REGLEMENT BETREFFENDE DE STAGE

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE STAGE

Artikel 1
Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het
secretariaat van de Orde volgende documenten over:
a) zijn diploma met vermelding van de datum van de eedaflegging overeenkomstig artikel
429 Ger.W.,
b) een origineel exemplaar van de stageovereenkomst, die hij heeft afgesloten
overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 3 van dit reglement en waarvan de raad van
de Orde, hierin gunstig geadviseerd door de stagecommissie, vaststelt dat het de
minimumwaarborgen van dit reglement respecteert,
c) een door hem ondertekende verklaring met vermelding van de verzoeken tot inschrijving
die hij vroeger heeft gericht aan een andere binnenlandse of buitenlandse balie en het
gevolg dat aan deze verzoeken werd gegeven,
d) een door hem ondertekende verklaring met vermelding van de beroepen die hij thans
uitoefent.
De kandidaat-stagiair bevestigt bovendien schriftelijk aan de stafhouder dat er tegen hem nooit
een gerechtelijke of strafrechtelijke veroordeling, een administratieve sanctie of een
tuchtmaatregel werd genomen. Indien dit wel het geval is, verschaft hij de stafhouder verdere
informatie, indien deze daarom verzoekt.
De kandidaat-stagiair maakt aan de stafhouder een schriftelijke verklaring over in verband met de
tegen hem lopende straf- of tuchtonderzoeken.

Artikel 2
De raad van de Orde bepaalt de datum van de inschrijving op de lijst van de stagiairs.
De stage duurt 3 jaar, onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in artikel 435 Ger.W. en in
artikel 3 van dit reglement.
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Artikel 3
3.1. De schorsing is de tijdelijke ontheffing van de verplichtingen van de stage.
Gedurende een schorsing blijft de stagiair advocaat. Hij blijft onderworpen aan de deontologische
verplichtingen die op de advocaten rusten, hierin begrepen de financiële verplichtingen tegenover
de Orde. De raad van de Orde kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling van de baliebijdrage
verlenen.
De schorsing van de stage maakt geen einde aan de stageovereenkomst. Enkel de wederzijdse
verplichtingen van de stagemeester en de stagiair worden voor de periode van de schorsing
geschorst.

3.2. De onderbreking is de tijdelijke weglating van de lijst van de stagiairs.
Gedurende een onderbreking verliest de stagiair de hoedanigheid van advocaat.
De onderbreking beëindigt de stageovereenkomst.

3.3.
De stage kan worden geschorst of onderbroken voor een periode van ten hoogste 1 jaar. Deze
periode kan worden verlengd om gegronde redenen.
De stagiair richt het verzoek tot schorsing of onderbreking van de stage, of verlenging van de
schorsing of onderbreking aan de stafhouder. Over het verzoek wordt geoordeeld door de raad
van de Orde, na advies van de stagecommissie.
De stagiair meldt aan de stafhouder de hervatting van stage, uiterlijk één maand voor het
verstrijken van de lopende schorsing of onderbreking.
In het geval van hervatting van zijn stage na onderbreking legt de stagiair een nieuwe
stageovereenkomst neer. De stagecommissie geeft hierover advies.
Indien de stagiair niet om deze hervatting van zijn stage verzoekt, roept de stafhouder de stagiair
op. Indien daaraan geen gunstig gevolg wordt verleend zal de stagiair worden opgeroepen voor
de raad van de Orde, om over de eventuele weglating van de stagiair van de lijst van de stagiairs
te beslissen. Deze weglating houdt een verval van de verworvenheden van de stage in.
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Na de schorsing of de onderbreking wordt de stage verder gezet
-

met behoud van de verworvenheden van de voordien verrichte stage,
met behoud van de rang van inschrijving op de lijst van de stagiairs,
zonder dat de periode van schorsing of onderbreking als stage telt.

