
Aanvraag stageverklaring 
 
De Raad van de Orde verstrekt op grond van art. 9b lid 5 Advocatenwet aan stagiaires een verklaring 
van het met gunstig gevolg voltooien van de stage. 
 
Uit art. 3.9 van de Voda volgt dat de stagiaire aan het eind van de stage in staat is zelfstandig en naar 
behoren de praktijk uit te oefenen en gedurende de stage ten minste de volgende praktijkervaring 
heeft opgedaan: 

a. hij is vijf keer in rechte opgetreden in procedures op tegenspraak en de patroon heeft ten 
minste één mondelinge behandeling bijgewoond; 

b. hij heeft tien stukken, waaronder ten minste zeven processtukken, vervaardigd; 
c. hij heeft op twee van de drie rechtsgebieden burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, 

bestuursrecht en bestuursprocesrecht of strafrecht en strafprocesrecht ervaring opgedaan 
of, indien dat niet mogelijk is, op meerdere sub-rechtsgebieden binnen een van deze 
rechtsgebieden. 

 
Een verzoek tot afgifte van de stageverklaring dient gepaard te gaan met het invullen en insturen van 
het Formulier praktijkervaring advocaat-stagiaire. De raad van de orde betrekt dit ingevulde 
formulier bij zijn oordeel of de stagiaire over voldoende praktijkervaring beschikt. Bij het vormen van 
dat oordeel betrekt de raad van de orde ook art. 13 van de beleidsregel stage en patronaat 2018. 
 
Daartoe dient onder vraag 5 van het Formulier praktijkervaring advocaat-stagiaire – indien de 
stagiaire minder dan 10 zittingen in de stageperiode heeft gedaan – per zitting te worden 
aangegeven: 

• Of deze zitting alleen of samen met een kantoorgenoot is gedaan.  

• Indien de stagiaire de zitting samen met een kantoorgenoot heeft gedaan, welke rolverdeling 
gehanteerd is.  

• In hoeverre de zitting daarmee zelfstandig is gedaan  
 
In art. 13 lid 3 aanhef en onder a van de beleidsregel is de vraag naar de zittingservaring nader 
uitgewerkt. Bij de beoordeling of voldaan is aan artikel 3.9 lid 1 sub a Voda met betrekking tot de 
zittingservaring neemt de raad van de orde in acht of er tijdens de zitting in beginsel zelfstandig is 
opgetreden, dat wil zeggen zonder bijstand van een andere advocaat. Indien gezamenlijk is 
opgetreden ter zitting, moet de stagiaire aantoonbaar een aanzienlijk aandeel daarin hebben gehad, 
zowel in eerste als tweede termijn. 
 
De raad van de orde constateert dat hij veelvuldig wordt geconfronteerd met formulieren waaruit 
niet kan worden afgeleid in hoeverre een zitting zelfstandig is gedaan. De raad verzoekt u daarom – 
indien u minder dan 10 zittingen in de stageperiode heeft gedaan – expliciet aan te geven welke 
rolverdeling is gehanteerd, waarbij de raad opmerkt dat hij uit de opmerking dat de aanwezige 
patroon of andere aanwezige advocaat ‘enkele vragen van de rechtbank heeft beantwoord’ niet kan 
afleiden dat de stagiaire aantoonbaar een aanzienlijk aandeel in de zitting heeft gehad in eerste én 
tweede termijn. 
 
Daarnaast constateert de raad dat vraag 9 van het Formulier praktijkervaring advocaat-stagiaire (of 
de stagiaire op ten minste twee van de drie hoofdrichtingen zoals bedoeld in artikel 3.9 lid 1 sub c 
van de Verordening op de advocatuur praktijkervaring heeft opgedaan) met enige regelmaat positief 
wordt beantwoord, waarna wordt aangegeven dat de stagiaire ervaring heeft opgedaan in het 
burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. 
 
De raad hecht er aan op te merken dat de hoofdrichtingen zoals bedoeld in artikel 3.9 lid 1 sub c van 
de Voda de navolgende zijn: 



• Het burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht; 

• Het bestuursrecht en bestuursprocesrecht; en  

• Het strafrecht en strafprocesrecht. 
 
Als slechts op één van deze rechtsgebieden praktijkervaring is opgedaan, verneemt de raad graag 
wat daarvan de reden is en op welke sub-rechtsgebieden binnen een van deze rechtsgebieden 
praktijkervaring is opgedaan. 
 
 


