
Wat er 
wijzigt 
in 2015

Events om 
niet te  
missen

Wat er  
verandert  
voor de balie

AgendA voor de AdvocAtuur 



Online Instituut 
voor Permanente Opleiding

Gratis cursust.w.v. 2 punten 

“PO-punten halen 
wanneer het mij 

uitkomt”

Meer informatie: 
(030) 26 44 100 | www.po-online.nl

info@po-online.nl

Het gemak van 
online nascholen

Met een abonnement op PO-Online heeft u 
altijd en overal online toegang tot een ruim, 
actueel en praktijkgericht cursusaanbod. 
U kunt op maat uw vakbekwaamheid onder-
houden door uw eigen keuze te maken uit 
ons uitgebreide pakket. Afhankelijk van uw 
pakketkeuze kunt u tot 20 PO-punten per 
jaar behalen.

Kortom, bij PO-Online kunt u 24/7 terecht 
voor het onderhouden van uw vakbekwaam-
heid. U kunt dit overal doen, thuis, op het 
werk of onderweg, op uw eigen PC, laptop 

of tablet. 

Gratis cursus uitproberen? 
www.po-online.nl/proefcursus

Probeer gratis een online 
PO-cursus

U kunt kiezen uit onderstaande cursussen:

• Beslag en executie

mr. G.J.P. Molkenboer

• De statutair bestuurder (weblecture)

prof. mr. L.G. Verburg

• De vaststellingsovereenkomst/

scheidingsconvenant (weblecture)

mr. dr. L.H.M. Zonnenberg

• Harvard onderhandelen

mr. M.A. Amende en mr. F.G. van Arem

• Huwelijkse voorwaarden 

en verrekenbedingen

mr. T.M. Subelack



95e jaargang 
Het Advocatenblad, het maand blad 
voor de Nederlandse advo catuur, 
verschijnt 12 keer per jaar (elke 
laatste donderdag van de maand) 
en wordt uitgegeven door Sdu 
Uitgevers. De van de Nederlandse 
Orde van Avocaten onafhankelijke 
redactie stelt de inhoud samen.

Hoofdredacteur 
Robert Stiphout

redactie 
Sabine Droogleever Fortuyn en 
Nathalie Gloudemans-Voogd

Advocaat-redactieleden:
Koert Boshouwers, Halime Celik, 
Annekee Groenewoud, Martijn 
Maathuis, Robert Malewicz, 
Christiaan Oberman, Marc 

Padberg, Leonie Rammeloo, Theo 
van Schagen, Bart van Tongeren

Beeldredactie 
Charlotte Helmer

vormgeving
Dimdim, Den Haag

correctie
Sandra Braakmann

druk
Senefelder Misset, Doetinchem

citeerwijze
Adv.bl. 2015-1, p.

Aan dit nummer werkten mee
Jolenta Weijers en Marian Verburgh

Sdu uitgevers
Gert Jan Schinkel (uitgever)

Advertenties 
Fenneke Rosier en  
Angela Bruins (media adviseurs) 
070-378 05 62  
www.sduadverteren.nl, sdu.
adverteren@sdu.nl

Abonnementen
Per jaar: 232,50 euro (incl. 
verzend- en admini s tratie kosten). 
Studenten: 116 euro. Jaarbanden: 
39,95 euro (excl. verzendkosten). 
Losse nummers: 30 euro (excl. 
verzendkosten). Alle bedragen zijn 
excl. btw.

ISSN 0165-1331

Behoudens door de Auteurswet 
gestelde uitzonderingen, mag niets 
uit deze uitgave worden verveel-
voudigd of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 
Hoewel aan de totstandkoming 
van deze uitgave de uiterste zorg is 
besteed, aanvaarden de auteur(s), 
redacteur(en) en uitgever geen 
aansprakelijkheid voor eventuele 
fouten of onvolkomenheden. Het al 
dan niet op verzoek van de redactie 
aanbieden van artikelen aan het 
Advocatenblad impliceert toestem-
ming voor openbaarmaking en 
verveelvoudiging t.b.v. de (elektro-
nische) ontsluiting van (delen van) 
het Advocatenblad in enige vorm.

colofon

4 29 39

Vergaderingen, verkiezin-
gen, lezingen, opleidingen, 
vakanties en (feest)dagen 
om niet te missen. 

Welke voor advocaten rele-
vante wet- en regelgeving 
treedt naar verwachting in 
2015 in werking? 

Van de Orde: overzicht van 
de voornaamste wijzigin-
gen in de regelgeving voor 
de advocatuur. 

Agenda voor  
de advocatuur

Wat er verandert  
in 2015

Wat er verandert  
voor de balie

2015

inhoud  3



JANUARI
Deze maand:
· Begin leergang Arbeidsrecht ‘Word helemaal up-

to-date over het gewijzigde ontslagrecht’, Vrije 
Universiteit, Amsterdam

· Cursussen insolventierecht, Wet werk en zekerheid,  
Ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslagrecht,  
cao-recht, Rijksuniversiteit Groningen

1 januari Nieuwsjaarsdag
5 januari Begin masterclass arbitrage, Academie voor de 

Rechtspraktijk, Cambridge, Groot-Brittannië
6 januari Driekoningen
8 januari Seminar ‘Bundling and quality assurance’, ACLE 

en Tinbergen Instituut, Universiteit van Amsterdam
9 januari Oratie prof. mr. M.J. Cohen, ‘Juridische en 

bestuurskundige aspecten van decentraal bestuur in 
Nederland – De vierde D’, Universiteit Leiden

-  Conferentie ‘The influence of the EU State Aid provisions 
on Tax Rulings, Transfer Pricing (APA’s), Mismatches and 
the BEPS discussion’, Universiteit van Amsterdam en 
Maastricht University, Amsterdam

- Onderzoekscolloquium ‘David Dyzenhaus on dreaming 
the Rule of Law’, Paul Scholten Centre, Amsterdam

- Begin leergang Arbeid, onderneming en 
medezeggenschap, Eggens Instituut, Amsterdam

12 januari Plenair debat Tweede Kamer (onder meer 
over wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren, wijziging van de Grondwet vanwege 
toetsing door de rechter en wijziging van het Statuut van 
Rome inzake het Internationaal Strafhof), Den Haag

- Seminar ‘Tailored suits’, Kathryn Spier (Harvard Law 
School), Amsterdam Centre for Law & Economics, 
Amsterdam

- Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree 
Mediation & Training, Amsterdam

- Patroonscursus, Dialogue, Bussum
13 januari Nieuwjaarsbijeenkomst en masterclass 

Storytelling als motor voor verandering, WILLconnects en 
OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

14 januari Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid 
en Justitie (over diverse wetswijzigingen inzake het 
gevangeniswezen en wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering), deels besloten, Den Haag

15 januari Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid 
en Justitie (over terrorismebestrijding), Den Haag

- Verdiepingscursus arbeidsrecht, Academie voor de 
Rechtspraktijk, Waardenburg

16 januari Seminar on IP and Private International Law, 
WIPO-ILA, Genève, Zwitserland

17 januari Begin studieweek Strafrecht in de sneeuw, De 
Brink, St. Anton am Arlberg, Oostenrijk (tot 24 januari)

19 januari Blue Monday
20 januari Bijeenkomst Mediation in zakelijke geschillen, 

kennismakingsbijeenkomst nieuwe advocaten en 
overstappers, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie 
nog onbekend

- Cursus Vreemdelingenrecht (Zambrano en inreisverbod), 
Stichting Opleiding Advocaten Midden-Nederland, 
Doorn

- Werkcollege Algemene voorwaarden en uitleg 
redelijkheid en billijkheid, Academie voor de 
Rechtspraktijk, Waardenburg

- Begin basisopleiding personen- en familierecht, 
Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

4  agenda

De agenda voor 2015
Vergaderingen, verkiezingen, lezingen, oraties, symposia, 

prijzen, opleidingen, vakanties en (feest)dagen om niet te 

vergeten: het nieuwe jaar voor de advocaat.

Jolenta Weijers
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- Cursus Actualiteiten internationaal procesrecht: Brussel 
Ibis VO: de EEX-Vo ingehaald, Universiteit Leiden

21 januari Begin conferentie ‘Room for reflection’, 
Interaction between Legal Systems (ILS), Universiteit 
Leiden

- Internationale conferentie ‘Data protection on the 
move’, Computers, Privacy & Data Protection (CPDP), 
Brussel, België

- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 
Opleidingen, Breda

- Cursus Actio Pauliana, Academie voor de Rechtspraktijk, 
Waardenburg

- Cursus International Tax Law, Amsterdam Centre for Tax 
Law, Amsterdam

22 januari Advocatenblad Live!, Utrecht 
- Advocatenblad nummer 2 verschijnt
- Vergadering Tweede Kamercommissie Veiligheid en 

Justitie (over gevangeniswezen), Den Haag
- 4th Biennal Technology Law Committee Conference, 

International Bar Association, Brussel, België
- Begin Conference on Denialism and Human Rights, 

Maastricht University, Maastricht
- Cursus Roladministratie in civiele procedures (voor 

ondersteuners en juridisch secretaresses), Instituut voor 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Actualiteitendag Vastgoed 2015, VVJ, Utrecht
- Begin cursus ‘Een kwart eeuw vermogensrecht: een feest 

of een vergissing. Naar een evaluatie van 25 jaar nieuw 
BW’, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

- Begin leergang Tilburg Maastricht Arbeidsrecht, 
Maastricht University, Maastricht

- Cursus WW-aspecten en procesrecht in het arbeidsrecht, 
Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

- Cursus Straftoemeting, Academie voor de Rechtspraktijk, 
Waardenburg

- Cursus Bewijsrecht in het strafrecht, Academie voor de 
Rechtspraktijk, Waardenburg

23 januari Dag van de Bedreigde Advocaat, Lawyers for 
Lawyers

- Winter Meeting Amsterdam Centre for Law & Economics, 
Amsterdam

- Cursus Vastgoedcontracten met de overheid, Instituut 
voor Juridische Opleidingen, Utrecht

- Begin Capita Selecta erf-, familievermogens-, personen- 
en familierecht, Academie voor de Rechtspraktijk, 
Antwerpen, België

25 januari Vluchteling Mehdi doet zijn verhaal op 
tentoonstelling ‘Ik geef om jou! Naastenliefde 
door de eeuwen heen’, in samenwerking met 
VluchtelingenWerk, museum Catharijneconvent, Utrecht, 
11.30 tot 16.30 uur

- Training Mediation, Centrum voor Conflicthantering, 
Vught

- Begin Advoc Global M&A Conference, Londen, Engeland
26 januari Pensioenseminar, Maastricht University
- Begin basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken, 

Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Jeugdbescherming per 1 januari 2015, 

Studiecentrum Kerckebosch, Zeist
27 januari Cursus ‘Tussen krimp en krapte; nieuwe 

arrangementen bij gebiedsontwikkeling’, IBR, Den Haag
- Werkcollege dagvaarding en kort geding, Academie voor 

de Rechtspraktijk, Waardenburg
28 januari Europese Dag van de Privacy
- Begin Women Leadership Programme 2015 (voor 

advocaat-medewerkers met maatschapspotentie), 
WILLconnects en OSR Juridische Opleidingen, wisselende 
locaties

29 januari KEI-congres ‘De Rechtspraak van morgen’, 
Rotterdam

- Algemene ledenvergadering Vereniging van Letselschade 
Advocaten (LSA), Amsterdam

23 januari: Dag van de Bedreigde Advocaat
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- Cursus Asser Academie internationaal privaatrecht, 
Kluwer, Amsterdam

- Cursus Toezicht op zorginstellingen, Academie voor 
Gezondheidsrecht, Zeist

- Cursus ‘Rechten van schuldeisers: retentie- en 
insolventierecht (I en II)’, IBR, Den Haag

- Cursus Sociaal zekerheidsrecht in het arbeidsrecht, 
Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

- Cursus Handhaving van sociale zekerheidsfraude, 
Bijzonder Strafrechtacademie, Den Haag

- Cursus European Direct Tax Law, Amsterdam Centre for 
Tax Law, Amsterdam

- Voorlichtingsbijeenkomst Studeren in het buitenland, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van 
Amsterdam

- Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, 
Bussum

- Cursus ‘Alternatieve procedures: de willige rechtsmacht 
van artikel 96 Rv, arbitrage, bindend advies en het 
duel’, Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

- Opleiding bijzonder curator in jeugdzaken, Universiteit 
Leiden

30 januari Symposium ‘(Je) Geld of je leven (terug) – 
vergoeding in natura’, LSA, Amsterdam

- Skireis La Joue du Loup, Juridische Studenten Verenging 
te Utrecht (tot 8 februari)

- Masterclass arbeidsrecht, ‘De buitenkans achter het 
concurrentiebeding en relatiebeding’, AN-i, Amsterdam-
Schiphol

31 januari IBA conferentie ‘International Legal Challenges 
for 2015’

FEBRUARI

Deze maand: 
· Lezing Advocatenwet en toezicht, Viadicte

2 februari Seminar ‘Equilibrium Corporate Finance and 
Intermediation’, Piero Gottardi (European University 
Institute), Amsterdam Centre for Law & Economics, 
Amsterdam

- Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online
- Webinar Sociaal Zekerheidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Webinar jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online

3 februari Nationaal Secretaresse Congres, Utrecht
- Begin module Handhaving van het bestuursrecht, 

Radboud Universiteit, Nijmegen
- Cursus Aan de slag met de nieuwe Participatiewet: 

nieuwe begrippen, uitgangspunten en structuur van de 
Participatiewet, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Begin cursus Bouwtechniek voor juristen, IBR, Utrecht
- Begin training ‘De manager en professional als coach’, 

Dialogue, Bussum
- Patroonscursus, Dialogue, Bussum
4 februari Begin ICSS 2015, The International Cyber 

Security Strategy Congress: ‘Cyber Security and Forensic 
Readiness’, Leuven, België

- Promotie mr. R.W.E. van Leuken, ‘Rechtsverhoudingen 
tussen particulieren en de Unierechtelijke 
verkeersvrijheden. Directe horizontale werking van de 
vrijverkeerbepalingen’, Radboud Universiteit, Nijmegen

5 februari Advocaat & Ondernemersdag, Stichting Jonge 
Balie Nederland, Utrecht

- Symposium ‘Informatie van over de grens’, Platform 
Belastingrechtspraak, Amsterdam

- Inleiding Privacyrecht en bescherming persoonsgegevens, 
Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

- Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online
- Cursus Back-to-back-contracten, IBR, Den Haag
- Werkcollege hoger beroep en bewijs, Academie voor de 

Rechtspraktijk, Waardenburg
- Verdiepingscursus arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, Waardenburg
- Begin basiscursus huwelijksvermogensrecht, Academie 

voor de Rechtspraktijk, Waardenburg
- Begin basiscursus erfrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, Waardenburg
- Begin cursus Big data in het veiligheidsdomein, 

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Utrecht
6 februari Begin opleiding Governance voor 

commissarissen en toezichthouders, Wagner Group, 
Driebergen

- Masterclass strategisch arbeidsrecht, AN-i, Zwolle
9 februari Lezing Vereniging van Nederlandse 

Jeugdrechtadvocaten (VNJA), Arnhem
- Cursus Actualiteiten sociale zekerheid 2015, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online
- Begin registeropleiding Financieel recht (Integrale PARP 

en zorgplicht), Eggens Instituut, Amsterdam
- Cursus Akkoord en vereffening, Academie voor de 

Rechtspraktijk, Waardenburg

6  agenda
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10 februari Safer Internet Day
- Masterclass Samenwerking over generatiegrenzen heen, 

WILLconnects en OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus ‘Huisvestingswet en Woningwet: een paar 

apart!’, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Inleiding recht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree 

Mediation & Training, Amsterdam
- Cursus Compliance en integriteit, fraudebeheersing, 

Kluwer, Utrecht
- Cursus Nieuw consumentenrecht, Kluwer, Amsterdam
- Cursus Arbeidsrechtelijke gevolgen van outsourcing, 

Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg
- Webinar Kwalitatieve aansprakelijkheid, Academie voor 

de Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, 

Academie voor de Rechtspraktijk, online
- Training Wervings- en selectiegesprekken voeren, 

Dialogue, Bussum
11 februari Cursus ‘Onregelmatig verloop van een 

bouwproject; voortijdige beëindiging en stagnatie (I en 
II)’, IBR, Den Haag

- Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & 
Anker Opleidingen, Meppel

- Specialisatieopleiding ondernemingsrecht, Universiteit 
Leiden

12 februari Introductiecursus Milieurecht & 
omgevingsrecht, Radboud Universiteit, Nijmegen

- Reflectiemiddag Rechtbanken Zeeland-West-Brabant, 
Oost-Brabant, Limburg en Midden-Nederland, locatie 
nog onbekend

- Cursus Het nieuwe ontslagrecht, Kluwer, Utrecht
- Cursus Aanbestedingsrecht, IBR, Utrecht
- Cursus Wet beperking ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid vangnetters, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Update straf(proces)recht 2015, Studiecentrum 
Kerckebosch, Zeist

- Basisopleiding letsel- en slachtofferzaken, civiele 
aansprakelijkheid, Universiteit Leiden

13 februari Bedrijven- en instellingendag Juridische 
Faculteitsvereniging, Groningen

14 februari Voorjaarsvakantie regio Zuid (tot 22 februari)
- Valentijnsdag
15 februari Carnaval (tot 17 februari)
16 februari Cursus Wwz: Oud en Nieuw valt vroeg dit jaar, 

Stichting Opleiding Advocaten Midden-Nederland, 
Doorn

- Webinar Internationaal arbeidsrecht, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

17 februari Cursus Pand & Hypotheek, Academie voor de 
Rechtspraktijk, Waardenburg

- Webinar Bewijsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, 
online

- Webinar Jurisprudentie burgerlijk procesrecht, Academie 
voor de Rechtspraktijk, online

18 februari Aswoensdag
- Studiedag Aan de slag met de nieuwe Wmo, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Fundamenten ondernemingsrecht, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & 

Anker Opleidingen, Ophemert
19 februari basiscursus AWBZ, OSR Juridische Opleidingen, 

Utrecht
- Cursus Cybercrime, Academie voor de Rechtspraktijk, 

Waardenburg
- Cursus Witwassen en ontneming, Academie voor de 

Rechtspraktijk, Waardenburg
- Masterclass arbeidsrecht, ‘Van een subjectief naar een 

feitelijk ontslag op staande voet’, AN-i, Zwolle
20 februari Dag van de Sociale Rechtvaardigheid
- Symposium ‘Grenzen in het geding. Jongeren, 

slachtofferschap, recht en hulpverlening’, 
Slachtofferhulp Nederland, Den Haag

- Oratie prof. mr. E. Koops, Rechtsgeschiedenis, 
Universiteit Leiden

- Themadag Tussen bestuurs- en strafrecht: de 
vreemdeling tussen wal en schip, OSR Juridische 
Opleidingen en SSR, Utrecht

- Begin registeropleiding Financieel recht (Prudentieel 
banken en verzekeraars), Eggens Instituut, Amsterdam

21 februari Voorjaarsvakantie regio’s Noord en Midden (tot 
1 maart)

22 februari Europese Dag van het Slachtoffer
24 februari Cursus De zieke werknemer, Academie voor de 

Rechtspraktijk, Waardenburg
- Training conflictmanagement, Dialogue, Bussum
26 februari Advocatenblad nummer 3 verschijnt
- Patroonscursus, Dialogue, Bussum
27 februari Begin wintersport Juridische 

Faculteitsvereniging Groningen (tot 8 maart)

2015
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MAART

Deze maand: 
· Module Onteigeningsrecht, Radboud Universiteit, 

Nijmegen
· Webinar Actualiteiten bewijsrecht, Law at Web, 

online
· Webinar De nieuwe kinderbeschermingsmaatrege-

len en Jeugdwet anno 2015, Law at Web, online
· Begin leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, 

Vrije Universiteit, Amsterdam
· Begin leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers, 

Vrije Universiteit, Amsterdam
· Begin leergang ‘Juridische kennis over beoefening 

en organisatie van sport’, Vrije Universiteit, 
Amsterdam

· Begin leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit 
verdedigingsperspectief, Vrije Universiteit, 
Amsterdam

1 maart Nationale Complimentendag
- Vluchteling Mehdi doet zijn verhaal op tentoonstelling 

‘Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen’, 
in samenwerking met VluchtelingenWerk, museum 
Catharijneconvent, Utrecht.

2 maart Seminar ‘Taxation and development’, Tim Besley 
(London School of Economics), Amsterdam Centre for Law 
& Economics, Amsterdam

- Cursus Fundamenten arbeidsrecht, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Ontslagrecht onder de Wet werk en zekerheid, 
OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Begin training projectmanagement, Dialogue, Bussum
- Cursus civiele cassatie, Universiteit Leiden
3 maart Begin module Rechtsbescherming door de 

bestuursrechter, Radboud Universiteit, Nijmegen
- Cursus Arbeidsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Begin specialisatieopleiding Arbeidsrecht, Grotius 

Academie, Nijmegen
- Begin specialisatieopleiding Onroerendgoedrecht, 

Grotius Academie, Nijmegen
- Master ‘Wwz, klaar voor het nieuwe ontslagrecht’, Law 

at Web, online

- Cursus Actualiteiten college bestemmingsplan, IBR, 
Utrecht

- Cursus Consumentenrecht op internet, ICT Recht, 
Amsterdam

- Cursus arbeidsrecht, Universiteit Leiden
4 maart Begin specialisatieopleiding Informaticarecht, 

Grotius Academie, Nijmegen
- Begin specialisatieopleiding Vennootschaps- en 

ondernemingsrecht, Grotius Academie, Nijmegen
- Cursus Milieu en ruimtelijke ontwikkeling, IBR, Utrecht
- Training Omgaan met de media, Dialogue, Bussum
5 maart Begin specialisatieopleiding Algemeen 

bestuursrecht, Grotius Academie, Nijmegen
- Begin specialisatieopleiding Aanbestedingsrecht, Grotius 

Academie, Nijmegen (onder voorbehoud)
- Begin specialisatieopleiding Estate planning, Grotius 

Academie, Nijmegen
- Begin specialisatieopleiding Fusies en Overnames, 

Grotius Academie, Nijmegen
- International Women Leadership Programme 2015, OSR 

Jurische Opleidingen, Amsterdam, Brussel, Wenen
- Cursus ‘De nieuwe Jeugdwet speciaal voor de 

advocatuur’, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Webinar SR Updates Talk, Law at Web, online
- Cursus Koop van onroerende zaken (non-conformiteit 

en NVM-koopakte), IBR, Utrecht
- Begin basisopleiding personen- en familierecht, 

Maastricht University, Maastricht
- Cursus Fraude, Academie voor de Rechtspraktijk, 

Waardenburg
- Cursus Overeenkomsten in het insolventierecht, 

Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg
- Webinar Bijzondere bedingen, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
6 maart Algemene ledenvergadering ASP, Utrecht
- Basiscursus Sociaal zekerheidsrecht, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Basiscursus Sociaal zekerheidsrecht inclusief Wwb, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Begin leergang WSNP, OSR Juridische Opleidingen, 

Utrecht
- Jurisprudentielunch bijzonder strafrecht, Bijzonder 

Strafrechtacademie, Amsterdam

8  agenda
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9 maart Training effectief communiceren, Dialogue, 
Bussum

10 maart Begin specialisatieopleiding Nationaal en 
Internationaal contracteren, Grotius Academie, Nijmegen

- Atelier Generaties juristen aan het werk; 
verantwoordelijkheid geven en nemen, WILLconnects en 
OSR Juridische Opleidingen, locatie nog onbekend

- Cursus Compliance en integriteit, corruptie 
belangenverstrengeling, Kluwer, Utrecht

- Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de 
Wwz, Kluwer, Utrecht

- Cursus Duurzaam aanbesteden en staatssteun bij 
gebiedsontwikkeling (I en II), IBR, Utrecht

- Cursus Actualiteiten bewindvoering schuldsanering, 
Maastricht University, Maastricht

- Cursus Ontslagrecht individueel, Academie voor de 
Rechtspraktijk, Waardenburg

- Webinar Algemene voorwaarden, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Webinar Jurisprudentie contractenrecht, Academie voor 
de Rechtspraktijk, online

- Webinar Verbintenissenrecht ingebrekestelling, 
Academie voor de Rechtspraktijk, online

- Cursus Wet bescherming persoonsgegevens, Euroforum, 
Utrecht

11 maart Begin specialisatieopleiding Ruimtelijke 
ordenings- en milieurecht, Grotius Academie, Nijmegen 
(onder voorbehoud)

- Begin specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius 
Academie, Nijmegen

- Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree 
Mediation & Training, Amsterdam

- Studiemiddag Aanbestedingsrecht, Vrije Universiteit, 
Amsterdam

- Cursus Procesrecht voor bouwrechtadvocaten, IBR, 
Utrecht

- Cursus Kennisnet sociale zekerheid, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & 
Anker Opleidingen, Tilburg

- Cursus eigenwoningregeling, Maastricht University, 
Maastricht

- IE-symposium l’Association Internationale pour la 
Protection de la Propriété Intellectuelle, Eggens Instituut, 
Amsterdam

- Webinar Mededingingsrecht, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Brussel-Leuven-reis Juridische Faculteitsvereniging 
Groningen

12 maart REP-symposium Wetsvoorstel beperkte 
gemeenschap van goederen, Sdu Juridische Opleidingen, 
Breukelen

- Kennismakingsbijeenkomst nieuwe advocaten en 
overstappers, Rechtbank Zeeland-West-Brabant

- Patroonscursus Effectief coachen en begeleiden van 
stagiaires en ander personeel, Kluwer, Utrecht

