
252  advocatenblad  9 mei 2008

Actualiteiten

In juni 2006 onderzocht de 
Stichting Advocaten voor 
Advocaten de achtergrond van 
de moorden op Filippijnse 
advocaten en rechters. We heb-
ben interviews gehouden met 
(nabestaanden van) slachtoffers, 
mensenrechtenorganisaties 
en de Filippijnse autoriteiten 
zoals leger, politie en justitie. 
Op dit moment werken we aan 

een update. Om de situatie ter 
plekke te peilen hebben we 
vragen per e-mail voorgelegd 
aan Jobert Pahilga. Jobert werkt 
als mensenrechtenadvocaat in 
zijn land en verleent rechtshulp 
aan boeren, vissers, vakbonden 
en familie van slachtoffers van 
verdwijningen. Jobert wordt 
nog steeds bedreigd en lastigge-
vallen, hoewel de bedreigingen 
wel iets minder intensief zijn 

geworden sinds 2006. Een paar 
citaten uit zijn e-mail:
‘We are all fine, but we remain 
cautious of motorcycle riding 
men. (...) The threats and ha-
rassments did not cease to exist. 
They were merely not as intense 
as at the time you interviewed 
me in June 2006. And I credit 
this fact to the fact-finding and 
human rights missions conduc-
ted by our colleagues like you 
in SAVA (Stichting Advocaten 
voor Advocaten, red.) and other 
HR organizations all over the 
world and the pressure to the 
Philippine government by other 
governments and non govern-
ment organizations. Thanks to 
you! (...)’  
‘These threats and harassments 
definitely affect my work. Some-
times, I could not concentrate 
on doing pleadings and motions 
as the threats pre-occupied my 

mind. When I am at home, I sel-
dom go out of the house for fear 
that these men are just in the 
neighbourhood. But just like 
other human rights lawyers here 
in the country, we have to go on 
with our work for otherwise our 
people will suffer. We are just 
taking extra precautions.’  
De daders van de moorden op 
Filippijnse advocaten en rech-
ters zijn nog steeds niet veroor-
deeld. Daarom blijft Advocaten 
voor Advocaten zich inzetten 
voor de Filippijnse advocaten. 
Voor meer informatie over de 
Filippijnen zie: advocatenvoor-
advocaten.nl/projecten. 

• Voor informatie over de Stichting 
Advocaten voor Advocaten: Adrie van 
de Streek, infoAadvocatenvooradvoca-
ten.nl, of bezoek stichtingadvocaten-
vooradvocaten.nl . Daar leest u ook hoe 
u donateur kunt worden. Rekening-
nummers: ABN 489.938.655; Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).

Vervolgde 
advocaten 
Stichting Advocaten voor Advocaten

Bang voor mannen  
op motoren

Toetsen Beroeps-
opleiding  
13 juni 2008

Voorjaarscyclus 2008  
(+inhalers)
10.30-12.30 uur  Burgerlijk  

Procesrecht
13.30-15.30 uur  Bestuurs-

procesrecht
16.00-17.00 uur  inhalers  

Belastingrecht
Alle toetsen worden afgenomen 
op basis van de meest recente wet-
teksten.

Inschrijving
Stagiaires die in maart 2008 met 
de Beroepsop leiding zijn begon-
nen, hoeven zich niet op te geven. 
Inhalers/herkansers (stagiaires 
die vóór maart 2008 met de 
Beroepsop leiding zijn begonnen) 
dienen zich zo spoedig mogelijk 
digitaal (zie www.advocatenorde.

nl) of schriftelijk aan te melden bij 
de Nederlandse Orde van Advoca-
ten, t.a.v. mevrouw D. de Muijnck, 
faxnummer 070-335 35 34, e-mail: 
d .demuijnckA 

advocatenorde.nl. 
U ontvangt t.z.t. een schriftelijke 
bevestiging van inschrijving. 
Wilt u bij inschrijving duidelijk 
het volgende vermelden: naam, 
voorletter(s) en geslacht ; het 
adres waar de bevestiging naar 
toegezonden moet worden; uw 
cursuscode.

Examengeld
Het examengeld voor het inhalen/
herkansen van toetsen is door de 
Algemene Raad vastgesteld op H 
75 per toets. Ná de toetsdag ont-
vangt u een acceptgiro waarmee u 
het examengeld kunt overmaken.

Locatie
De toetsen worden afgenomen in 
De Vechtsebanen te Utrecht

Informatie 
Nederlandse Orde van Advocaten, 
afdeling Opleiding (telefoon: 
070-335 35 55 tussen 09.00-12.00 
uur).

Actualisering 
Examenregle-
ment en beleid 
inzake toetsvorm
Naar aanleiding van een beslis-
sing van de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Zwolle-Lelystad 
van 6 november 2007 betreffende 
een verzoek van een stagiaire 
tot het afleggen van een monde-
linge toets (Awb 07/1756 en Awb 
07/1757), heeft de Algemene Raad 
besloten het Examenreglement te 
actualiseren en beleid te formule-
ren in welke gevallen de Examen-
commissie kan afwijken van het 
bepaalde in art. 2, vierde lid van 
het Examenreglement waarin is 

bepaald dat de toets in de onder-
scheiden onderdelen van het exa-
men Beroepsopleiding in beginsel 
schriftelijk wordt afgenomen.
 Voorts hebben ervaringen van 
surveillanten geleid tot het stel-
len van regels betreffende de gang 
van zaken tijdens schriftelijke 
toetsen.
 Op 31 maart 2008 heeft de Alge-
mene Raad het Examenreglement 
2008 en het op art. 2, vijfde lid van 
dit reglement gebaseerde beleid 
vastgesteld. Het reglement en ge-
noemd beleid zijn met ingang van 
1 april 2008 in werking getreden.
 Er is uitdrukkelijk voor geko-
zen om het beleid geen onderdeel 
te laten vormen van het Examen-
reglement 2008, opdat snel en ge-
makkelijk kan worden ingespeeld 
op ontwikkelingen op het gebied 
van regelgeving.

• Zie de Ordepagina’s achter in dit num-
mer voor het gewijzigde reglement.

Ordenieuws
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