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Bij de invoering van de wettelijke

regeling van de Beroepsopleiding

werd krachtens art. 9d Advocaten-

wet een Curatorium ingesteld. Dit

houdt toezicht op de Beroepsoplei-

ding en fungeert tevens als college

waarbij stagiaires in beroep kunnen

komen tegen beslissingen die in het

kader van de Beroepsopleiding te

hunner aanzien genomen zijn.

Ingevolge de Advocatenwet dient

het Curatorium jaarlijks verslag uit

te brengen aan de minister van Justi-

tie. In het Jaarverslag wordt op de

taken van het Curatorium ingegaan

en worden de behandelde

beroepschriften besproken. U kunt

een exemplaar opvragen bij Eva Bloemen,

Bureau van de Orde, afdeling Opleiding,

Postbus 30851, 2500 GW Den Haag.

Bestellen per e-mail kan ook: 

e.bloemenAadvocatenorde.nl

Jaarverslag 2002 Curatorium
Beroepsopleiding

Nijhuis en Wibbelink Organisatie

Advies organiseert op dinsdag 9

december de cursus ‘Effectief klach-

ten behandelen binnen het advoca-

tenkantoor’. De cursus, waarin in het

kader van de Permanente Opleiding

vier opleidingspunten zijn toege-

kend, duurt van 12.30 tot 17.00 uur

en zal plaatsvinden te Utrecht. Exacte

locatie is nog onbekend. Meer infor-

matie: infoAnijhuiswibbelink.nl

Effectief klachten behandelen

Het bestuur van de Vereniging Jonge Balie Zwolle is voor het komende ver-

enigingsjaar als volgt samengesteld. Mw. mr. T.L.P. Nguyen, voorzitter, mr. I.

Petkovski, secretaris, mr. A. aan het Rot, penningmeester, mw. mr. V.C. Gall,

algemeen lid, mw. mr. S.H. Baas, algemeen lid.

Adres secretariaat: Postbus 322, 7400 AH  Deventer, tel.: 0570-619 029, fax:

0570-642 337.

Het bestuur van de Vereniging De Jonge Balie in het Arrondissement Almelo

is per 30 oktober 2003 als volgt samengesteld: mr. T.J.H. Zwiers (Theo), voor-

zitter en portefeuillehouder Opleidingen; mr. K.K.B. Kögging (Karsten), por-

tefeuillehouder Commissies; mr. I.B. ter Woord (Ivo), penningmeester; mr.

H.P. Plas (Harke), algemeen lid; mr. W.B.J. Ekkelkamp (Melanie), secretaris.

Het postadres is niet gewijzigd: Postbus 2121, 7500 CC  Enschede, tel.: 053-

433 11 33, fax: 053-482 23 00.

Het bestuur van de Vereniging De Jonge Balie in het Arrondissement Gronin-

gen is voor 2003-2004 als volgt samengesteld: mr. L.G. van Dijk (Lars), voor-

zitter; mr. J.A. Bal (Joris), penningmeester;  mr. S.J. van der Veen (Sijbrig),

secretaris;  mr. E.D. Omvlee (Ellen), algemeen lid (pleitcommissaris); mr. F.J.

Bosma (Floris), algemeen lid (activiteitencommissaris). Adres secretariaat:

Postbus 96, 9700 AB  Groningen, tel.: 050-314 15 12, fax: 050-314 15 13.

Jonge Balie 

agenda

Sluitstuk Senaat

Natuurlijk: het politieke primaat ligt bij
de Tweede Kamer. Maar na de hobbel
van de behandeling door de Eerste
Kamer moet de advocaat met het pro-
duct aan de slag. Maandelijkse reflec-
ties op de Chambre de réflexion.

We waren gebleven bij 28 oktober 2003. Op deze datum vond de voortzet-

ting plaats van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verjaring van

schadevergoedingsclaims (26.824). Door dit wetsvoorstel komt de absolute verja-

ringstermijn voor personenschade te vervallen. Aanleiding voor dit wetsvoorstel

is de heroverweging van de verjaringsregeling zoals die is toegezegd in het kabi-

netsstandpunt (Kamerstuk 25 000 XV nr. 58) over het advies van prof. De Ruiter

inzake asbestslachtoffers. Gesignaleerd was dat slachtoffers van asbestgerela-

teerde ziekten voor een deel geen mogelijkheid hebben om vergoeding van hun

schade te vorderen, omdat een eventuele vordering al verjaard is op het moment

dat de ziekte zich heeft geopenbaard.

De verjaringstermijn van vijf jaar voor het indienen van een schadevergoeding

gaat volgens het wetsvoorstel pas lopen nadat het slachtoffer de omvang van de

geleden schade kent en weet wie er voor aansprakelijk is. Het voorstel is op 14

december 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De

behandeling door de Eerste Kamer wordt niet afgerond. De voortzetting is voor-

zien op 25 november 2003.

Verder wordt op de 28e oktober behandeld het wetsvoorstel Vervallen advies van

de commissie voor vreemdelingenzaken voor oude zaken (28.267). Een week

later wordt het wetsvoorstel aangenomen bij zitten en opstaan. Dan wordt tevens

het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-insolventieverordening (28.654), besproken in

de vorige aflevering, zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Op dinsdag 11 november heeft de Eerste Kamer de Algemene Financiële

Beschouwingen afgerond. De woensdag erna hebben woordvoerders van alle

fracties in de Eerste Kamer staatssecretaris Nicolaï in tien schriftelijke vragen ter

verantwoording geroepen over uitspraken die hij tijdens een debat in de Kamer

over het ontwerp voor een Europese grondwet op 4 november 2003 heeft

gedaan. In een eerder stadium had de staatssecretaris namens de regering aan-

gegeven dat door toedoen van de regering het budgetrecht van het Europese

Parlement (EP) niet zou worden verminderd of het recht op medewetgeving van

het EP zou worden vervangen door adviesrecht. Uit een document van het Itali-

aanse voorzitterschap blijkt inmiddels dat onder andere door de ministers van

Economische Zaken en Financiën wel wijzigingen zijn voorgesteld die het budget -

recht aantasten, ook door Nederland. Uiterlijk 14 november dient de staatssecre-

taris opheldering te geven.

Op de 18e wordt het wetsvoorstel Verhoging strafmaat structurele discriminatie

(27.792) volledig behandeld. De Vaste Commissie voor Justitie gaat een voorbe-

reidend onderzoek verrichten naar Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wet-

boek in verband met aanpassing van de Structuurregeling (28.179) en Wijziging

van de Wet op de Rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op

de Rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan de

Algemene wet bestuursrecht (27.553). Dit is, om misverstanden te voorkomen,

niet de wet die tot de beoogde stelselwijziging van de gefinancierde rechtshulp

dient te leiden.

In een eerder aflevering van deze rubriek werd reeds het wetsvoorstel Verhoging

opbrengst van griffierechten (28.740) besproken, het wetsvoorstel waardoor de

griffierechten buiten de indexering van 2003 om, nog eens met 15% structureel

omhoog gaan. De Vaste Commissie voor Justitie brengt op 18 november haar

nader voorlopig verslag in. Meer hierover in de volgende aflevering.
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