- Cursus Detailhandel en ruimtelijke ordening, IBR, Utrecht
- Cursus ICT en de curator, ICT Recht, Amsterdam
- Cursus Staatloosheid in bestuurs-, nationaliteits- en 

vreemdelingenrecht, Eggens Instituut, Amsterdam
- Patroonscursus, Dialogue, Bussum
13 maart TvOB-symposium ‘Van ondernemer tot 

kapitaalverschaffer, over de rol van de aandeelhouder 
binnen besloten en open kapitaalvennootschappen’ 
(Tijdschrift voor vennootschapsrecht, 
rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur), Eggens 
Instituut, Amsterdam

- Voorronde 7e Nationale Requireerwedstrijd voor 
Studenten, Openbaar Ministerie, alle rechtenfaculteiten

- Cursus cassatie in strafzaken, Bijzonder 
Strafrechtacademie, Den Haag

14 maart Begin cursus strafrecht, Woltring Cursussen, 
Kaapstad, Zuid-Afrika (tot 18 maart)

15 maart Internationale Consumentendag
16 maart Training Conflictueuze persoonlijkheden, Centrum 

voor Conflicthantering, Haarlem
- Cursus Contracteren en redigeren algemeen civiel, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Webinar Reorganisatie, Academie voor de Rechtspraktijk, 

online
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Carrièretour Noord, Juridische Faculteitsvereniging 

Groningen
- Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, 

Bussum
17 maart Webinar Bezwaarschriftprocedure, Academie voor 

de Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie bestuursrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Training timemanagement, Dialogue, Bussum

2015
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18 maart Verkiezingen Provinciale Staten
- Verkiezingen Waterschappen
- Lezing Actualiteiten pensioenrecht: ‘Verder kijken naar 

toezicht’, Vrije Universiteit, Amsterdam
- Cursus Bouwen en (gebiedsgerichte) bodemsanering, 

IBR, Utrecht
- Cursus Actualiteiten Participatiewet/Bijstandswet, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Basisbegrippen en -beginselen Awb, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Fundamenten van het bestuursrecht, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Open dag Juridische Faculteitsvereniging Groningen
- Cursus Counterterrorism and Applied Intelligence, 

Lowlands Solutions Netherlands, Den Haag
- Begin training bemiddelings- en 

mediationvaardigheden, Dialogue, Bussum
19 maart Presentatie De Stand van de Advocatuur, Sdu 

Uitgevers, Amsterdam
- Jaarvergadering Orde van Advocaten Breda Middelburg, 

Breda
- Juridisch dictee en HBO-Rechten Bedrijvendag, 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem
- Cursus Contracteren, Kluwer, Amsterdam
- Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online
- Verdiepingscursus Capita Selecta, aanneming van werk  

(I en II), IBR, Den Haag
- Cursus De eerste drie ziektejaren, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus Personen- en familierecht, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht

- Begin leergang Wft Essentials, Eggens Instituut, 
Amsterdam

- Begin cursus contractenrecht en burgerlijk procesrecht, 
Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

- Masterclass arbeidsrecht, ‘De maximale bandbreedte van 
de (toekomstige) verzoekprocedures’, AN-i, Amsterdam-
Schiphol

- Basisopleiding letsel- en slachtofferzaken, 
psychologische gevolgen van slachtofferschap en 
hulpverlening, Universiteit Leiden

20 maart NJC Talents, Amsterdam RAI
- Nationale Carrièrebeurs, Amsterdam RAI (tot 21 maart)
- Symposium vijftien jaar European Human Rights Cases, 

Sdu Juridische Opleidingen, Den Haag
- Oratie prof. dr. D.F.M.M. Zaman, Notarieel 

ondernemingsrecht, Universiteit Leiden
- Basiscursus Wet werk en bijstand, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Begin registeropleiding Financieel recht (Gedragsnormen 

bancair en beleggen), Eggens Instituut, Amsterdam
- Begin training financieel management, Dialogue, 

Bussum
21 maart Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie
22 maart Begin cursus personen- en familierecht, Woltring 

Cursussen, Kaapstad, Zuid-Afrika (tot 26 maart)
23 maart Bekendmaking officiële uitslag verkiezingen 

Provinciale Staten
- Bekendmaking officiële uitslag verkiezingen 

Waterschappen
- Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online
- Webinar Goed voorbereid naar de zitting, Instituut voor 

Juridische Opleidingen, online

18 maart: Verkiezingen Provinciale Staten
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24 maart Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online
- Cursus Recente ontwikkelingen rondom het 

erfpachtrecht, IBR, Amersfoort
- Cursus WSNP voor administratief medewerkers, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus sociale zekerheid, Academie voor de 

Rechtspraktijk, Waardenburg
- Webinar Causaliteit, Academie voor de Rechtspraktijk, 

online
- Webinar Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, 

Academie voor de Rechtspraktijk, online
- Training Trefzeker beïnvloeden en verhoor, Dialogue, 

Bussum
25 maart Cursus Actualiteiten arbeidsrecht, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus De Awb-bezwaarschriftprocedure, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Verdiepingscursus Wmo 2015: van beleid tot uitvoering, 

OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Actualiteiten vermogensrecht, Instituut voor 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Actualiteiten arbitrage, wat betekent het nieuwe 

arbitragerecht voor de arbitragepraktijk?, Universiteit 
Leiden

26 maart Advocatenblad nummer 4 (met Kroniek) 
verschijnt

- Begin tweedaags jaarcongres vereniging van Familierecht 
Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), Den Haag

- Jaarvergadering Orde van Advocaten Overijssel, Zwolle
- Cursus Mededinging in de gezondheidszorg, Academie 

voor Gezondheidsrecht, Zeist
- Masterclass Het nieuwe bestuursprocesrecht, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus Elementair belastingrecht voor advocaten, 
Academie voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

- Webinar Overheidscontracten, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Webinar Jurisprudentie bestuursrecht, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Cursus faillissementsfraude, Bijzonder 
Strafrechtacademie, Den Haag

- Cursus Actualiteiten agrarisch recht, Rijksuniversiteit 
Groningen

- Begin training Gespreksleider intervisie, Dialogue, 
Bussum

- Cursus Processtukken schrijven: methoden en 
technieken, Instituut voor Juridische Opleidingen, 
Amsterdam

27 maart Maaskantlezing, Jaap Polak (voorzitter Afdeling 
bestuursrechtspraak Raad van State), Juridische 
Hogeschool Avans, Tilburg

- Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken in het 
strafprocesrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Training Helder schrijven voor juristen, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

29 maart Begin zomertijd
- Begin Advoc Real Estate Conference, Berlijn, Duitsland
- Begin ASIS 14th European Security Conference & 

Exhibition, Frankfurt, Duitsland
30 maart Training Omgaan met slachtoffergedrag, Centrum 

voor Conflicthantering, Haarlem
- Cursus Verzekeringsrecht, OSR Juridische Opleidingen, 

Utrecht
- Begin leiderschapsprogramma Psychology of Leadership, 

Wagner Group, Brummen
- Begin leiderschapsprogramma Psychology of Leadership, 

Wagner Group, Hubermont (België)
- Webinar Procesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, 

online
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
31 maart Verdiepingscursus Effectief procederen tegen 

de ontvanger van de Belastingdienst, Sdu Juridische 
Opleidingen, Breukelen

- Cursus Privacy en integriteit op de werkvloer, Kluwer, 
Amsterdam

- Training Effectief overtuigen en beïnvloeden, Dialogue, 
Bussum

19 maart: uitreiking 
Gouden Zandlopers 
bij presentatie 
Stand van de 
Advocatuur
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APRIL

Deze maand
· Begin leergang Mergers & acquisitions, law, 

finance, skills, Vrije Universiteit, Amsterdam
· Begin leergang kinderbeschermingsrecht, Vrije 

Universiteit, Amsterdam
· Cursus appartementsrecht 2015, IBR, Den Haag
· Basiscursus locatieontwikkeling 2015, IBR, Den 

Haag
· Begin cursus privaatrechtelijk bouwrecht 2015, IBR, 

Utrecht
· Lezing ‘Digitalisering, innovatie en kwaliteit: kan 

dat wel?’, Viadicte
· Begin praktijkopleiding Erfrecht voor advocaten, 

FBN Juristen, Utrecht

1 april Dag van de Grap
- Verdiepingscursus Ongehuwd samenwonenden, Sdu 

Juridische Opleidingen, Breukelen
- Cursus Beroepsprocedure bij de bestuursrechter, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Faillissementsrecht voor bewindvoerder WSNP, 

OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus De gang van zaken in een 

arbeidsongeschiktheidsprocedure, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Milieueffectrapportage in het omgevingsrecht, 
IBR, Utrecht

- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 
Opleidingen, Haarlem

- Cursus internationaal arbeidsrecht, Academie voor de 
Rechtspraktijk, Waardenburg

- Webinar Hoger beroep, Academie voor de Rechtspraktijk, 
online

- Webinar Jurisprudentie burgerlijk procesrecht, Academie 
voor de Rechtspraktijk, online

2 april Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime 
Tree Mediation & Training, Amsterdam

- Basiscursus pensioenrecht, OSR Juridische Opleidingen, 
Utrecht

- Begin cursus Bestuurlijke aanpak van georganiseerde 
misdaad, Studiecentrum voor bedrijf en overheid, 
Utrecht

3 april Goede Vrijdag
5 april Eerste Paasdag
6 april Tweede Paasdag
7 april Cursus Actualiteiten vreemdelingenbewaring, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht, 

OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Bestuurlijke handhaving en toezicht, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Aansprakelijkheidsrecht, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus Actualiteiten ICT & Recht, ICT Recht, Amsterdam
8 april Cursus Standaard huurcontracten, Kluwer, Utrecht
- Cursus Consumentenkrediet, Academie voor de 

Rechtspraktijk, Waardenburg
9 april Studiemiddag voor leden en introducés, VVJ, Utrecht
- Cursus Timemanagement praktijkorganisatie en 

stressmanagement, Kluwer, Utrecht
- Begincursus Privacy Officer 2.0, IIR Legal, Amsterdam
- Verdiepingscursus Maastricht University, Maastricht
- Opleiding bijzonder curator in jeugdzaken, Universiteit 

Leiden
10 april Cursus Huurrecht woonruimte verdiept, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursusmodule A Regulier vreemdelingenrecht I, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Jurisprudentielunch bijzonder strafrecht, Bijzonder 

Strafrechtacademie, Rotterdam
12 april Begin cursus arbeidsrecht, Woltring Cursussen, 

Kreta, Griekenland (tot 15 april)
13 april Studiemiddag VNJA, Utrecht

5 en 6 april: Pasen
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- Training Effectief optreden ter zitting bij de 
bestuursrechter, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Webinar Medezeggenschap, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Webinar Bestuursrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, 
online

- Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, 
Bussum

- Training Psychologie voor juristen, Dialogue, Bussum
- Webinar Opschorting, verrekening en 

schuldeisersverzuim, Instituut voor Juridische 
Opleidingen, online

14 april Cursus Beloningen, Kluwer, Utrecht
- Cursus Compliance en integriteit, voorwetenschap, 

Kluwer, Utrecht
- Cursus Internationaal contracteren, Kluwer, Amsterdam
- Cursus Wet Bopz, Wet verplichte GGZ en Wet zorg en 

dwang, Academie voor Gezondheidsrecht, Zeist
- Cursus Schadevergoedingsrecht, IBR, Utrecht
- Basiscursus ambtenarenrecht, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus bestuursstrafrecht, OSR Juridische Opleidingen, 

Utrecht
- Piketcursus strafrecht, OSR Juridische Opleidingen, 

Utrecht
- Cursus Kinderrechten in het migratierecht, 

Rijksuniversiteit Groningen
- Begin training adviesvaardigheden, Dialogue, Bussum
15 april Cursus Bijzondere bedingen, Kluwer, Amsterdam
- Cursus Actualiteiten arbeidsmigratie, Eggens Instituut, 

Amsterdam
16 april Secretaressedag
- Begin Global Cyber Space Conference 2015, ministerie 

van Buitenlandse Zaken en ministerie van Veiligheid en 
Justitie, Den Haag

- Benelux Merken Congres, Kluwer, Amsterdam
- Begin Mediationopleiding, Centrum voor 

Conflicthantering, Haarlem
- Begin cursus Financieel-economisch strafrecht, Vrije 

Universiteit, Amsterdam
- Cursus Zorginkoop en aanbesteding, Academie voor 

Gezondheidsrecht, Zeist

- Begin leergang vreemdelingenrecht (regulier), Academie 
voor de Rechtspraktijk, Waardenburg

- Sollicitatietrainingendag Juridische Faculteitsvereniging 
Groningen

- Masterclass arbeidsrecht, ‘Ziekte en economische 
ontslagen in de UWV-procedure’, AN-i, 
’s-Hertogenbosch

- Cursus Marktmisbruik, Bijzonder Strafrechtacademie, Den 
Haag

- Training ‘Face the facts – je gezicht spreekt boekdelen’ 
Dialogue, Bussum

- Begin practicum Vonnis schrijven voor advocaten, 
Instituut voor Juridische Opleidingen, Utrecht

17 april Training Timemanagement voor juristen, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Begin registeropleiding Financieel recht (Gedragsnormen 
verzekeringen), Eggens Instituut, Amsterdam