Artikel 4
De stagiair kan bij een binnenlandse of een buitenlandse balie of bij andere juridische beroepen
waarmee door de Orde van Vlaamse Balies of door de raad van de Orde akkoorden zijn gesloten,
een gelijkgestelde stage volbrengen. Deze gelijkgestelde stage duurt ten hoogste één jaar.
Deze gelijkgestelde stage kan niet worden volbracht dan nadat de stagiair het
bekwaamheidsattest, zoals bepaald in het reglement betreffende de beroepsopleiding heeft
behaald.
De stagiair richt het verzoek tot het verrichten van een gelijkgestelde stage aan de stafhouder. Het
verzoek is gemotiveerd. De raad van de Orde oordeelt over het verzoek, na advies van de
stagecommissie.
Aan het einde van de gelijkgestelde stage stelt de stagiair een verslag op waarin hij op
gedetailleerde wijze melding maakt van de door hem verrichte werkzaamheden. De inhoud van
dit verslag wordt bevestigd door zijn buitenlandse stagemeester of de bevoegde overheid van de
buitenlandse balie of de andere juridische beroepsbeoefenaar die als stagemeester optreedt.
De stagiair maakt dit verslag over aan de stafhouder. Hij meldt schriftelijk aan de stafhouder dat
zijn gelijkgestelde stage is beëindigd. Bij gebreke hieraan wordt hij door de stafhouder
opgeroepen.
De raad van de Orde stelt aan de hand van het verslag vast of die stage geheel of gedeeltelijk in
aanmerking komt als gelijkgestelde stage. Indien dit niet het geval is, legt de raad van de Orde
een verlenging van de stage op voor de niet aanvaarde duur.

Artikel 5
Aan het einde van de stage vraagt de stagiair aan de stafhouder schriftelijk zijn inschrijving op
het tableau.
Over het verzoek tot inschrijving wordt geoordeeld door de raad van de Orde, na advies van de
stagecommissie en na het overmaken van volgende verslagen:
-

het eindverslag van de stagemeester,
het verslag van de voorzitter van het bureau voor juridische bijstand.
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Het dossier met deze verslagen kan door de stagiair worden ingezien bij de stafhouder.

HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN VOOR HET STAGEMEESTERSCHAP

Artikel 6
Elke advocaat die tenminste gedurende zeven jaar is ingeschreven op het tableau van de Orde, de
EU-lijst of het tableau van de advocaten bij het Hof van Cassatie kan stagemeester worden. De
raad van de Orde kan in individuele gevallen van deze vereiste afwijken.
De raad van de Orde stelt, na advies van de stagecommissie, een lijst van stagemeesters op. De
kandidaat-stagemeesters richten hiertoe een aanvraag aan de raad van de Orde. De raad van de
Orde kan de opname op de lijst van stagemeesters slechts weigeren na de advocaat te hebben
opgeroepen om te worden gehoord overeenkomstig het reglement betreffende de voor de raad
van de Orde geldende procedure volgens de tuchtrechtspleging.
De stagemeester mag op hetzelfde ogenblik drie stagiairs opleiden. De raad van de Orde kan in
individuele gevallen van deze beperking afwijken indien de stagemeester op grond van objectieve
en verifieerbare elementen aantoont dat een kwaliteitsvolle opleiding voor elke stagiair wordt
gewaarborgd.

Artikel 7
Wanneer de raad van de Orde vaststelt dat de stagemeester niet meer voldoet aan zijn
deontologische verplichtingen of aan de verplichtingen van het stagemeesterschap kan de raad
van de Orde de stagemeester van deze lijst weglaten na hem te hebben opgeroepen om te worden
gehoord overeenkomstig het reglement betreffende de voor de raad van de Orde geldende
procedure volgens de tuchtrechtspleging.

HOOFDSTUK 3: DE STAGEOVEREENKOMST

Artikel 8
De stagemeester en de kandidaat-stagiair sluiten een overeenkomst af in verband met de stage. In
voorkomend geval zal de rechtspersoon of de maatschap waarvan de stagemeester deel uitmaakt
in de overeenkomst tussenkomen.
Deze overeenkomst, evenals de wijzigingen of aanvullingen, wordt overgemaakt aan het
secretariaat van de Orde zoals bepaald in artikel 1.
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Artikel 9
Iedere partij kan de stageovereenkomst voor het einde van de stage schriftelijk beëindigen met
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn.
De beëindiging van de overeenkomst wordt tezelfdertijd ter kennis gebracht van de
stagecommissie. Deze volgt de overgang naar een nieuwe stagemeester op.
Gedurende de opzeggingsperiode blijven alle bepalingen van de overeenkomst van kracht.
De partijen kunnen bij de beëindiging van de overeenkomst in onderling akkoord verzaken aan
een opzeggingstermijn.

HOOFSTUK 4: PLICHTEN VAN DE STAGEMEESTER

Artikel 10
De stagemeester waakt ervoor dat de stagiair zijn activiteiten uitoefent met naleving van de
deontologische regels en dat de stagiair kennis en praktische vaardigheden worden bijgebracht.
De stagemeester zal, wanneer noodzakelijk, ter beschikking zijn van de stagiair voor bijstand en
het geven van richtlijnen.
Bij het einde van de stage legt de stagemeester een eindverslag neer bij de stagecommissie.

Artikel 11
De stagemeester verleent aan zijn stagiair de nodige tijd om zijn stageverplichtingen te vervullen.

