
158  advocatenblad  28 maart 2008
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In zijn vergadering van  
3 maart 2008 heeft de 
Algemene Raad het vol-
gende beleid vastgesteld. 
Dit beleid, met ingangs-
datum 1 april 2008, is 
een uitwerking van de 
hardheidsclausule die is 
neergelegd in art. 13 lid 
4 en art. 14 lid 11 Stage-
verordening 2005. Tevens 
is dit beleid van toepas-
sing op verzoeken die op 
grond van art. 14 lid 9 jo 
lid 10 Stageverordening 
2005 worden ingediend 
bij de Algemene Raad.

1 Indien zich een van de na-
volgende verzuimen heeft 
voorgedaan:
a het onderwijs is niet 

aansluitend aan de 
beëdiging gevolgd, 

b de absentieregeling is 
niet nageleefd,

c een toets in één of 
meer onderdelen van 

de Beroepsopleiding 
is niet aansluitend aan 
het gevolgde onderwijs 
afgelegd,

d de eerste herkansing in 
één of meer onderdelen 
van de Beroepsoplei-
ding is niet aansluitend 
op de eerste toets afge-
legd,

 kan een stagiaire een 
schriftelijk verzoek doen 
aan de Algemene Raad 
om met toepassing van 
de hardheidsclausule van 
artikel 13, vierde lid, of 
artikel 14, elfde lid, Sta-
geverordening 2005 geen 
toetskans verloren te laten 
gaan. Het verzoek wordt 
in elk geval ingewilligd 
indien uit een overgelegde 
verklaring van een arts 
of een verzekeringsmaat-
schappij blijkt dat het ver-
zuim het gevolg was van 
arbeidsongeschiktheid of 
zwangerschap/bevalling.

2 Indien een stagiaire die is 
geschrapt op grond van 
artikel 8, derde lid, Ad-
vocatenwet, een verzoek 
doet aan de Algemene 
Raad op grond van artikel 
14, negende lid, jo tiende 
lid, Stageverordening 
2005, wordt dat verzoek 
naar analogie van het 
onder 1 gestelde in elk 
geval ingewilligd indien 
uit een overgelegde ver-
klaring van een arts of een 
verzekeringsmaatschap-
pij blijkt dat sprake is 
geweest van arbeidson-
geschiktheid of zwanger-
schap/bevalling. 

3 Indien er in de onder 1 
genoemde gevallen sprake 
is van zwangerschap/
bevalling, zal de termijn 
worden aangehouden die 
in de Wet arbeid en zorg 
is neergelegd. Dit bete-
kent dat afhankelijk van 
de keuze van de stagiaire 

gedurende vier tot zes 
weken voorafgaand aan de 
bevalling en in ieder geval 
tien tot twaalf weken na 
de bevalling de hardheids-
clausule kan worden toe-
gepast.

Verder is het volgende van 
belang. Indien de stage van 
rechtswege geschorst is op 
grond van art. 9 lid 6 Stage-
verordening 2005 blijft de 
verordening van toepassing 
en mag geen onderwijs wor-
den gevolgd en mogen geen 
toetsen worden afgelegd. Om 
te voorkomen dat toetskan-
sen vervallen, kan een stagi-
aire na overleg met de Raad 
van Toezicht besluiten zich 
te laten schrappen. Hiertoe 
zal alleen dienen te worden 
besloten als niet op korte 
termijn zicht is op opheffing 
van deze schorsing. Schrap-
ping betekent dat de werking 
van de bepalingen van de Sta-
geverordening 2005 bevroren 
wordt. Voor vragen kunt u 
zich wenden tot uw Raad van 
Toezicht of het Bureau van 
de Landelijke Orde  
(tel. 070-335 35 55).

Beleid inzake toepassing  
hardheidsclausule bij verval 
toetskansen Beroepsopleiding

gevangenpoort
lezing: ‘extra 
beveiligde  
inrichtingen’
In de cyclus Gevangenpoort-
lezingen georganiseerd door 
Advocatenkantoor Wladimi-
roff & Waling in samenwer-
king met Stichting Haags 
Historisch Museum behan-
delt Mevrouw Serrarens op 
zondag 13 april 2008 het 
onderwerp Extra Beveiligde 
Inrichtingen. Zij heeft hier-

over onder andere geproce-
deerd bij het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens 
en zal de afwegingen die bij 
extra beveiliging moeten 
worden gemaakt mede aan 
de hand van praktijkvoor-
beelden bezien.
De bijeenkomsten worden 
gehouden in het Haags 
Historisch Museum aan de 
Korte Vijverberg 7 om 11.00 
uur. De lezing zal circa 60 
minuten duren. Aanmelden 

voor de lezing kan bij het 
Haags Historisch Museum, 
Korte Vijverberg 7, telefoon 
070-364 69 40, info@
haagshistorischmuseum.nl.

regulering  
bouwlawaai
Op woensdag 16 april 
2008 organiseert de Univer-
siteit Utrecht het symposium 
Regulering bouwlawaai. 
Steeds vaker wordt er in 
de avond- en nachtperiode 

gewerkt, er wordt meer bin-
nenstedelijk gebouwd en 
burgers zijn mondiger ge-
worden. Toch zijn er veel ge-
meenten die bouwlawaai niet 
specifiek reguleren waardoor 
er veel onduidelijkheid kan 
ontstaan bij de diverse par-
tijen. Vragen die tijdens het 
symposium centraal staan 
zijn: wat kunnen burgers, 
bouwers en gemeenten doen 
om overlast van bouwlawaai 
te voorkomen of te beëindi-
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