20 april Training Overtuigend pleiten en presenteren, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Begin coachingsopleiding, Dialogue, Bussum
- Cursus Onderhandelen met succes, Universiteit Leiden
21 april Basiscursus Medische aansprakelijkheid, Sdu 

Juridische Opleidingen, Breukelen
- Basiscursus Mensenhandel, Sdu Juridische Opleidingen, 

Breukelen
- Cursus Opstellen van een effectieve dagvaarding, Kluwer, 

Utrecht
- Cursus Straf- en civielrechtelijke jeugdmaatregelen, 

Kluwer, Utrecht
- Begin inleiding Intellectuele eigendom, Vrije Universiteit, 

Amsterdam
- Cursus Privacy en gegevensuitwisseling in de 

gezondheidszorg, Academie voor Gezondheidsrecht, 
Zeist

- Actualiteitencollege bouwcontractenrecht, IBR, 
Amersfoort

- Mediatraining voor advocaten, door journalist Wouter 
Kurpershoek, Academie voor de Rechtspraktijk, 
Waardenburg

- Cursus Contracteren in een digitale omgeving, Instituut 
voor Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus Actualiteiten regulier vreemdelingenrecht, 
Universiteit Leiden

22 april vergadering college van afgevaardigden 
Nederlandse orde van advocaten

2015
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- Cursus Non-verbale communicatie voor juristen, Vrije 
Universiteit, Amsterdam

- Cursus aanbestedingsrecht en mededingingsrecht, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht, 
OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 
Opleidingen, Holten

- Begin studieweekeinde Letselschade, Studiecentrum 
Kerckebosch, Madrid

23 april Cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht, Vrije 
Universiteit, Amsterdam

- Cursus Actualiteiten vreemdelingenbewaring, OSR 
Juridische Opleidingen, Amsterdam

- Cursus Beschermingsbewind in de praktijk, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus Geschillen in de BV, Eggens Instituut, Amsterdam
- Webinar Remedies, Academie voor de Rechtspraktijk, 

online
- Webinar Jurisprudentie contractenrecht, Academie voor 

de Rechtspraktijk, online
- Training Harvard-onderhandelen, Dialogue, Bussum
24 april Finale 7e Nationale Requireerwedstrijd voor 

Studenten, Openbaar Ministerie, Amsterdam
- Oratie prof. mr. E.M. Mijnarends, Jeugdstrafrecht, 

Universiteit Leiden

- Verdiepingscursus Aansprakelijkheid van de werkgever 
bij beroepsziekten, Sdu Juridische Opleidingen, 
Breukelen

- Verdiepingscursus De letselschadeberekening ex artikel 
6:107 BW, Sdu Juridische Opleidingen, Soesterberg

- Cursus Intellectuele eigendom, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- NTHR-symposium (Nederlands Tijdschrift voor 
Handelsrecht), Eggens Instituut, Amsterdam

25 april Begin studiereis Legal Experience Hongkong, 
Juridische Studenten Vereniging te Utrecht (tot 2 mei)

26 april World Intellectual Property Day
27 april Koningsdag
28 april Begin training Mediation op de werkvloer, The 

Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam
- Cursus insolventierecht, OSR Juridische Opleidingen, 

Utrecht
- Basiscursus personenschade, OSR Juridische Opleidingen, 

Utrecht
29 april Basiscursus Nederlands en Europees 

mededingingsrecht, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
30 april Advocatenblad nummer 5 verschijnt
- Nationaal Strafrechtdiner, Kluwer, Utrecht
- Actualiteitencollege jurisprudentie omgevingsrecht, IBR, 

Utrecht
- Begin Advoc Asia Meeting, Yangon, Myanmar

27 april: Koningsdag
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MEI
Deze maand
· Cursus De bezwaarschriftprocedure: theorie en 

praktijk, Vrije Universiteit, Amsterdam
· Begin leergang Samenwerkingsverbanden tussen 

decentrale overheden, Vrije Universiteit, Amsterdam
· Begin leergang verbintenissenrecht, Vrije 

Universiteit, Amsterdam
· Lezing Integriteit en tuchtrecht, Viadicte
· Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor 

Procesrecht

1 mei Dag van de Arbeid
- Begin opleiding Governance voor commissarissen en 

toezichthouders, Wagner Group, Sint-Michielsgestel
2 mei Meivakantie, alle regio’s (tot 10 mei)
3 mei Dag van de Persvrijheid
4 mei Dodenherdenking
- Begin cursus strafrecht, Woltring Cursussen, Platja d’Aro, 

Spanje (tot 8 mei)
5 mei Bevrijdingsdag
7 mei Webinar Exoneraties, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie exoneratie, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
9 mei Europadag
10 mei Moederdag
11 mei Begin collegereeks Recht & Ethiek, Radboud 

Universiteit, Nijmegen
- Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online
- Training Wmo 2015: van uitvraag tot beschikking, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Verdiepingscursus Legal English: practicing and drafting 

contracts, Universiteit Leiden
12 mei Cursus Compliance en integriteit, ethiek, Kluwer, 

Utrecht
- Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online
- Cursus privacy, Eggens Instituut, Amsterdam
- Basisopleiding personen- en familierecht, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus juridische kwaliteitszorg, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht

- Cursus Actualiteiten contracten-, aansprakelijkheids- 
en procesrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, 
Waardenburg

- Cursus Ontslagrecht collectief, Academie voor de 
Rechtspraktijk, Waardenburg

- Cursus ‘Awb toegepast op de 3 decentralisaties’, 
Euroforum, Rotterdam

13 mei Training Vtlb (verdiept), OSR Juridische Opleidingen, 
Utrecht

- Patroonscursus, Dialogue, Bussum
14 mei Hemelvaartsdag
- Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online
- Cursus De privacyverordening in de praktijk, ICT Recht, 

Amsterdam
- Begin Advoc Europe AGM, Brussel, België
15 mei Cursus Actualiteiten vreemdelingenbewaring, OSR 

Juridische Opleidingen, Amersfoort
16 mei Cursus Actualiteiten contractenrecht, Kluwer, 

Amsterdam
18 mei Lezing prof. Edward Morrison (Columbia Law 

School), Universiteit van Amsterdam
- Training Wmo 2015: van uitvraag tot beschikking, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Webinar Ontslagrecht individueel, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Webinar Mededingingsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Masterclass ‘Inspelen op de onderstroom in interactie’, 

Dialogue, Bussum
19 mei Basiscursus Verdeling, verrekening en afwikkeling 

van vermogens in het familierecht, Sdu Juridische 
Opleidingen, Breukelen

- Verdiepingscursus Letselschade, Sdu Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Actualiteiten internetrecht: e-commerce, privacy 
en auteursrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

- Cursus Transities sociaal domein en zorgstelsel, Academie 
voor Gezondheidsrecht, Zeist

- Training Omgaan met weerstand in de juridische 
praktijk, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Jurisprudentielunch bijzonder strafrecht, Bijzonder 
Strafrechtacademie, Rotterdam

2015
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- Spring Meeting Amsterdam Centre for Law & Economics, 
Amsterdam

- Verdiepingscursus straf(proces)recht, Universiteit Leiden
- Cursus Actualiteiten onroerend goed (civiel en fiscaal), 

Universiteit Leiden
20 mei Verantwoordingsdag (Gehaktdag)
- Begin Landelijk Congres der Bestuurskunde, Nijmegen
- Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree 

Mediation & Training, Amsterdam
- Basiscursus Effectief procederen in eerste aanleg voor 

advocaten en juristen, Sdu Juridische Opleidingen, 
Breukelen

- Cursus Privacy in de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk, Vrije 
Universiteit, Amsterdam

- Cursus Burgerlijk procesrecht, Vrije Universiteit, 
Amsterdam

- Cursus ‘Geluid (g)een hinder bij ruimtelijke 
ontwikkeling’, IBR, Utrecht

- Basistraining Adviesvaardigheden voor juristen, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus medezeggenschapsrecht, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Schadevergoeding in het bestuursrecht, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht, 
OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus De bezwaarschriftprocedure, Eggens Instituut, 
Amsterdam

21 mei Specialisatiecursus Snellezen en geheugentraining 
voor juristen, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

- Cursus Actualiteiten jeugd(straf)recht, gesloten jeugdzorg 
en jeugd-GGZ, Vrije Universiteit, Amsterdam

- Begin cursus Strategisch schrijven in een juridische 
context, Vrije Universiteit, Amsterdam

- Actualiteitencollege onteigeningsrecht: procedure en 
schadeloosstelling, IBR, Amsterdam

- Begin verdiepingscursus Actualiteiten in het 
aanbestedingsrecht (I-IV), IBR, Utrecht

- Masterclass overheidsaansprakelijkheid, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus ondernemingsrecht, OSR Juridische Opleidingen, 
Utrecht

- Cursus Praktisch procederen in het bestuursrecht, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Training Snellezen voor juristen, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 
Opleidingen, Schiermonnikoog

- Cursus Actualiteiten aansprakelijkheids- en 
schadevergoedingsrecht, Maastricht University, 
Maastricht

- Cursus Privacyverweren in strafzaken, Bijzonder 
Strafrechtacademie, Den Haag

- Basiscursus ambtenarenrecht, Universiteit Leiden
- Basiscursus intellectuele eigendom, Universiteit Leiden
- Verdiepingscursus Finance for Lawyers: balans- en 

jaarrekeningen lezen voor juristen, Universiteit Leiden
- Verdiepingscursus nieuw ontslagrecht, Universiteit 

Leiden
22 mei Oratie prof. dr. W.H. van Boom, Civiel recht, 

Universiteit Leiden
- Verdiepingscursus huurrecht bedrijfsruimte, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Sociaal zekerheidsrecht voor 

arbeidsrechtadvocaten en juristen, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Specialisatiecursus huurrecht, Universiteit Leiden
- Verdiepingscursus Staatssteun, Universiteit Leiden
23 mei Luilak
24 mei Eerste Pinksterdag
25 mei Tweede Pinksterdag
26 mei Verkiezingen Eerste Kamer

23 mei: Luilak
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- Cursus Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs, Vrije 
Universiteit, Amsterdam

- Cursus PPS bij gebiedsontwikkeling, IBR, Utrecht
- Mastertraining Legal English, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Masterclass Flexibele arbeid en tijdelijke contracten
- Training Coaching en portfolio voor de patroon, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
27 mei Lezing Giovanni Sartor (European University 

Institute), Amsterdam Centre for Law & Economics, 
Amsterdam

- Cursus Subsidierecht, Kluwer, Utrecht
- Basiscursus Penitentiair recht, Vrije Universiteit, 

Amsterdam
- Cursus Kabels en leidingen, IBR, Den Haag
- Cursus Ambenarenontslag en disciplinaire maatregelen, 

OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Bewijs in het bestuursrecht, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus Algemene leerstukken civiel, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus Ontbinding en opzegging van contracten, Eggens 

Instituut, Amsterdam
- Begin training Meester in acquisitie, Dialogue, Bussum
28 mei Advocatenblad nummer 6 verschijnt
- Bekendmaking officiële uitslag verkiezingen Eerste 

Kamer
- Seminar Corporate governance in semi-publieke sector, 

Radboud Universiteit, Nijmegen
- Lezing Florencia Marotta-Wurgler (New York University), 

Centre for the Study of European Contract Law en 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

- Cursus Ontslag op staande voet, Kluwer, locatie nog niet 
bekend

- Cursus ‘Algemeen (proces)recht: jong gestraft, later op 
het rechte pad?’, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 
Opleidingen, Schiermonnikoog

- Webinar Kort geding, Academie voor de Rechtspraktijk, 
online

- Webinar Jurisprudentie burgerlijk procesrecht, Academie 
voor de Rechtspraktijk, online

- Begin Advoc Latin America Meeting, La Paz, Bolivia
- Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, 

Bussum

29 mei Seminar L4L, tevens uitreiking L4L Award, 
Amsterdam

- Begin cursus English and law, Vrije Universiteit, 
Amsterdam

- Cursus Actualiteiten EU-migratierecht I (regulier), OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus Actualiteiten WSNP, OSR Juridische Opleidingen, 
Utrecht

- Cursus Echtscheidings(proces)recht in de praktijk, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

JUNI

Deze maand
· Congres Thought Leadership, WILLconnects en OSR 

Juridische Opleidingen, Amsterdam
· Webinar Actualiteiten procesrecht inclusief stand 

van zaken KEI, Law at Web, online
· Webinar Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht, Law 

at Web, online
· Cursus Actualiteiten huurrecht, Rijksuniversiteit 

Groningen

1 juni Basiscursus penitentiair recht, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Effectief procederen in vreemdelingenzaken bij de 
Afdeling, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Mastertraining Harvard onderhandelen voor juristen, 
OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Webinar Ontslagrecht collectief, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

2 juni Inleiding Privacyrecht en bescherming 
persoonsgegevens, Instituut voor Juridische Opleidingen, 
Amsterdam

- Verdiepingscursus De vaststelling van alimentatie bij 
ondernemers, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

- Verdiepingscursus De Europese verklaring van erfrecht, 
Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

- Cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht, Vrije 
Universiteit, Amsterdam

