
De toetsen worden afgenomen in de Jaarbeurs, Jaarbeursplein te Utrecht (tel.:

030-295 59 11).

Najaarscyclus 2003 + inhalers:

10.30 - 12.30 uur Burgerlijk Procesrecht

13.30 - 15.30 uur Strafprocesrecht

Alle toetsen worden afgenomen op basis van de meest recente wetteksten.

Stagiaires die in september 2003 met de Beroepsopleiding zijn begonnen,

hoeven zich niet op te geven.Inhalers/herkansers (stagiaires die vóór septem-

ber 2003 met de Beroepsopleiding zijn begonnen) dienen zich zo spoedig moge-

lijk schriftelijk (uiterlijk twee weken vóór de toetsdatum) aan te melden.U ont-

vangt een schriftelijke bevestiging van inschrijving. 

Wilt u bij inschrijving duidelijk het volgende vermelden:

– naam, voorletter(s) en geslacht;

– het adres waar de bevestiging naartoe gezonden moet worden;

– uw cursuscode.

Ná de toetsdag ontvangt u een acceptgiro waarmee u het examengeld van H 30

per toets (behoudens prijswijzigingen) kunt overmaken. Voor informatie kunt

u bellen met de Nederlandse Orde van Advocaten, afdeling Opleiding (tele-

foon: 070 - 335 35 55 tussen 09.00-12.00 uur). 

(Secretariaat Examencommissie)
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Succes in Cambodja

Het laatste kwartaalverslag van Legal Aid of Cam-

bodja (LAC) bevat een bericht over de onroerend-

goed generaal Nuon Phea in Ratanakkari. Deze kocht voor $ 35.000 amb-

tenaren om die hem assisteerden bij bedrog en intimidatie van twee berg-

stammen, de Jarai en de Tampuan. De generaal had zijn zinnen gezet op

het land dat deze bergstammen al generaties lang bewerken. De twee

stammen vormen etnische minderheden, zijn analfabeet en spreken geen

Khmer (Cambodjaans). Dat vergemakkelijkt bedrog, valsheid in geschrifte

en dergelijke. Volgens de stamleden had de generaal voor in totaal 1250

hectare land aan elk daar wonende familie twee kilo zout betaald.

In 1999 beklaagden de stammen zich bij de provinciale rechtbank van

Ratanakkari. Zij voerden aan dat slechts een enkel stamlid land had over-

gedragen, en dat de generaal zich bediende van vervalste akten en verkla-

ringen. De Rechtbank koos voor de generaal en de eigendom van het land

werd de generaal toegekend.

Toen werd LAC (waarmee Advocaten voor Advocaten sinds 1995 banden

heeft) bij de zaak betrokken. Hoger beroep werd ingesteld. Voordat het

Hof een oordeel kon vellen, intervenieerden Koning Sihanouk en Premier

Hun Sen. De zaak had kritische aandacht getrokken, vooral binnen de

internationale gemeenschap in Cambodja.

De behandeling van het hoger beroep werd evenwel voortgezet. Het Hof

koos partij voor de stammen, verklaarde de verwerving van de grond door

bedrog en valsheid in geschrifte nietig en verleende uitdrukkelijk de land-

rechten aan de Jarai en de Tampuan. Deze uitspraak wordt gezien als

belangrijk precedent en een groot succes voor LAC. De regering blijft ech-

ter weigeren de generaal en de omgekochte ambtenaren te vervolgen.

Voor meer informatie over de Stichting Advocaten voor Advocaten kunt u contact opne-

men met de secretaris mr. Mirjam Siesling, p/a Janskerkhof 16, 3512 BM Utrecht, tel.:

030-253 71 21, fax: 030-253 70 28, M.SieslingAlaw.uu.nl ABN AMRO 48 99 38

655, Postbank 4338327

Advocaten voor advocaten

ordenieuws

Ingevolge de Verordening op de Per-

manente Opleiding 2000 is de advo-

caat verplicht elk jaar ten minste zes-

tien opleidingspunten te behalen.

Van deze verplichting kan de Alge-

mene Raad evenwel, al dan niet

onder voorwaarden, geheel of

gedeeltelijk ontheffing verlenen. Om

voor een dergelijke ontheffing in

aanmerking te komen, dient de

advocaat zich met een schriftelijk

verzoek tot de Algemene Raad te

wenden. Een ontheffing wordt

slechts verleend voor het lopende

jaar. Om deze reden dient uw ver-

zoek tot ontheffing van de verplich-

ting tot het behalen van de oplei-

dingspunten de Algemene Raad

uiterlijk 31 december 2003 te bereiken.

Verzoeken ná 31 december 2003 ont-

vangen, betrekking hebbende op het

jaar 2003, worden niet meer in

behandeling genomen. Er is derhal-

ve geen coulancetermijn.

Verzoek ontheffing verplichte 
opleidingspunten

Nieuwe president Hoge Raad
Mr. W.J.M. Davids (65) is op 13 november jl. benoemd tot president van

de Hoge Raad der Nederlanden. Hij volgt mr. W.E. Haak op die met

ingang van 1 mei 2004 om ontslag uit zijn ambt heeft verzocht. Davids is

momenteel vice-president bij de Hoge Raad. In 1979 werd hij rechter-

plaatsvervanger in Assen, aldaar in 1980 tot rechter benoemd en in 1984

tot vice-president. In 1986 werd hij benoemd tot raadsheer in de Hoge

Raad en sinds 1989 is hij vice-president bij dat college.