Artikel 12
De stagemeester en de stagiair bepalen in onderling overleg de vergoeding van de stagiair. Voor
een voltijdse beschikbaarheid bedraagt de maandelijkse vergoeding ten minste [€ 1.300,00]* voor
het eerste stagejaar en ten minste [€ 1.850,00 ]* vanaf het tweede stagejaar.
De minimumvergoedingen kunnen jaarlijks in de maand juni worden aangepast door de algemene
vergadering van de Orde van Vlaamse Balies, met uitwerking vanaf het daaropvolgend
gerechtelijk jaar.
Rekening houdend met de verminderde beschikbaarheid van de stagiair voor de stagemeester kan
in de stageovereenkomst of in de latere wijzigingen of aanvullingen verhoudingsgewijs worden
afgeweken van de minimumvergoedingen, bepaald in lid 1 en lid 2 van dit artikel. Bij de
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beoordeling van de verminderde beschikbaarheid mag geen rekening worden gehouden met de
prestaties die door de stafhouder of in het kader van de juridische bijstand worden opgelegd.
De stagemeester en de stagiair kunnen overeenkomen dat de stagiair een vergoeding betaalt voor
het gebruik van de lokalen, de infrastructuur of andere kantoorkosten. Deze vergoeding kan nooit
tot gevolg hebben dat afbreuk wordt gedaan aan de vergoeding vermeld in lid 1 en lid 2 van dit
artikel.
* Bedragen van toepassing vanaf 1 september 2013 krachtens beslissing algemene vergadering van 26 juni 2013.
Voorgaande beslissingen algemene vergadering:
- beslissing 7 mei 2008, in werking 28 augustus 2008: € 1.200,00 voor het eerste stagejaar en € 1.700,00
vanaf het tweede stagejaar
- beslissing 23 juni 2011, van toepassing vanaf 1 september 2011: € 1.250,00 voor het eerste stagejaar
en € 1.775,00 vanaf het tweede stagejaar
- beslissing 18 juni 2012, van toepassing vanaf 1 september 2012: € 1.300,00 voor het eerste stagejaar
en € 1.800,00 vanaf het tweede stagejaar

HOOFDSTUK 5: PLICHTEN VAN DE STAGIAIR

Artikel 13
De stagiair behartigt de zaken die hem door zijn stagemeester zijn toevertrouwd met de nodige
ijver en zorg. Hij heeft de plicht een zaak te weigeren die hij naar eer en geweten gelooft niet
rechtvaardig te zijn.
Hij volgt de beroepsopleiding voor stagiairs georganiseerd door de overheid van de Orde.
Hij voert de taken uit die hem door de stafhouder of in het kader van de juridische bijstand
worden opgelegd.
De stagiair legt aan het einde van zijn stage bij de stagecommissie een eindverslag neer over de
wijze waarop de stage is vervuld.

HOOFDSTUK 6: DE STAGECOMMISSIE

Artikel 14
Elke Orde van advocaten vertrouwt het toezicht over de stage toe aan een stagecommissie die ten
minste is samengesteld uit:
-

een voorzitter aangewezen door de raad van de Orde,
een lid aangewezen door het bureau voor juridische bijstand,
een lid aangewezen door de stagiairs.
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Artikel 15
De stagecommissie:
-

verleent advies over de stageovereenkomst die werd afgesloten tussen de stagemeester
en de stagiair,
verleent advies over het verzoek tot schorsing of onderbreking van de stage of de
verlenging daarvan door de stagiair,
verleent advies over de nieuwe stageovereenkomst die wordt afgesloten na de
onderbreking van de stage,
verleent advies over het verrichten van een gelijkgestelde stage,
verleent advies over de opname van de stagiair op het tableau van de Orde,
verleent advies over de opname van een kandidaat-stagemeester op de lijst van de
stagemeesters,
neemt kennis van de voortijdige beëindiging van de stageovereenkomst,
volgt in het geval van deze voortijdige beëindiging de overgang naar een nieuwe
stagemeester op,
neemt kennis van de stageverslagen opgesteld door de stagemeester en de stagiair en
ziet deze na,
waakt voor de naleving van de verplichtingen van de stagiair en de stagemeester,
bemiddelt in geschillen tussen de stagiair en de stagemeester,
verleent advies aan de stafhouder en de raad van de Orde in verband met elk probleem
dat met betrekking tot de stage rijst.

Goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 7 mei 2008.
Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 mei 2008.
In werking 28 augustus 2008.
Wijziging artikel 6, eerste lid:
Goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 29 mei 2013.
Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juni 2013.
In werking 14 september 2013.
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