
Herziene versie desiderata voor stagiaires zoals 
vastgesteld in de jaarvergadering van de Vereniging 
de Jonge Balie in het Arrondissement Breda d.d. 2M- 
maart 1977.

Salaris

Uitgaande van een loondienst-verhouding wordt gedacht aan 
de navolgende minimum salarisniveau's per 1 januari 1977: 
eerste jaar: ƒ 2.100,-- bruto per maand
tweede jaar: ƒ 2.300,-- bruto per maand
derde jaar: ƒ 2.600,-- bruto per maand
Het is de bedoeling, dat deze niveau's jaarlijks geïndexeerd
worden.

Duur van het dienstverband 

Proeftijd.
Een proeftijd (die wettelijk tot maximaal twee maanden is 
beperkt) is in beginsel niet verenigbaar met het karakter 
van de stageperiode die als een driejarige leerperiode is 
te beschouwen. In dit verband zij gewezen op de meldings
plicht van de patroon als bedoeld in artikel 6 lid 4 
Stageverordening, die ook tijdens een eventuele proeftijd 
van kracht blijft.
Vooruitzichten.
Het komt voor dat de stagiaire van aanvang af niets weet om
trent zijn vooruitzichten op het kantoor van de patroon. 
Daarom is het wenselijk, dat de patroon die een stagiaire 
neemt en die weet dat deze na beëindiging van zijn stage niet 
op zijn kantoor zal kunnen blijven een serieuze sollicitant 
reeds tijdens het sollicitatiegesprek hierop wijst. Het 
verdient voorts aanbeveling, dat de stagiaire uiterlijk drie 
maanden voor het einde van zijn stageperiode op de hoogte 
gesteld wordt van het al dan niet voortzetten van het dienst
verband .

Concurrentiebeding

In het algemeen is een concurrentiebeding tussen patroon en 
stagiaires tijdens de stageperiode ongewenst, uitzonderlijke 
gevallen daargelaten.

Vacantie

Het aantal vacantiedagen zal tenminste tweeëntwintig dagen 
bedragen, met daarnaast een vacantietoeslag van het 
gebruikelijke percentage.

Werktijden

Alhoewel het uitoefenen van de advocatuur met zich brengt, dat 
van een normale werkweek dikwijls niet kan worden gesproken, 
moet toch mede gelet op het vaste salaris zoveel mogelijk ver
meden worden dat veelvuldig ’s avonds en gedurende de 
weekeinden moet worden gewerkt.
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Pensioenvoorziening

De premie van het bestaande verplichte weduwen-en wezen
pensioen zal door het kantoor worden betaald. De pensioen
premie van de eventueel door de Nederlandse Orde van 
Advocaten collectief af te sluiten pensioenverzekering zal 
leiden tot een hernieuwd overleg over de salariëring.

Lidmaatschappen, abonnementen enz.

De volgende posten zullen in ieder geval voor rekening van 
het kantoor komen:
lidmaatschap Jonge Balie, deelnemingskosten Landelijk 
Jonge Balie Congres, kosten Ordevergaderingen, zowel 
plaatselijke als landelijke, alsmede het jaarlijks advo
catendiner .
Ten aanzien van de abonnementen wordt ervan uitgegaan, dat 
het kantoor op de nodige tijdschriften en dergelijke 
geabonneerd is.

Opleiding

Behoudens van tevoren gemaakte afspraken over een speciali
satie zal de stagiaire gedurende de opleiding de mogelijk
heid krijgen een gevarieerde praktijk uit te oefenen. Daar
naast is het wenselijk, dat hij in de gelegnheid wordt gesteld 
om binnen het kantoor inzicht te krijgen in de administra
tieve en boekhoudkundige problematiek. Aanbeveling verdient 
voorts, dat tijdig afspraken gemaakt worden over de contacten 
tussen patroon en stagiaire ten aanzien van de begeleiding en 
de tijd, die de patroon aan de stagiaire zal besteden 
gedurende de driejaarlijkse stageperiode.
Het lijkt eveneens nuttig, indien de patroon in ieder geval 
êên keer per maand het gehele praktijkbestand van de 
stagiaire met deze tesamen doorneemt.

Uiteraard zal aan de stagiaire alle gelegenheid worden 
gegeven om deel te nemen aan de opleidingsmaatregelen van 
de Orde c.q. de Jonge Balie.


