
Stage Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie 

De Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie biedt de mogelijkheid om stage te lopen 
van mei t/m augustus 2019 voor 3 dagen in de week.  

De Directie Juridische Zaken bestaat uit vijf clusters: (1) Internationaal, (2) Nationaal, (3) Bestuurs-, 
Straf- en Tuchtrecht, (4) Civiel recht en (5) Wet en regelgeving en uit de militair juridische dienst 
krijgsmacht. De werkzaamheden zullen voornamelijk liggen op het werkgebied van de eerste drie 
clusters. Het cluster Internationaal houdt zich o.a. bezig met militaire operaties en volkenrecht; het 
cluster Nationaal o.a. met nationale inzet, Caribisch gebied en Marechaussee; en het cluster 
Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht o.a. met ruimtelijke ordening, klachtenbehandeling en algemeen 
bestuursrecht. 

Als stagiair bij de Directie Juridische Zaken word je ingezet om de clusters Bestuurs- Straf-en 
Tuchtrecht, Internationaal recht en Nationale Taken te ondersteunen bij de behandeling van diverse 
en veelzijdige vraagstukken. Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het op verzoek van de 
clusterhoofden nader uitzoekwerk verrichten, het assisteren bij het opstellen van adviezen en 
schriftelijke stukken, en het bijhouden van diverse databases die de werkzaamheden van de directie 
betreffen. Bij de invulling van de werkzaamheden zal rekening worden gehouden met je kennis en 
interesses. 

De stage biedt de mogelijkheid om kennis te maken met de Defensieorganisatie en specifiek met de 
werkzaamheden van de Directie Juridische Zaken. De stage is bedoeld als “snuffelstage”. Het is niet 
bedoeld als stage die een vast onderdeel van het curriculum uitmaakt. Je wordt begeleid door een 
medewerker van de Directie.  

Je kunt in aanmerking komen voor de stage als je gevorderd Master-student Nederlands recht bent 
met een internationaal- of bestuursrechtelijke specialisatie en de Nederlandse nationaliteit hebt. 
Selectie van de kandidaten vindt plaats door een sollicitatiecommissie van de Directie Juridische 
Zaken op basis van een procedure die bestaat uit een sollicitatiebrief en sollicitatiegesprekken. Een 
veiligheidsonderzoek door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de 
sollicitatieprocedure.  

Als je geïnteresseerd bent, kun je een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae sturen naar: 
de heer F.M. Koks 
E-mail: FM.Koks.01@mindef.nl 
Tel: 070 3186506 
De brief en CV moeten uiterlijk 27 januari binnen zijn. 
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