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Artikel 1 Algemeen
1.1
die

Deze richtlijnen vormen een nadere uitwerking van de wettelijke regels
in

de

Advocatenlandsverordening

1959

zijn

vastgelegd

voor

de

advocaatstage en het daarbij behorende patronaat. Na invoering van een nieuwe
Advocatenlandsverordening zal de Raad beoordelen of deze richtlijnen
aanpassing behoeven.
1.2

In deze richtlijn wordt met de Raad bedoeld: de Raad van Toezicht van

Aruba.
Artikel 2 Formele vereisten patronaat
2.1

Een advocaat kan slechts patroon worden van een stagiaire, indien hij of

zij in bezit is van een stageverklaring die is afgegeven door de Raad of een
andere raad van toezicht binnen het Koninkrijk en zelf minimaal zeven jaar als
advocaat ingeschreven is geweest op een tableau binnen het Koninkrijk.
2.2

De advocaat kan patroon zijn van maximaal twee stagiaires.

2.3

De Raad kan aan de goedkeuring van een patronaat nadere

voorwaarden verbinden.
2.4

Goedkeuring kan aan een beoogd patroon onder meer worden

onthouden als deze naar het oordeel van de Raad op zodanige wijze in strijd met
de Advocatenlandsverordening 1959, respectievelijk de gedragsregels en/of het
tuchtrecht heeft gehandeld of handelt, dat er onvoldoende waarborgen zijn voor
een goede invulling van het patronaat.
Artikel 3 Materiële vereisten patronaat
3.1

De patroon verschaft de stagiaire leiding, begeleiding, voorlichting en

raad met betrekking tot de praktijkuitoefening in de ruimste zin des woords.
3.2

De patroon schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de introductie van

de stagiaire bij en vervolgens aan diens optreden jegens de rechterlijke macht,
het openbaar ministerie, beroepsgenoten en cliënten.
3.3

De patroon draagt zorg voor voldoende variatie in de door de stagiaire te

behandelen zaken. Vroegtijdige specialisatie wordt vermeden voor zover zij ten
koste zou gaan van de noodzakelijke algemene praktijkervaring. Het is verder
van belang dat de stagiaire inzicht krijgt in de organisatorische en administratieve
(boekhoudkundige) gang van zaken op een kantoor.

3.4

De stagiaire zal in beginsel geen cliënten bijstaan bij mondelinge

behandelingen ten overstaan van het Gerecht of het Hof dan nadat hij tenminste
tweemaal pleidooien of mondelinge behandelingen van de patroon dan wel van
een andere ervaren advocaat heeft bijgewoond.
3.5

De patroon controleert en bespreekt zolang dat nodig is alle uitgaande

correspondentie van de stagiaire en alle door de stagiaire opgestelde advies- en
processtukken

voordat

deze

worden

verzonden,

respectievelijk

worden

ingediend. Na afloop van deze periode neemt de patroon tenminste wekelijks alle
daarvoor in aanmerking komende correspondentie en stukken met de stagiaire
door.
3.6

Het in 3.5 bepaalde geldt niet voor het buitenpatronaat. Voor het

buitenpatronaat kan de Raad in individuele gevallen bijzondere voorwaarden
stellen.
3.7

De patroon dient jaarlijks een volledig ingevuld formulier stageverslag te

ondertekenen en in te dienen bij de Raad. Voor de eerste twee jaren betreft dit
een tussentijds verslag en voor het derde jaar betreft dit een eindverslag.
3.8

Alleen bij een deugdelijke verslaglegging kan aan het eind van de

stageperiode door de Raad beoordeeld worden of de stage naar behoren is
geweest.
3.9

De patroon blijft in algemene zin aansprakelijk voor het handelen van zijn

stagiaire gedurende de periode dat hij of zij als patroon is aangesteld tot het
einde van de stage of totdat het patronaat op andere wijze is geëindigd.
3.10

De patroon, dan wel voor zover die niet tevens werkgever is, de

werkgever,

zal

ten

behoeve

van

de

stagiaire

een

beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en de Raad op eerste verzoek
een bewijs hiervan toesturen. In geval van stagiaires met een buitenpatroon, kan
de Raad op verzoek beslissen dat deze verplichtingen op de stagiaire zelf
(komen te) rusten.
3.11

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet de stagiaire adequaat

verzekeren voor zijn gehele optreden als advocaat. Het is niet toegestaan de
stagiaire op enigerlei wijze aansprakelijk te laten zijn voor een eigen risico.
Artikel 4 inhoudelijke eisten stage
4.1

De stage eindigt niet dan nadat de Raad van Toezicht heeft vastgesteld

dat de stagiaire over voldoende praktijk- en proceservaring beschikt.
4.2

Als minimumvereiste voor de proceservaring geldt dat:

a) De stagiaire tijdens de stage minstens dertig (30) keer in rechte is opgetreden
(ter gelegenheid van een mondelinge behandeling, pleidooi, enquête en/of

comparitie). Uitgangspunt is dat alleen een procedure op tegenspraak
kwalificeert als optreden in rechte.
b) de stagiaire tijdens de stage minstens dertig (30) 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 op de volgende rechtsgebieden voldoende
ervaring heeft opgedaan: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht, waarbij de
stagiaire tijdens de stage tenminste vijftien (15) civielrechtelijke procedures, tien
(10) strafrechtelijke procedures en vijf (5) bestuursrechtelijke procedures heeft
behandeld.
d) er blijk van gegeven heeft in staat te zijn op zelfstandige wijze zaken naar
behoren te behandelen.
Artikel 5 Overgangsbepaling en inwerkingtreding
5.1

Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle stagiaires die vanaf 1 mei

2014 met hun stage aanvangen en hun patronen.
5.2

Voor de stagiaires die hun stage voor 1 mei 2014 hebben aangevangen,

gelden de vereisten zoals die voor 1 mei 2014 golden.
5.3

De Raad kan in afwijking van c.q. in aanvulling op deze richtlijnen nadere

regels vaststellen c.q. daarvan vrijstelling verlenen.

