
 

 
 
 

 
 
 

BELEIDSREGELS INZAKE VERZOEK  
TOT GOEDKEURING STAGE EN PATROON IN DE ZIN VAN ARTIKEL 3.5 VodA   

IN HET GEVAL VAN EEN STAGIAIRE-ONDERNEMER 
 

 
De Raad van de Orde in het Arrondissement Noord-Nederland,  

 
In aanmerking nemende  
de Advocatenwet  (Aw), 
artikel 1:3 lid 4 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
de artikelen 3.5, 3,6, 3.11, 3.12 en 3.13 van de Verordening op de Advocatuur (VodA), 
de artikelen 1 lid 3 en 2 lid 1 van de door de Raad vastgestelde Beleidsregels inzake de uitvoering van 
hoofdstuk 3 van de Verordening op de Advocatuur, 
de door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde doch met ingang van 6 
maart 2017 ingetrokken Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires (inclusief salarissen), 
en onverminderd de artikelen 2A letter c., 2B lid 1 letter c., 4 lid 3 en 9 lid 2 letter c. van de Beleidsregels 
inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de Advocatuur; 

 
Overwegende dat de stage in de zin van artikel 9b lid 1 van de Advocatenwet de bedoeling heeft om de 
staigiaire, onder leiding van een patroon, in een veilige omgeving in de praktijk kennis te laten maken met 
de advocatuur, en deze stagiaire mede door het volgen van de Beroepsopleiding  Advocatuur en andere 
opleidingsverplichtingen binnen drie jaren op te leiden tot een zelfstandig functionerend advocaat;   

 
Overwegende dat de stagiaire-ondernemer zich in een kwetsbare positie bevindt, omdat de stagiaire-
ondernemer niet alleen binnen drie jaren de nodige praktijkervaring dient op te doen in de zin van artikel 
3.9 Verordening op de Advocatuur en zich binnen die drie jaren dient te ontwikkelen tot een advocaat die 
in staat is om zelfstandig en naar behoren de praktijk uit te oefenen, maar de stagiaire-ondernemer 
bovendien tegelijkertijd in deze drie jaren voor eigen rekening en risico als advocaat werkt en aldus, 
ondanks dat de stagiaire-ondernemer nog in opleiding is, gedurende de drie jaren van de stage zelfstandig 
een redelijk inkomen dient te verwerven overeenkomstig de stagiairesalarissen die de Algemene Raad met 
ingang van 1 januari van ieder kalenderjaar  bepaalt; 

 
Overwegende dat de Raad, gelet op de kwetsbare positie van de stagiaire-ondernemer, van oordeel is dat 
de beoogde patroon de stagiaire-ondernemer niet alleen met betrekking tot de praktijkuitoefening leiding, 
voorlichting en raad dient te geven, een en ander in de zin van artikel 3.13 lid 1 van de Verordening op de 
Advocatuur, maar de patroon de stagiaire-ondernemer ook, mede gelet op de Toelichting bij artikel 3.13 lid 
1 van de Verordening op de Advocatuur, met raad en daad, ter zijde dient te staan en, waar nodig met 
verhoogde inzet, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.13 lid 4 van de Verordening op de Advocatuur, 
dient te voorzien van passende arbeid, zodat de stagiaire-ondernemer  inderdaad gedurende de drie jaren 
van de stage zelfstandig een redelijk inkomen kan verwerven als hierboven bedoeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Overwegende dat de Raad er bij de aanvang van de stage van de stagiaire-ondernemer om deze redenen, 
mede aan de hand van de ingevolge de op grond van artikel 1.3 van de Beleidsregel inzake de uitvoering 
van hoofdstuk 3 van de Verordening op de Advocatuur bij het Verzoek tot goedkeuring stage en patroon 
stagiaire-ondernemer  over te leggen documenten, in het bijzonder van overtuigd dient te zijn dat de 
stagiaire-ondernemer de Beroepsopleiding  Advocatuur en andere opleidingsverplichtingen binnen drie 
jaren zal kunnen afronden, dat de stagiaire-ondernemer zich in die drie jaren een redelijk inkomen als 
hierboven bedoeld zal weten te verwerven, en dat de van zijn patroon te verwachten begeleiding zodanig 
zal zijn dat de stagiaire-ondernemer zich ontwikkelt tot een zelfstandig functionerend advocaat; 

 
Overwegende dat de Raad hierbij tevens in aanmerking neemt dat een restrictieve benadering bij het 
goedkeuren van stage en patroon in de zin van artikel 3.5 van de Verordening op de Advocatuur niet alleen 
geboden kan zijn ten behoeve van de bescherming van de stagiaire-ondernemer, maar ook in het kader van 
de bescherming van (de voortgang van) de werkzaamheden ten behoeve van de cliënten van de stagiaire-
ondernemer; 

 
Overwegende dat de Raad ingevolge artikel 3.5 van de Verordening op de Advocatuur belast is met de 
goedkeuring van de stage en de patroon;  

 
Overwegende dat de Raad om de bovenstaande redenen in het geval van een stagiaire-ondernemer 
restrictief wenst om te gaan met het verlenen van goedkeuring aan stage en patroon in de zin van artikel 
3.5 van de Verordening op de Advocatuur; 