- Begin cursus Erfrecht voor de advocatuur, Vrije 
Universiteit, Amsterdam
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- Cursus ‘Bescherming of verzwaring? De stand van 
zaken rond algemene voorwaarden en redelijkheid en 
billijkheid’, IBR, Utrecht

- Cursus Actualiteiten gezinsmigratie, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Mastertraining Contract drafting, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Opfristraining Nederlands, OSR Juridische Opleidingen, 
Utrecht

- Piketcursus Psychiatrisch patiëntenrecht, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Begin cursus Zorgplicht financiële dienstverlening, 
Eggens Instituut, Amsterdam

- Webinar Actio Pauliana, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Webinar Jurisprudentie insolventierecht, Academie voor 
de Rechtspraktijk, online

3 juni Symposium Gezondheidsrecht, Radboud Universiteit, 
Nijmegen

- Begin cursus Grondslagen en praktijk van het 
ondernemingsrecht, Vrije Universiteit, Amsterdam

- Cursus ‘Het bestuursprocesrecht in de bouwpraktijk’, 
IBR, Utrecht

- Verdiepingscursus Afstammings-, adoptie-, gezags- en 
omgangsrecht, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

- Cursus De (nieuwe) Wet openbaarheid van bestuur, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus huurrecht woonruimte, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus huurrecht bedrijfsruimte, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus huurrecht woon- en bedrijfsruimte, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus Wob en Wbp, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Webinar Strategisch beëindigen van overeenkomsten, 

Instituut voor Juridische Opleidingen, online
- Cursus Argumentatieleer: gelijk hebben én krijgen, 

Universiteit Leiden
4 juni International Day of Innocent Children Victims of 

Aggression
- Begin training Mediation op de werkvloer, The Lime Tree 

Mediation & Training, Amsterdam
- Webinar SR Updates Talk, Law at Web, online
- Cursus Actualiteiten burgerlijk procesrecht en 

rechtspleging, Vrije Universiteit, Amsterdam
- Cursus De gevolgen van de nieuwe asielprocedure en 

Opvangrichtlijn voor de asielprocedure, Vrije Universiteit, 
Amsterdam

- Basiscursus ‘Huwelijksvermogensrecht en scheiding: 
hebben en krijgen’, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

5 juni: basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken
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- Cursus Arbeids(proces)recht bij ziekte en re-integratie, 
OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus Actualiteiten nationaliteitsrecht, Maastricht 
University, Maastricht

- Masterclass (Contr)actueel arbeidsrecht, AN-i, 
’s-Hertogenbosch

- Training Mediation als conflictoplossing, Dialogue, 
Bussum

- Verdiepingscursus Praktisch procederen in IE-zaken, 
Universiteit Leiden

5 juni Cursus Actualiteiten bestuursprocesrecht in sociale 
zekerheidszaken, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken in het 
strafproces, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursusmodule B Regulier vreemdelingenrecht II, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus Procederen in het sociaalzekerheidsrecht, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus Doeltreffend procederen in (civiel) hoger beroep, 
Universiteit Leiden

8 juni Lezing prof. Barbara Fried (Stanford Law School), 
Universiteit van Amsterdam

- Cursus Actualiteiten EU-migratierecht II (asiel), OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus Actualiteiten kinderalimentatie, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Effectiever contracteren, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Samengestelde gezinnen en alimentatie, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Webinar De week van UAV, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Webinar Internationale contracten, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Webinar Jurisprudentie contractenrecht, Academie voor 
de Rechtspraktijk, online

9 juni Basiscursus Actualiteiten personen- en familierecht, 
Sdu Juridische Opleidingen, Capelle aan den IJssel

- Verdiepingscursus Voedselinformatie verstrekken in de 
praktijk, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

- Cursus Actualiteiten ambtenarenrecht, Kluwer, Utrecht
- Cursus Actualiteiten pachtrecht, Kluwer, Arnhem
- Cursus Formuleren van juridische teksten, Kluwer, 

Utrecht

- Cursus Actualiteiten aanbestedingsrecht, Vrije 
Universiteit, Amsterdam

- Cursus Flexibele arbeidsrelaties en zzp’ers, Vrije 
Universiteit, Amsterdam

- Cursus Hoger beroep in strafzaken, Vrije Universiteit, 
Amsterdam

- Cursus De juridische ins and outs van het Bouwbesluit 
2012, IBR, Utrecht

- Cursus werkgeversaansprakelijkheid, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Ondernemingsrecht in de non-profitorganisatie, 
Eggens Instituut, Amsterdam

- Webinar De Week van UAV, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Cursus Schadevergoeding, schadeberekening en 
alternatieve wegen voor compensatie, Instituut voor 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Basiscursus bouwrecht, Universiteit Leiden
10 juni Begin cursus Overtuigend pleiten, Vrije Universiteit, 

Amsterdam
- Cursus De Wet bescherming persoonsgegevens, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Kennisnet sociale zekerheid, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus De nieuwe Jeugdwet speciaal voor de advocatuur, 

OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 

Opleidingen, Maastricht
11 juni Studiemiddag voor leden en introducés, VVJ, Utrecht
- Cursus Actualiteiten ondernemingsrecht, Vrije 

Universiteit, Amsterdam
- Cursus Persoonlijke effectiviteit voor juristen (deel 1), 

Vrije Universiteit, Amsterdam
- Cursus UAV-GC 2005, IBR, Utrecht
- Verdiepingscursus strafprocesrecht, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus Contracteren onroerend goed, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Training Optreden ter zitting bij de kantonrechter, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Training persoonlijke effectiviteit, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 

Opleidingen, Maastricht

2015

agenda  19



- Cursus Ontbindende en opschortende voorwaarden, 
Eggens Instituut, Amsterdam

- Cursus Actualiteiten spoorrecht, Universiteit Leiden
12 juni Internationale Dag tegen Kinderarbeid
- Cursus ‘Alimentatierekenen: hoeveel verdienen, hoeveel 

krijgen?’, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Webinar De week van UAV, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Cursus Snellezen voor juristen, Bijzonder 

Strafrechtacademie, Den Haag
- Verdiepingscursus burgerlijk procesrecht, Universiteit 

Leiden
15 juni Basiscursus straf(proces)recht, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus Nieuw burgerlijk procesrecht, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Training De Wmo in de bezwaarprocedure, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus ‘Ongewenste vreemdelingen: vreemdeling- 

en strafrechtelijke aspecten’, Maastricht University, 
Maastricht

- Begin cursus Actualiteiten bestuursprocesrecht, Eggens 
Instituut, Amsterdam

- Cursus Overtuigen op papier, Universiteit Leiden
16 juni Algemene ledenvergadering en themamiddag 

Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten 
(NVVMA), Utrecht

- Cursus Actualiteiten bestuursrecht, Vrije Universiteit, 
Amsterdam

- Cursus Onderbewindstelling, curatele en mentorschap, 
Vrije Universiteit, Amsterdam

- Cursus (Ruimtelijk) bestuursrecht voor privatisten, IBR, 
Den Haag

- Cursus Actualiteiten vreemdelingenbewaring, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

- Cursus Awb actueel, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Basiscursus insolventierecht, OSR Juridische Opleidingen, 

Utrecht
- Cursus Fiscale aspecten bij echtscheiding, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Basiscursus mededingingsrecht, Universiteit Leiden
17 juni Studiemiddag Aanbestedingsrecht, Vrije Universiteit, 

Amsterdam
- Begin cursus Procederen in de arbeidsrechtpraktijk, Vrije 

Universiteit, Amsterdam

- Cursus Opstellen en beoordelen van contracten, Vrije 
Universiteit, Amsterdam

- Cursus Actualiteiten straf(proces)recht, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Rechtspositie onderwijs, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 
Opleidingen, Maastricht

18 juni Ramadan (tot 16 juli)
- Dag van de Ondernemende Advocaat, Sdu Uitgevers
- Congres Toekomst van het betalingsverkeer, Euroforum, 

Amsterdam
- Begin cursus Financiering en herstructurering van 

ondernemingen, Vrije Universiteit, Amsterdam
- Cursus Schade door overheidsingrijpen, Kluwer, Utrecht
- Cursus Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht, 

Vrije Universiteit, Amsterdam
- Cursus Succesvol coachen en aansturen in de juridische 

praktijk, Vrije Universiteit, Amsterdam
- Basiscursus jeugdrecht, OSR Juridische Opleidingen, 

Utrecht
- Cursus Rechtspositie oudere werknemers, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Cursus Processtukken schrijven: methoden en 

technieken, Instituut voor Juridische Opleidingen, 
Rotterdam

- Opleiding bijzonder curator in jeugdzaken, Universiteit 
Leiden

19 juni Zeildag Stichting Jonge Balie Nederland, Kortenhoef
20 juni Wereld Vluchtelingendag
- Verdiepingscursus Straf(proces)recht: cassatie in de 

praktijk, Universiteit Leiden
21 juni Vaderdag
- Basistraining Harvard onderhandelen voor juristen, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
22 juni lezing VNJA, ’s-Hertogenbosch
- Basiscursus aansprakelijkheids-, schadevergoedings- en 

verzekeringsrecht, Universiteit Leiden
- Masterclass Meesterlijk leiderschap, OSR Juridische 

Opleidingen, Utrecht
- Verdiepingscursus Bestuurlijke voorprocedures in de 

praktijk, Universiteit Leiden
- Webinar Jurisprudentie insolventierecht, Academie voor 

de Rechtspraktijk, online
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- Webinar Wederkerige overeenkomsten, Academie voor 
de Rechtspraktijk, online

23 juni Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online
- Begin cursus Vermogensrechtelijke gevolgen van 

echtscheiding, Vrije Universiteit, Amsterdam
- Cursus Actualiteiten arbeidsrecht, Eggens Instituut, 

Amsterdam
- Cursus Actualiteiten arbeidsrecht, Vrije Universiteit, 

Amsterdam
- Cursus Actualiteiten Bopz: persoonlijkheidsproblematie 

en de Bopz, OSR Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Actualiteiten Bopz: recente jurisprudentie, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Cursus Cybersecurity, Vrije Universiteit, Amsterdam
- Cursus Procederen onder de Wet werk en zekerheid, OSR 

Juridische Opleidingen, Utrecht
- Jurisprudentielunch bijzonder strafrecht, Bijzonder 

Strafrechtacademie, Amsterdam
- Webinar De week van IE: octrooirecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
24 juni Vergadering college van afgevaardigden 

Nederlandse orde van advocaten
- Cursus Beslag- en executierecht, Vrije Universiteit, 

Amsterdam

- Lezing Actualiteiten pensioenrecht: ‘Verder kijken naar 
verplichtstelling’, Vrije Universiteit, Amsterdam

- Webinar De week van IE: merkenrecht, Academie voor 
de Rechtspraktijk, online

- Verdiepingscursus Mensenrechten en sociale zekerheid, 
Universiteit Leiden

- Verdiepingscursus De internationale echtscheiding, 
Universiteit Leiden

25 juni Advocatenblad nummer 7/8 (met Kroniek) 
verschijnt

- ‘The Other’ – International Cultural Criminology 
Conference, Vrije Universiteit, Amsterdam

- Begin cursus Ondernemingsrecht van A tot Z, Eggens 
Instituut, Amsterdam

- Begin International conference on labour law, Labour 
Law Research Network, Amsterdam

- Cursus ‘Nieuwe eisen aan vreemdelingendetentie: welke 
gevolgen hebben de nieuwe EU-richtlijnen voor de 
huidige regelgeving?’, Vrije Universiteit, Amsterdam

- Cursus Actualiteiten ambtenarenrecht, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Actualiteiten familie- en jeugdrecht, OSR 
Juridische Opleidingen, Utrecht

12 juni: Internationale Dag tegen Kinderarbeid
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- Cursus Actualiteiten onderwijsrecht, Vrije Universiteit, 
Amsterdam

- Cursus De arbeidsongeschikte ambtenaar, OSR Juridische 
Opleidingen, Utrecht

- Cursus Drogredenen en retoriek in het juridische debat, 
Vrije Universiteit, Amsterdam

- Symposium Nieuwe wetgeving KEI, Universiteit Leiden
- Webinar Aansprakelijkheid hulppersonen en 

vertegenwoordigers, Academie voor de Rechtspraktijk, 
online

- Webinar De week van IE: handhaving, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Webinar Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, 
Academie voor de Rechtspraktijk, online

- Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online
- 26 juni Webinar De week van IE: modellenrecht en 

andere onderwerken, Academie voor de Rechtspraktijk, 
online

- 29 juni Begin conferentie ‘Virtues and consumer law’, 
International Association of Consumer Law, Amsterdam

- Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online
30 juni Begin basiscursus Erfrecht, Sdu Juridische 

Opleidingen, Capelle aan den IJssel

JULI
1 juli Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 

Opleidingen, Zwolle
- Patroonscursus, Dialogue, Bussum
2 juli Verdiepingscursus De praktijk van de Wet wapens en 

munitie, Sdu Juridische Opleidingen, Den Haag
- Cursus Actualiteiten ICT & Recht, ICT Recht, Amsterdam
4 juli Zomervakantie regio Noord (tot 16 augustus)
- Eerste etappe Tour de France, Utrecht
7 juli Verdiepingscursus Beter omgaan met oudere 

werknemers onder de Wwz, Sdu Juridische Opleidingen, 
Breukelen

8 juli Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker 
& Anker Opleidingen, Alkmaar

