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Insolventierecht basis     13 VSO/PO-punten
12 en 13 september Zeist

Contracten maken en beoordelen deel 1 18* VSO/PO-punten
15 en 16 september Den Dolder
Contracten maken en beoordelen deel 2 *waarvan 6 voor deel 2
6 december Den Dolder

Beslag- en executierecht 13 VSO/PO-punten
19 en 20 september Den Dolder

Vennootschapsrecht: transacties 13 VSO/PO-punten
22 en 23 september Den Dolder

Aansprakelijkheid en schadevergoeding  11 VSO/PO-punten
27 september en 11 oktober Utrecht

Scherp reageren in repliek en dupliek  11 VSO/PO-punten
27 september en 11 oktober Utrecht

Financiering en zekerheden   13 VSO/PO-punten
29 en 30 september Zeist

Mededingingsrecht voor 
de Nederlandse praktijk 12 VSO/PO-punten
29 en 30 september Den Dolder

Professioneel onderhandelen   13 VSO/PO-punten
3 en 4 oktober Ellecom

Insolventierecht voortgezet 13 VSO/PO-punten
6 en 7 oktober Den Dolder

Vennootschapsrecht: corporate 
governance en geschillenprocedures  13 VSO/PO-punten
6 en 7 oktober Zeist

Burgerlijk procesrecht  13 VSO/PO-punten
13 en 14 oktober Zeist

Het nieuwe EU-migratierecht in Nederland 6 PO-punten
8 september Utrecht

Tweedaagse verdiepings- en actualiteitencursus
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 12 PO-punten
27 september en 4 oktober Nijmegen 

Tweedaagse verdiepingscursus 
Zekerheidsrechten  16 PO-punten
4 en 5 oktober Zeist

Balanslezen voor de jurist in 
de vennootschapsrechtelijke praktijk  12 PO-punten
4 en 11 oktober Amsterdam

Actualiteiten Personen- en familierecht  4 PO-punten
5 oktober  Nijmegen 

Jaarstukken en alimentatie basis 12 VSO/PO-punten
1 en 8 november Nijmegen

Jaarstukken en alimentatie verdiept 6 PO-punten
29 november Nijmegen

www.cpo.nl

VSO-cursussen

PAO-cursussen

Voor cursussen met meer inhoud.

Cursuskalender

Docters als kwartiermaker  
toezichtsysteem

Arthur Docters van Leeuwen be
gint als kwartiermaker met de uit
werking van zijn advies over het 
toezicht op de advocatuur. Niels 
Hupkes, senior beleidsadviseur bij 
de Orde, ondersteunt hem hierbij: 
‘Momenteel zijn we bezig het toe
zichtsysteem op te zetten, waarbij 
vragen komen kijken als: met welke 
partijen moeten we rekening hou
den? En welke normen hanteren we?’ 
Dat justitie de plannen van de Orde 
over het toezicht niet ver genoeg 
vindt gaan, doet geen afbreuk aan 
de voortvarendheid waarmee het 
toezichtsysteem wordt opgezet. ‘De 
Orde neemt het toezicht serieus en 
we zijn stappen aan het zetten. Maar 
geef ons de tijd om het uit te werken,’ 
benadrukt Hupkes. Staatssecretaris 
Fred Teeven is bezig met een nota en 
verwacht wordt dat deze binnenkort 
in consultatie gaat.

Actualiteiten

Europees Arrestatie Bevel 
onder vuur
Europarlementariërs van alle partijen 
trokken onlangs bij de Europese Com
missie aan de bel over de uitvoering 
van het Europees Arrestatie Bevel 
(EAB). Hoewel ooit bedoeld om zware 
grensoverschrijdende criminaliteit te
gen te gaan, wordt het EAB steeds va

ker gebruikt bij bagateldelicten. Rech
ters kunnen het uitleveringsbevel niet 
toetsen en verdachten zitten soms 
maandenlang in uitleveringsdetentie. 
Tussen 2005 en 2010 werden er ruim 
11.630 EBA’s uitgevoerd. De meeste 
verzoeken komen uit Polen.

Aantal rechtszaken gelijk 
Het totaal aantal rechtszaken bleef vorig jaar met 1,9 miljoen gelijk aan het 
aantal in 2009. Dit staat in het jaarverslag van de Rechtspraak. Het aantal 
strafzaken daalde met 8 procent – 218.000 in 2009 tegen iets meer dan 200.000 
vorig jaar. 