 
Besluit bij de beoordeling van het verzoek tot goedkeuring van stage en patroon in de zin van artikel 3.5 
van de Verordening op de Advocatuur in het geval van een stagiaire-ondernemer in ieder geval de volgende 
beleidsregels in acht te nemen: 

 
Artikel 1 
Het door de beoogde stagiaire-ondernemer ingevolge artikel 1 lid 3 letter a. van de Beleidsregel inzake de 
uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de Advocatuur over te leggen ondernemingsplan dient 
te onderbouwen naar welke omzet in ieder van de drie jaren van de stage wordt gestreefd, en dient voorts 
te onderbouwen dat de stagiaire-ondernemer zich gedurende de stage een redelijk inkomen kan 
verwerven dat zich jaarlijks tenminste op het niveau bevindt van het salaris voor stagiaires als hierboven 
bedoeld, vermeerderd met de praktijkkosten, in welk verband  steeds heeft te gelden dat ter zake in het 
ondernemingsplan te noemen cijfers geen ongefundeerde verwachtingen en/of aannames mogen zijn maar 
door de beoogde stagiaire-ondernemer met door de Raad te wegen concrete feiten en omstandigheden 
dienen te worden onderbouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
De in de eerste volzin van deze bepaling bedoelde praktijkkosten betreffen in het bijzonder, maar niet 
uitsluitend, de premies van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheids-
verzekering zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 van de Beleidsregel inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de 
Verordening op de Advocatuur, alsmede de kosten zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de onderhavige 
beleidsregel.  

 
Artikel 2 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.12 lid 2 Verordening op de Advocatuur, bedraagt de 
passende kredietfaciliteit dan wel het voldoende vermogen, zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 letter b. van de 
Beleidsregels inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de Advocatuur, ten minste € 
45.000,=, waarbij verpanding van vorderingen die hun oorsprong vinden in de advocatuurlijke activiteiten 
van de beoogde stagiaire-ondernemer niet is toegestaan, in welk verband voorts heeft te gelden dat op de 
stagiaire-ondernemer gedurende de drie jaren van de stage de verplichting rust om deze passende 
kredietfaciliteit dan wel het liquide vermogen aan te houden en daarvan op het eerste verzoek van de Raad 
het bewijs te tonen.   

 
Artikel 3 
De door de beoogde stagiaire-ondernemer ingevolge artikel 1 lid 3 letter c. van de Beleidsregel inzake de 
uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de Advocatuur  over te leggen offerte of polis van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering dient dekking te geven vanaf de 32e dag van arbeidsongeschiktheid en 
een uitkering te verstrekken ter hoogte van minimaal het salaris van een derdejaarsstagiaire zoals 
vastgesteld door de Algemene Raad. 

 
Artikel 4 
De geldelijke vergoeding voor de patroon voor de begeleiding van de beoogde stagiaire-ondernemer zal in 
beginsel nihil zijn, van welk uitgangspunt kan worden afgeweken indien daarvoor naar het oordeel van de 
Raad redelijke, door de beoogde stagiaire-ondernemer en de beoogde patroon te onderbouwen gronden 
bestaan en er geen sprake is van een model waarin de hoogte van de geldelijke vergoeding van de patroon 
afhankelijk is van de door de patroon aan (de opleiding van) de beoogde stagiaire-ondernemer te besteden 
tijd dan wel de hoogte van de geldelijke vergoeding van de patroon is gerelateerd aan het uurhonorarium 
dat de beoogde patroon gewoonlijk in rekening brengt aan zijn cliënten. 

 
Artikel 5 
De geldelijke vergoeding die de beoogde stagiaire-ondernemer aan de patroon dan wel een andere derde 
verschuldigd is ter zake van houden van kantoor in het door die patroon dan wel andere derde gehuurd 
dan wel in eigendom toebehorende pand en het gebruik van de voor het verrichten van advocatuurlijke 
activiteiten benodigde kantoorfaciliteiten zal gedurende de drie jaren van de stage maandelijks niet meer 
bedragen dan een bedrag van in totaal € 1.000,=, met dien verstande dat de Raad voor wat betreft het 
tweede en derde jaar van de stage op verzoek van de stagiaire- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
ondernemer kan instemmen met een maandelijks bedrag dat hoger is dan de vorenbedoelde € 1.000,=, 
indien en voor zover dit hogere maandelijkse bedrag,  zoals zal moeten worden onderbouwd  
door de stagiaire-ondernemer, naar het oordeel van de Raad in een redelijke verhouding staat tot de door 
de stagiaire-ondernemer gerealiseerde omzet. 

 
Artikel 6 
Indien en voor zover de toepassing van enig artikel van deze beleidsregel leidt tot een naar het oordeel van 
de Raad onevenredige uitkomst, kan de Raad met redenen onderbouwd van het desbetreffende artikel van 
deze beleidsregel afwijken. 

 
Aldus vastgesteld door de Raad van de Orde in het Arrondissement Noord-Nederland op  
12 mei 2017, in werking getreden op 1 juli 2017. 
 
 
 

 