- Begin opleiding Governance voor commissarissen en 
toezichthouders, Wagner Group, Noordwijk

11 juli Zomervakantie regio Midden (tot 23 augustus)
17 juli Suikerfeest (tot 19 juli)
18 juli Zomervakantie regio Zuid (tot 30 augustus)

AUGUSTUS
17 augustus Begin training Mediation op de werkvloer, The 

Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam
20 augustus Patroonscursus, Dialogue, Bussum
25 augustus Patroonscursus, Dialogue, Bussum
27 augustus Advocatenblad nummer 9 (met Kroniek) 

verschijnt

SEPTEMBER

Deze maand:
· Opening gerechtelijke jaar
· Webinar Actualiteiten KEI, Law at Web, online
· Lezing ‘Bewaarplicht, data-opslag en -security’, 

Viadicte

1 september Kennismakingsbijeenkomst nieuwe advocaten 
en overstappers, Rechtbank Zeeland-West-Brabant

- Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online
- Webinar De zieke werknemer, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
2 september Begin training Mediation op de werkvloer, The 

Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam
3 september Verdiepingscursus De rol van de verdediging 

in voorbereidend onderzoek, Sdu Juridische 
Opleidingen, Breukelen

- Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online
- Basiscursus ICT-contracten, ICT Recht, Amsterdam
- Webinar Actualiteiten beslagrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie burgerlijk procesrecht, Academie 

voor de Rechtspraktijk, online
7 september Begin Week van de Rechtspraak
- Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online
8 september Aftrap gerechtelijk jaar Rechtbank Overijssel, 

Almelo
- Verdiepingscursus Onrechtmatige daad in de praktijk, 

Sdu Juridische Opleidingen, Den Haag
- Patroonscursus, Dialogue, Bussum
10 september Dag van de Rechtspraak
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- vFAS-congres in het kader van de Dag van de Scheiding, 
Den Haag

- Verdiepingscursus Actualiteiten alimentatie: kinder- en 
partneralimentatie, Sdu Juridische Opleidingen, Utrecht

- Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, 
Bussum

11 september Dag van de Scheiding
- Nacht van de Dictatuur, Den Haag
- Begin Executive Program Financieel Forensisch 

Deskundige, Erasmus Universiteit Rotterdam
12 september Open dag Rechtbank Overijssel, Almelo en 

Zwolle
14 september Begin 3rd International Business Law 

Conference, Advoc, Bali, Indonesië
- Begin opleiding Governance voor commissarissen en 

toezichthouders, Wagner Group, Meppel
- Studiemiddag VNJA, Utrecht
- Webinar Werkgeversaansprakelijkheid, Academie voor 

de Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
15 september Prinsjesdag
- Begin training adviesvaardigheden, Dialogue, Bussum
- Internationale Dag van de Democratie
16 september Vergadering college van afgevaardigden 

Nederlandse orde van advocaten
- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 

Opleidingen, Bergen op Zoom
- Webinar Mededingingsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Specialisatieopleiding gerechtelijk deskundige, 

Universiteit Leiden
17 september Begin conferentie ‘Global supranational tax 

law’, Group for Research on European and International 
Taxation, Amsterdam

- Studiemiddag voor leden en introducés, VVJ, Utrecht
- Verdiepingscursus ICT-contracten, ICT Recht, Amsterdam
- Webinar Totstandkoming overeenkomsten, Academie 

voor de Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie contractenrecht, Academie voor 

de Rechtspraktijk, online
- Masterclass arbeidsrecht, ‘De buitenkans achter 

het concurrentiebeding en relatiebeding’, AN-i, 
’s-Hertogenbosch

- Training conflictmanagement, Dialogue, Bussum
- Training Trefzeker beïnvloeden en verhoor, Dialogue, 

Bussum
18 september Verdiepingscursus De overlijdensschadebere-

kening ex artikel 6:108 BW, Sdu Juridische Opleidingen, 
Breukelen

- Masterclass strategisch arbeidsrecht, AN-i, Amsterdam-
Schiphol

21 september Training effectief communiceren, Dialogue, 
Bussum

22 september Training Effectief overtuigen en beïnvloeden, 
Dialogue, Bussum

- Cursus Verkeersstrafrecht, Kluwer, Utrecht
- Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & 

Anker Opleidingen, Arnhem
- Cursus Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht, Instituut 

voor Juridische Opleidingen, Utrecht
24 september Advocatenblad nummer 10 verschijnt 
- Webinar Advocaat en politieverhoor, Law at Web, online
- Cursus Actualiteiten ICT & Recht, ICT Recht, Amsterdam
- Patroonscursus, Dialogue, Bussum
28 september Webinar Arbeidsrecht en faillissement, 

Academie voor de Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Training Wervings- en selectiegesprekken voeren, 

Dialogue, Bussum
29 september Informatieavond beroepsopleiding, Stichting 

Jonge Balie Nederland, Utrecht
- Verdiepingscursus Effectief procederen: de terechtzitting 

in het arbeidsrecht, Sdu Juridische Opleidingen, 
Breukelen

- Webinar Bestuurdersaansprakelijkheid, Academie voor 
de Rechtspraktijk, online

- Begin training financieel management, Dialogue, 
Bussum

OKTOBER

Deze maand:
· Pleit, Utrecht

1 oktober Begin training Mediation op de werkvloer, The 
Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam
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- Masterclass arbeidsrecht, ‘Van een subjectief 
naar een feitelijk ontslag op staande voet’, AN-i, 
’s-Hertogenbosch

- Begin coachingsopleiding, Dialogue, Bussum
- Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, 

Bussum
2 oktober Begin cursus Schadevaststelling bij ondernemers 

met letsel, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen
- Begin opleiding Governance voor commissarissen en 

toezichthouders, Wagner Group, Amsterdam
4 oktober Dierendag
6 oktober webinar AR Updates Talk, Law at Web, online
- Cursus Actualiteiten Algemene voorwaarden, Instituut 

voor Juridische Opleidingen, Amsterdam
7 oktober Lezing Actualiteiten pensioenrecht: ‘Verder 

kijken naar grensoverschrijdend pensioenverkeer’, Vrije 
Universiteit, Amsterdam

- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 
Opleidingen, Utrecht

- Begin training bemiddelings- en 
mediationvaardigheden, Dialogue, Bussum

8 oktober Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online
- Masterclass ICT-contracten, ICT Recht, Amsterdam
- Cursus ‘Alternatieve procedures: de willige rechtsmacht 

van artikel 96 Rv, arbitrage, bindend advies en het 
duel’, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

9 oktober Specialisatiecursus Time management voor 
juristen, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

- Patroonscursus, Dialogue, Bussum
10 oktober Europese Dag tegen de Doodstraf
12 oktober Begin training Mediation op de werkvloer, The 

Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Training Omgaan met de media, Dialogue, Bussum
- Webinar Goed voorbereid naar de zitting, Instituut voor 

Juridische Opleidingen, online
13 oktober Training timemanagement, Dialogue, Bussum
- Cursus Beëindigen of wijzigen van (duur)overeenkom-

sten, Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam
14 oktober Cursus Actualiteiten vermogensrecht, Instituut 

voor Juridische Opleidingen, Amsterdam
15 oktober Masterclass arbeidsrecht, ‘De maximale 

bandbreedte van de (toekomstige) verzoekprocedures’, 
AN-i, Zwolle

- Cursus Zorgplichten in het vermogensrecht, Instituut voor 
Juridische Opleidingen, Amsterdam

17 oktober Herfstvakantie regio’s Noord en Midden (tot 25 
oktober)

18 oktober Europese Dag tegen Mensenhandel
24 oktober Herfstvakantie regio Zuid (tot 1 november)
- Dag van de Verenigde Naties
25 oktober Begin wintertijd
26 oktober Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, online
- Webinar Ambtenarenrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
28 oktober Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, 

Anker & Anker Opleidingen, Utrecht/Haarzuilens
- Webinar Subsidie, Academie voor de Rechtspraktijk, 

online
- Begin training Gespreksleider intervisie, Dialogue, 

Bussum
29 oktober Advocatenblad nummer 11 verschijnt 

NOVEMBER
Deze maand:
· Gerbrandydebat Orde van Advocaten
· Lezing ‘De veranderende markt en de advocatuur, 

zwemmen of…?’, Viadicte

3 november Begin training Mediation op de werkvloer,  
The Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

- Cursus Processtukken schrijven: methoden en 
technieken, Instituut voor Juridische Opleidingen, 
Utrecht

- Verdiepingscursus bestuursrechtelijk bewijsrecht, 
Universiteit Leiden

4 november Cursus jeugdstrafrecht en 
jeugdstrafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen,  
Den Haag

- Begin Advoc Joint Network Meeting, Lima, Peru
5 november Specialisatiecursus Snellezen en 

geheugentraining voor juristen, Sdu Juridische 
Opleidingen, Breukelen

- Verdiepingscursus Cloud & Recht, ICT Recht, Amsterdam
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- Masterclass arbeidsrecht, ‘Ziekte en economische 
ontslagen in de UWV-procedure’, AN-i, Amsterdam-
Schiphol

- Begin practicum Vonnis schrijven voor advocaten, 
Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

6 november Actualiteitencursussen voor alumni, Radboud 
Universiteit, Nijmegen

9 november Webinar Overgang onderneming, Academie 
voor de Rechtspraktijk, online

- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Webinar Mededingingsrecht, Academie voor de 
Rechtspraktijk, online

- Begin training projectmanagement, Dialogue, Bussum
10 november Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online
11 november Sint Maarten
- Webinar Consumentenovereenkomst, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie overeenkomsten, Academie voor 

de Rechtspraktijk, online
- Begin opleiding tot professioneel mediator, Dialogue, 

Bussum
12 november Studiemiddag voor leden en introducés 

Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ), Utrecht

- Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online
- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 

Opleidingen, Amsterdam
- Begin opleiding Governance voor commissarissen en 

toezichthouders, Wagner Group, Brummen
13 november Proefcollege master legal management, 

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam
16 november Lezing VNJA, Amsterdam
- Begin training Meester in acquisitie, Dialogue, Bussum
17 november Verdiepingscursus Goed omgaan met klachten 

van patiënten in de zorg, Sdu Juridische Opleidingen, 
Breukelen

- Cursus Vonnis schrijven voor advocaten, Instituut voor 
Juridische Opleidingen, Utrecht

18 november Begin training Mediation op de werkvloer, 
The Lime Tree mediation & training, Amsterdam

- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 
Opleidingen, Den Haag

- Patroonscursus, Dialogue, Bussum
- Webinar Strategisch beëindigen van overeenkomsten, 

Instituut voor Juridische Opleidingen, online
- Cursus Nieuw IPR, Instituut voor Juridische Opleidingen, 

Utrecht

November: Gerbrandydebat Nederlandse Orde van Advocaten

Foto: Van Rhoon
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19 november Verdiepingscursus Cloud & Recht, ICT Recht, 
Amsterdam

- Cursus Internationale handelscontracten, Instituut voor 
Juridische Opleidingen, Amsterdam

- Masterclass (Contr)actueel arbeidsrecht, AN-i, Zwolle
20 november Internationale Dag van de Rechten van het 

Kind
23 november Webinar Statutair directeur, Academie voor 

de Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
24 november Webinar Jurisprudentie bestuursrecht, 

Academie voor de Rechtspraktijk, online
25 november Lezing Pensioenrecht: ‘Verder kijken 

naar overgang van onderneming’, Vrije Universiteit, 
Amsterdam

26 november Basiscursus Voedselinformatie verstrekken in 
de praktijk, Sdu Juridische Opleidingen, Breukelen

- Webinar Proportionele aansprakelijkheid, Academie 
voor de Rechtspraktijk, online

- Cursus Processtukken schrijven: methoden en 
technieken, Instituut voor Juridische Opleidingen, Zwolle

- Training Harvard-onderhandelen, Dialogue, Bussum
- Webinar Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, 

Academie voor de Rechtspraktijk, online
27 november Verdiepingscursus De letselschadeberekening 

ex artikel 6:107 BW, Sdu Juridische Opleidingen, 
Breukelen

- Masterclass (Contr)actueel arbeidsrecht, AN-i, 
Amsterdam-Schiphol

DECEMBER

Deze maand:
· Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor 

Procesrecht

1 december Cursus Vonnis schrijven voor advocaten, 
Instituut voor Juridische Opleidingen, Amsterdam

2 december Vergadering college van afgevaardigden 
Nederlandse orde van advocaten

- Cursus jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht, Anker & 
Anker Opleidingen, Rotterdam

3 december Inleiding Privacyrecht en bescherming 
persoonsgegevens, Instituut voor Juridische Opleidingen, 
Rotterdam

- Webinar SR Updates Talk, Law at Web, online
- Training Mediation als conflictoplossing, Dialogue, 

