres: 2 punten. Deze punten kunnen slechts eenmaal worden toegekend. 

 
 
 
 
Artikel 2 
 
Dit besluit komt in de plaats van het besluit van 17 mei 2013 en treedt in werking met ingang van 21 
juni 2016. 
 
  

 


