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Een grote meerder-
heid van advocaten 
(86%) vindt dat een 
professionele dienst-
verlener aan Perma-
nente Opleiding (PO) 
moet doen om de 
vakbekwaamheid te 

onderhouden.
Dat blijkt uit de Evaluatie 
Permanente Opleiding die on-
derzoeksbureau EIM Stratus 
heeft uitgevoerd in opdracht 
van de Nederlandse Orde van 
Advocaten. Van de ruim 2300 
advocaten meent  
5% dat PO niet nodig is om de 
vakbekwaamheid op peil te 
houden, 10% stelt dat het ook 
anders kan.
 Bijna alle advocaten volgen 

opleidingen op juridisch 
gebied. Beroepsvaardighe-
den zijn duidelijk minder 
populair: tussen de 30 en 40% 
van de advocaten heeft op 
dit gebied opleidingen ge-
volgd. Recente ervaring met 
management- en organisatie-
opleidingen heeft 15% van de 
advocaten. Er worden zelden 
opleidingen in het buitenland 
gevolgd.
 Veruit de meeste advocaten 
(95%) behalen opleidingspun-
ten door het volgen van een 
cursus bij een door de Orde 
erkende opleidingsinstelling 
(in 2006 circa 260 instel-
lingen). Respondenten bij 
de grote kantoren behalen 
doorgaans ook punten door 
het geven van een cursus 
(77%). Deze respondenten 
verzorgen ook driemaal vaker 

publicaties dan advocaten bij 
kleinere kantoren.
 De tevredenheid over de 
kwaliteit van de opleidingen 
is meestal bovengemiddeld. 
De respondenten zijn kritisch 
over de prijs-kwaliteitver-
houding. De mate waarin 
nieuwe kennis is verworven, 
de bruikbaarheid van de ken-
nis in de praktijk, de kwaliteit 
van de docenten, de uitge-
breidheid van het cursusaan-
bod, de locatie waar de cursus 
is gegeven en de inhoud van 
het cursusmateriaal worden 
positiever beoordeeld. Alge-
mene tendens is dat jonge 
advocaten wat positiever 
oordelen dan advocaten die al 
langer actief zijn.
 Advocaten krijgen bij 
voorkeur informatie over 
opleidingen direct via gerichte 

mailings van instellingen. 
Mede naar aanleiding van deze 
uitkomst heeft de Algemene 
Raad inmiddels besloten om 
de papieren Cursuswijzer, drie 
keer per jaar meegezonden 
met het Advocatenblad, met 
ingang van 2009 af te schaffen. 
Door de weergave van het actu-
ele cursusaanbod op de web-
site (http://www.advocaten-
orde.nl/advocaten/opleiding/
cursusaanbod.asp), de rubriek 
Permanente Opleiding achter 
in dit blad en de mogelijkheid 
van een alternatieve Cursus-
wijzer per e-mail kan worden 
voorzien in de informatiebe-
hoefte van advocaten. (LW)

• Het evaluatierapport is te vinden op 
www.advocatenorde.nl, in de rubriek 
nieuws.

Permanente Opleiding breed gedragen

Cambodjaanse  
advocaten  
bedreigd
Don Vibol, Ny Chandy en 
Hang Som On werken als 
advocaat voor de organisatie 
Legal Aid of Cambodia (LAC), 
die gratis rechtshulp ver-
leent aan de arme Cambod-
jaanse bevolking. Samen met 

een aantal andere advocaten 
behartigen zij onder meer de 
belangen van de inheemse 
dorpsbewoners van Kong Yu 
en Kong Thom in een geschil 
over landrechten. Hun werk 
wordt ernstig bemoeilijkt 
door de wijdverbreide cor-
ruptie binnen het Cambod-
jaanse rechtssysteem. Voor 
het eerst zijn advocaten van 
LAC nu ook rechtstreeks 
bedreigd. Volgens LAC is de 
persoonlijke veiligheid van 
Don Vibol, Ny Chandy en 
Hang Som On in gevaar. 
 Op 23 januari 2007 
hebben de LAC-advocaten 
namens hun cliënten een 

procedure aangespannen 
tegen mevrouw Keat Kolney, 
een machtige zakenvrouw, 
die het land van de dorpsbe-
woners op illegale wijze zou 
hebben verkregen om er een 
rubberplantage te vestigen. 
Daarnaast is er aangifte 
gedaan bij het Openbaar 
Ministerie. De zaak ligt 
politiek gevoelig omdat 
Keat Kolney de zus is van de 
Cambodjaanse minister van 
Financiën én de echtgenote 
van de minister van Land-
management.
 Recent heeft Keat Kolney 
bij het Openbaar Ministerie 
aangifte gedaan tegen zowel 
de dorpsbewoners als hun 
advocaten. Daarin beschul-
digt zij de advocaten ervan 
de dorpsbewoners te hebben 
aangezet tot het plegen van 
fraude en bedrog. Als de 
openbaar aanklager besluit 
vervolging in te stellen heeft 
dit voor de procedure grote 
gevolgen, omdat advocaten 

hun beroep niet mogen 
uitoefenen zolang er een 
strafrechtelijk onderzoek 
tegen hen loopt. Keat Kolney 
heeft tevens een klacht inge-
diend bij de Cambodjaanse 
Orde van Advocaten, waarin 
zij de Orde oproept discipli-
naire maatregelen tegen de 
advocaten te treffen. Tijdens 
onderhandelingen heeft zij 
bovendien serieuze dreige-
menten tegen de advocaten 
geuit. De LAC-advocaten 
kunnen inmiddels niet meer 
veilig over straat. Pogingen 
om de kwestie met behulp 
van de regering op te lossen 
zijn tot op heden mislukt. De 
regering weigert een delega-
tie van de dorpsbewoners te 
ontvangen. 

• De Stichting Advocaten voor 
Advocaten heeft het LAC inmid-
dels financiële steun verleend om 
beschermingsmaatregelen voor 
haar advocaten te treffen. Voor 
meer informatie over het LAC zie 
www.lac.org.kh.
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