Bussum
- Inleiding privacyrecht en bescherming 

persoonsgegevens, Instituut voor Juridische Opleidingen, 
Rotterdam

5 december Sinterklaasavond
7 december Webinar Arbeidsovereenkomst, Academie voor 

de Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
8 december Webinar Dagvaarding en tips, Academie voor 

de Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie burgerlijk procesrecht, Academie 

voor de Rechtspraktijk, online
10 december Internationale Dag van de Rechten van de 

Mens
- Advocatenblad nummer 12/1 (met Kroniek) verschijnt
- Kennismakingsbijeenkomst nieuwe advocaten en 

overstappers, Rechtbank Zeeland-West-Brabant
- Webinar PFR Updates Talk, Law at Web, online
- Cursus strafrecht en strafprocesrecht, Anker & Anker 

Opleidingen, Rotterdam
- Cursus Actualiteiten ICT & Recht, ICT Recht, Amsterdam
- Training Psychologie voor juristen, Dialogue, Bussum 
12 december Patroonscursus, Dialogue, Bussum
14 december Webinar IE/B9 Updates Talk, Law at Web, 

online

10 december: Internationale Dag van de Rechten van de Mens
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15 december Naturalisatiedag
- Koninkrijksdag
- Webinar Arbitrage, Academie voor de Rechtspraktijk, 

online
- Webinar Jurisprudentie arbitrage, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Cursus Schadevergoeding, schadeberekening en 

alternatieve wegen voor compensatie, Instituut voor 
Juridische Opleidingen, Rotterdam

16 december Cursus jeugdstrafrecht en 
jeugdstrafprocesrecht, Anker & Anker Opleidingen, 
Amsterdam

17 december Begin training Mediation op de werkvloer, The 
Lime Tree Mediation & Training, Amsterdam

- Webinar AR Updates Talk, Law at Web, online

- Cursus Actualiteiten gezondheidsrecht, Universiteit Leiden
18 december Internationale Dag van de Migrant
19 december Kerstvakantie, alle regio’s (tot 3 januari 2016)
21 december Webinar Outsourcing, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie arbeidsrecht, Academie voor de 

Rechtspraktijk, online
23 december Webinar Europees contractrecht, Academie 

voor de Rechtspraktijk, online
- Webinar Jurisprudentie contractenrecht, Academie voor 

de Rechtspraktijk, online
25 december Eerste Kerstdag
26 december Tweede Kerstdag
31 december Oudjaarsdag

Verantwoording
De redactie van het Advocatenblad heeft haar best gedaan om zo veel mogelijk voor 
advocaten relevante agendapunten te verzamelen en accuraat weer te geven. Niet 
alles past in een agenda. Zo worden veel online-opleidingen van onder meer de 
Amsterdam Law Academy en PO-online het gehele jaar door gegeven. Actuele 
overzichten van het aanbod zijn op de websites van de opleidingen te vinden. Mist 
u nog andere zaken in de agenda, geef dit dan door via redactieAadvocatenorde.nl. 
Mogelijk kunnen we uw agenda-item een volgende keer alsnog opnemen.
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advertenties

VU LAW
ACADEMY

Groeit u ook mee in 2015?

Voor 2015 wordt verwacht dat de Nederlandse 
economie verder groeit, alle bedrijfs sectoren 
zullen hiervan profi teren. En u? Groeit u mee? 

Vergroot uw juridische kennis en vaardigheden 
met de PO en VSO/PO cursussen en specialiseer 
met onze leergangen. www.vula.nl

Ik zoek 
advies of 

een juridische 
cursus op maat

Juridisch Postacademisch Onderwijs

Meer weten wat 

wij voor u kunnen 

betekenen? 

Bel of mail het 

Eggens Instituut 

T: 020 - 5253407 

of pao-fdr@uva.nl

U schetst de contouren, wij vullen het kader

BESTEL VIA WWW.SDU.NL



Wat er verandert  
in 2015

Welke voor advocaten relevante regelingen  

treden naar verwachting in 2015 in werking?  

De stand van zaken in december 2014.

Marian Verburgh

intussen op het binnenhof
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1. rechtspraktijk

Wet poSitie en toezicHt AdvocAtuur
STATUS Wetsvoorstel 32 382 (aanpassing van 
de Advocatenwet en enige andere wetten in 
verband met de positie van de advocatuur in de 
rechtsorde en herziening van het toezicht op 
advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) is 
op 1 oktober (Stb. 354) tot wet verheven.
inHoud Het voorstel bevat onder veel meer: codificatie 
van de kernwaarden, invoering van tuchtregister, zwarte 
lijst en boete, verval van de WTBZ-begrotingsprocedure, 
invoering griffierecht en andere tuchtrechtelijke wijzi-
gingen in de Advocatenwet. Daarnaast: een nieuwe 
regeling van het toezicht op de advocatuur, waarbij een 
college van toezicht de lokale dekens gaat controleren. 
Zie de Ordepagina’s in dit nummer.
in WerKing 1 januari 2015. Bepalingen inzake 
kwaliteitstoetsen. 
Beoogd per 1 januari 2016. 

verordening op de AdvocAtuur
StAtuS De Verordening op de advocatuur is op  
4 december aanvaard door het college van afgevaar-
digden van de Nederlandse orde van advocaten. 
inHoud Twaalf bestaande verordeningen worden 
samengevoegd tot één verordening. Behalve de invoering 
van een kantoorklachtenregeling voor elke advocaat zijn 
er weinig grote inhoudelijke wijzigingen. Daarnaast zijn 
diverse lagere regelingen van de Orde samengevoegd tot 
één Regeling op de Advocatuur. Zie de Ordepagina’s in 
dit nummer.
in WerKing 1 januari 2015.

BeSluit StelSelvernieuWing  
recHtSBijStAnd i
STATUS Ontwerpbesluit (wijziging van het Besluit 
eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit 
vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband 
met de invoering van enige maatregelen in het 
kader van de stelselvernieuwing gesubsidieerde 
rechtsbijstand) is op 30 april voorgehangen bij 
de Tweede Kamer (31 753, nr. 82) en gepubliceerd 
op internetconsultatie.nl.

inHoud Het Ontwerpbesluit (kortweg BSR I) is nog 
onderwerp van discussie in het parlement en bevat de 
volgende maatregelen: 
1.  herijking enkele strafrechtelijke forfaitaire 

vergoedingen; 
2.  verlaging vergoedingen in bewerkelijke strafzaken;
3.  tijdelijke uitschakeling van verschillende jaarlijkse 

indexeringen;
4.  generieke verlaging basisvergoeding rechtsbijstands-

verleners, eerste tranche. 
Doel van de gehele operatie Stelselvernieuwing Rechts-
bijstand (31 753, nr. 89): een structurele bezuiniging per 
2018 van 85,1 miljoen euro. Dat bedrag is opgebouwd uit 
de besparingen als gevolg van BSR I en eventueel II, het 
conceptvoorstel van Wet stelselvernieuwing rechtsbijstand 
(zie Intussen op het Binnenhof, Advocatenblad december 
2014), een eventueel nader wetsvoorstel en van maatre-
gelen waarvoor geen wetgeving nodig is. 
Op 15 december zou in de Eerste Kamer een debat over 
rechtsbijstand plaatshebben, maar dit beleidsdebat is 
uitgesteld.De staatssecretaris beloofde de Tweede Kamer 
deze behandeling af te wachten, onzeker is daarmee 
of de beoogde inwerkingtreding van 1 januari wordt 
gehaald.
in WerKing Beoogd 1 januari 2015. 

verHoging griffierecHten 
STATUS Wetsvoorstel 33 757 (Wijziging van de 
Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffie-
rechten burgerlijke zaken en de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
in verband met aanpassing van griffierechten) is 
in behandeling bij de Tweede Kamer.
inHoud Verhoging van de griffierechten met – aanvan-
kelijk – gemiddeld 15 procent. Oorspronkelijk beoogde 
besparing: van 38 miljoen euro in 2014 tot 58 miljoen 
euro in 2018. Bij tweede nota van wijziging (33757, 8) 
heeft de staatssecretaris de bezuinigingen met 13 miljoen  
euro verzacht:
1.  de verhoging van het lage griffierechttarief in 

bestuurszaken in eerste aanleg wordt beperkt tot 2 
procent (was 75 procent);

2.  de verhogingen van het lage en het standaardta-
rief in bestuurszaken in hoger beroep en cassatie 

2015

30  wat er verandert in 2015



worden gehalveerd (tot respectievelijk 30 procent en 
15 procent);

3.  een extra staffel wordt toegevoegd voor geringe civiele 
geldvorderingen;

4.  voor civiele zaken met een financieel belang van 5 
miljoen euro, tot 50 miljoen euro en van meer dan 
50 miljoen euro worden extra staffels toegevoegd; het 
griffierecht in deze extra staffels wordt uitsluitend voor 
rechtspersonen verhoogd.

in WerKing Beoogd in 2015.

nieuWe gerecHtSdeurWAArderSWet
STATUS Wetsvoorstel 34 047 (wijziging van de 
Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de 
evaluatie van het functioneren van de Konink-
lijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaar-
ders, alsmede de regeling van enkele andere 
onderwerpen in die wet) is in behandeling bij de 
Tweede Kamer.
inHoud Nieuwe regels over wie als gerechtsdeurwaarder 
mag optreden en een sterker toezicht. De onafhanke-
lijke positie van gerechtsdeurwaarders ten opzichte van 
klanten wordt bevorderd. De praktijk van het op freelan-
cebasis werken door toegevoegd gerechtsdeurwaarders 
wordt onmogelijk gemaakt. Verder komt er een openbaar 

register voor gerechtsdeurwaarders, zodat iedereen kan 
nagaan of ambtshandelingen bevoegd zijn verricht. Ook 
de nevenbetrekkingen van gerechtsdeurwaarders staan 
daarin. Het Bureau Financieel Toezicht oefent straks 
integraal, dus niet meer slechts financieel, toezicht uit. 
Bij een ernstig vermoeden van klachtwaardig handelen 
kunnen, naast de minister van Veiligheid en Justitie, in 
de toekomst ook het bestuur van de Koninklijke Beroeps-
organisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en het 
Bureau Financieel Toezicht de tuchtrechter vragen de 
betrokken gerechtsdeurwaarder direct te schorsen.
in WerKing Beoogd 1 juli 2015.

Wet mediAtion 
STATUS De wetsvoorstellen zijn in behandeling  
bij de Tweede Kamer. 
inHoud Het gaat om drie initiatiefwetsvoorstellen: Wet 
registermediator (33 722), Wet bevordering van mediation 
in het bestuursrecht (33 727) en Wet bevordering van 
mediation in het burgerlijk recht (33 723). VVD-Kamerlid 
Ard van der Steur wil mediation in het bestuurs- en 
civiel recht bevorderen, een register plus tuchtrecht 
voor mediators invoeren en hun verschoningsrecht 
waarborgen. 
in WerKing Beoogd in 2015.

2. strafrecht

uitBreiding gronden voorlopige 
HecHteniS
STATUS Wetsvoorstel 33 360 (Wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering in verband met 
de uitbreiding van de gronden voor voorlopige 
hechtenis) is op 14 mei 2014 (Stb. 176) tot wet 
verheven.
inHoud De wet voegt aan het Wetboek van Strafvordering 
gronden voor voorlopige hechtenis toe: bij verdenking 
van openlijke geweldpleging, brandstichting, bedreiging, 
(zware) mishandeling of vernieling in de publieke ruimte 
of tegen personen met een publieke taak. Denk aan 
uitgaansgeweld, misdrijven tijdens evenementen zoals 
voetbalwedstrijden, concerten, dansfeesten en oude-
jaarsvieringen, in het openbaar vervoer, op stations, dicht 

bij winkels of uitgaansgelegenheden. Berechting van het 
misdrijf moet via snelrecht binnen zeventien dagen en 
vijftien uren plaatsvinden. 
in WerKing 1 januari 2015.

Wijziging WotS
STATUS Wet van 25 juni 2014 (Stb. 240) tot 
wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerleg-
ging strafvonnissen in verband met aanvulling 
van de bepaling over de procedure van voortge-
zette tenuitvoerlegging.
inHoud Dit wetsvoorstel verbetert de procedure van 
onmiddellijke tenuitvoerlegging (de zogenaamde voort-
gezette tenuitvoerlegging) van een in ander land 
opgelegde vrijheidsbenemende sanctie in de Wet over-
dracht tenuitvoerlegging strafvonissen (WOTS). Hierdoor 
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kunnen Nederlanders die een gevangenisstraf hebben 
gekregen in het buitenland onder bepaalde voorwaarden 
hun straf in Nederland uitzitten.
in WerKing Beoogd 1 januari 2015.

rooKverBod in de Hele HorecA
STATUS Wetsvoorstel 33 791 (Verduidelijking van 
de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip 
van een algemeen rookverbod in de horeca) is op 
5 november 2014 (Stb. 447) tot wet verheven.
inHoud Ook in een klein café zonder personeel is roken 
niet meer toegestaan. Als gevolg van een uitspraak van 
de Hoge Raad is het rookverbod voor kleine cafés op 10 
oktober 2014 feitelijk al in werking getreden.
in WerKing beoogd 1 januari 2015.

Hennepteelt
StAtuS Wetsvoorstel 32 842 (wijziging van de Opiumwet 
in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter 
voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennep-
teelt) is op 12 november 2014 (Stb. 444) tot wet verheven. 
inHoud Alle handelingen die illegale hennepteelt voor-
bereiden en bevorderen worden strafbaar, met een 
gevangenisstraf tot drie jaar of een geldboete.
in WerKing Beoogd 1 januari 2015. 

StrAfverHoging WitWASSen en Andere 
finAncieel-economiScHe criminAliteit
STATUS Wetsvoorstel 33 685 (Wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Straf-
vordering en de Wet op de economische delicten 
met het oog op het vergroten van de mogelijk-
heden tot opsporing, vervolging, alsmede het 
voorkomen van financieel-economische crimi-
naliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding 
financieel-economische criminaliteit)) is op 19 
november 2014 (Stb. 445) tot wet verheven.
inHoud Er komen hogere straffen voor witwassen en 
corruptie. De strafbaarstelling van misbruik van subsi-
diegeld wordt verruimd en de maximale boete voor 
bedrijven wordt verhoogd en meer afhankelijk van de 
jaaromzet. Verder komt er een snellere procedure om 
te beoordelen of advocaten of notarissen zich bij inbe-
slagneming in het kader van een opsporingsonderzoek 
terecht beroepen op hun verschoningsrecht. 
in WerKing Beoogd 1 januari 2015.

recHt op informAtie in 
StrAfprocedureS 
STATUS Wetsvoorstel 33 871 (implementatie 
van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betref-
fende het recht op informatie in strafprocedures 
(PbEU L 142)) is op 5 november 2014 (Stb. 433) tot 
wet verheven.
inHoud De wet implementeert de richtlijn, die mini-
mumregels geeft met betrekking tot het recht op infor-
matie van verdachten:
a)  informatie over bepaalde strafvorderlijke rechten 
b)  informatie over het strafbare feit en de tenlastelegging
c)  informatie uit het strafdossier.
Aangehouden verdachten krijgen straks op het politiebu-
reau een aangevulde ‘Salduz-folder’. 
De inplementatietermijn verstreek op 2 juni 2014, maar 
verdachten kunnen zich direct op de richtlijn beroepen.
in WerKing Onbekend.

intenSief toezicHt terugKerende 
geWeldS- en zedendelinquenten
STATUS Wetsvoorstel 33 816 (langdurig toezicht, 
gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking) is in 
behandeling bij de Eerste Kamer.
inHoud Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en 
Wetboek van Strafvordering. De maximale duur van de 
voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van over-
heidswege vervalt, de proeftijden van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling worden langer en de wet voert een 
gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel 
in voor tbs’ers en zeden- en geweldsdelinquenten. 
in WerKing Beoogd 1 juli 2015.

Herziening StrAfBAArStelling 
fAilliSSementSfrAude
STATUS Wetsvoorstel 33 994 (wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Straf-
vordering en de Wet op de economische delicten 
met het oog op het verbeteren van de mogelijk-
heden tot opsporing en vervolging, alsmede het 
voorkomen van faillissementsfraude (herzie-
ning strafbaarstelling faillissementsfraude)) is in 
behandeling bij de Tweede Kamer.
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inHoud Verruiming van de strafrechtelijke mogelijkheden 
om effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze 
faillissementen. Zo staat er straks twee jaar cel op over-
treding van de administratieplicht bij faillissement.
in WerKing Beoogd 1 juli 2015.

BronBeScHerming in StrAfzAKen
STATUS Wetsvoorstel 34 032 (Wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van 
het recht op bronbescherming bij vrije nieuws-
garing (bronbescherming in strafzaken)) is op 17 
september ingediend bij de Tweede Kamer.
inHoud Het recht van journalisten (en andere publi-
cisten) om hun bron te beschermen wordt wettelijk 
vastgelegd. Zij hoeven als getuige in een strafzaak geen 
vragen te beantwoorden over de identiteit van hun bron, 
behalve als daardoor aan een zwaarderwegend maat-
schappelijk belang onevenredig grote schade zou worden 
toegebracht. De rechter bepaalt uiteindelijk of het beroep 
op bronbescherming terecht was. Voor de toepassing van 
strafvorderlijke dwangmiddelen tegen journalisten is 
voortaan een voorafgaande machtiging van de rechter-
commissaris vereist.
De wetswijziging is het gevolg van een aantal arresten 
van het EHRM.
in WerKing Beoogd 1 juli 2015.

Herziening tenuitvoerlegging  
StrAfrecHtelijKe BeSliSSingen 
STATUS Wetsvoorstel 34 086 (Wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Straf-
vordering en enige andere wetten in verband 
met een herziening van de wettelijke regeling 
van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke 
beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging 
strafrechtelijke beslissingen)) is 21 november 
ingediend bij de Tweede Kamer.
inHoud Dit is de eerste stap naar een algehele herziening 
van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Alle regels over 
tenuitvoerlegging komen in een nieuw Boek 6 Sv. Ook 
wordt ‘elektronische betekening’ mogelijk. De minister 
(in plaats van het OM) wordt direct verantwoordelijk voor 
de tenuitvoerlegging. 
in WerKing Gefaseerd, beoogd vanaf 1 juli 2015.

HuiSelijK geWeld
STATUS Wetsvoorstel 34 039 (Uitvoering van het 
op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen 
Verdrag van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)) is 
in behandeling bij de Tweede Kamer.
inHoud De Nederlandse wetgeving wordt op drie punten 
aangepast: de verjaringsregeling van artikel 71 van het 
Wetboek van Strafrecht, de strafbaarstelling van voorbe-
reiding van huwelijksdwang en een aanvulling van de 
Uitleveringswet.
in WerKing Beoogd 1 juli 2015.

SpreeKrecHt SlAcHtofferS
STATUS Wetsvoorstel 34 082 (Wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van 
het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden 
in het strafproces en wijziging van de Wet scha-
defonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding 
van de mogelijkheid van uitkering aan nabe-
staanden) is op 12 november ingediend bij de 
Tweede Kamer.
inHoud Dit wetsvoorstel verruimt de omvang van het 
spreekrecht van het slachtoffer tijdens het strafproces en 
versterkt de mogelijkheden tot toekenning van een tege-
moetkoming aan nabestaanden van een verkeersmisdrijf. 
in WerKing Beoogd 1 juli 2015.

pASSAgegegevenS voertuigen in 
KenteKenregiSter
STATUS Wetsvoorstel 33 542 (Wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering in verband met 
de regeling van het vastleggen en bewaren van 
kentekengegevens door de politie) is in behande-
ling bij de Tweede Kamer.
inHoud Passagegegevens als kenteken, locatie, tijdstip 
en foto van een voertuig kunnen worden vastgelegd en 
bewaard in een kentekenregister. Het zijn gegevens van 
passerende voertuigen die op dat moment niet direct 
nodig zijn voor een politieonderzoek; de gegevens uit 
het register mogen binnen vier weken gebruikt worden 
bij de opsporing van een specifiek misdrijf en voor de 
aanhouding van voortvluchtige personen. De naam van 
de persoon op wiens naam het kenteken staat, wordt 
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alleen bekend als in een concrete zaak naar een specifiek 
kenteken in het kentekenregister wordt gezocht. 
Het wetsvoorstel wordt aangepast naar aanleiding van 
een uitspraak (C-293/12 en C294/12) van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, waarin de richtlijn datare-
tentie ongeldig werd verklaard.
in WerKing Beoogd 1 juli 2015. 

verlieS nederlAnderScHAp Bij  
terroriStiScHe Activiteiten 
STATUS Wetsvoorstel 34 016 (R2036) (Wijziging 
van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter 
verruiming van de mogelijkheden voor het 
ontnemen van het Nederlanderschap bij terro-
ristische misdrijven) is in behandeling bij de 
Tweede Kamer. 
inHoud Deelname aan een terroristische organisatie leidt 
automatisch tot verlies van het Nederlanderschap. Dit ter 
uitvoering van de motie-Dijkhoff (VVD) (29754, nr. 224). Er 

moet wel een onherroepelijke strafrechtelijke veroorde-
ling zijn. Nu is verlies van rechtswege alleen mogelijk 
als iemand vrijwillig dienst neemt in het leger van een 
vijandige staat. 
in WerKing Beoogd 1 juli 2015. 

voetBAlvAndAliSme 

STATUS Wetsvoorstel 33 882 (Wijziging van de 
Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter 
aanscherping van de maatregelen ter bestrijding 
van voetbalvandalisme en ernstige overlast) is in 
behandeling bij de Tweede Kamer.
inHoud Wijziging van de artikelen 172a Gemeentewet en 
38v Wetboek van Strafrecht. De wet wordt aangescherpt 
mede naar aanleiding van de evaluatie van de Wet 
maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige 
overlast (de Wet mbveo of ‘Voetbalwet’).
in WerKing Beoogd in 2015.

3. bestuursrecht

BeStuurlijKe Boete WoningWet
STATUS Wetsvoorstel 33 798 (Wijziging van de 
Woningwet in verband met het versterken van 
het handhavingsinstrumentarium) is op 4 juni 
2014 (Stb. 249) tot wet verheven.
inHoud Invoering van betere handhavingsinstrumenten 
in situaties dat eigenaren niets doen aan de staat van 
gebouwen en terreinen. Er komt een bestuurlijke boete in 
de Woningwet. De maatregel tot beheerovername wordt 
gewijzigd, waardoor een gebouw niet meer eerst hoeft 
te worden gesloten. De Tweede Kamer heeft verder een 
amendement tot streng optreden tegen huisjesmelkerij 
aangenomen.
in WerKing 1 januari 2015.

Wmo 2015 
STATUS Wetsvoorstel 33 841 (regels inzake de 
gemeentelijke ondersteuning  op het gebied van 
zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen 
en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015)) is op 9 juli 2014 (Stb. 280) tot wet verheven. 

inHoud De gemeenten worden verantwoordelijk voor 
het ondersteunen van de zelfredzaamheid en partici-
patie van mensen met een beperking, chronische psychi-
sche of psychosociale problemen. De bedoeling is dat 
men zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijft. 
De gemeenten verzorgen zonodig beschermd wonen en 
opvang. 
in WerKing Deels 19 juli 2014, deels 1 januari 2015 (zie 
Stb. 2014, 281). Uitvoeringsbesluit Wmo 2015: 1 januari 
2015.

Wet lAngdurige zorg
STATUS Wetsvoorstel 33 891 (regels inzake de 
verzekering van zorg aan mensen die zijn aange-
wezen op langdurige zorg (Wet langdurige 
zorg)) is op 2 december door de Eerste Kamer 
aanvaard.
inHoud De Wet langdurige zorg (Wlz) vervangt de 
huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
en vormt het (voorlopig) sluitstuk van de in het regeer-
akkoord voorziene herziening van de langdurige zorg. 
De reikwijdte van de Wlz is beperkter dan die van de 
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AWBZ omdat grote delen van de AWBZ worden overgehe-
veld naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de 
Jeugdwet. 
in WerKing 1 januari 2015. 

jeugdWet
STATUS Wetsvoorstel 33 684 (Regels over de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 
preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan 
jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedings-
problemen, psychische problemen en stoor-
nissen (Jeugdwet)) is op 1 maart 2014 (Stb. 105) tot 
wet verheven.
inHoud De gemeenten worden verantwoordelijk voor het 
leveren van alle jeugdhulp. Daarnaast wordt het wettelijk 
recht op zorg (aanspraak) omgevormd naar een voorzie-
ningenplicht voor gemeenten (voorziening), net als bij 
de Wmo. 
in WerKing Deels voor, deels op 1 januari 2015. Zie Stb. 
2014, 443, dat ook de inwerkingtreding regelt van de 
Invoeringswet Jeugdwet (33 983) en het Besluit Jeugdwet. 

invoeringSWet pArticipAtieWet
STATUS Wetsvoorstel 33 161 (wijziging van de Wet 
werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorzie-
ning, de Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten en enige andere wetten 
gericht op bevordering deelname aan de arbeids-
markt voor mensen met arbeidsvermogen 
en harmonisatie van deze regelingen (Invoe-
ringswet Participatiewet)) is op 2 juli 2014 (Stb. 
270) tot wet verheven.
inHoud Doel van de wet is om zo veel mogelijk mensen 
met en zonder arbeidsbeperking aan de slag te helpen. 
Gemeenten gaan de wet uitvoeren. De oorspronkelijke 
citeertitel ‘Invoeringswet Wet werken naar vermogen’ is 
later veranderd in ‘Invoeringswet Participatiewet’. 
Het wetsvoorstel (33 161) werd in de Kamer gezamenlijk 
behandeld met wetsvoorstel 33 801 (zie hiervoor). Tijdens 
de Kamerbehandeling werd wetsvoorstel 33 801 ook wel 
wetsvoorstel ‘WWB maatregelen’ genoemd en wetsvoor-
stel Invoeringswet Participatiewet (33 161) vaak ‘Partici-
patiewet’. Om de verwarring compleet te maken krijgt 
de Wet werk en bijstand (WWB) ingevolge artikel M van 

de Invoeringswet Participatiewet per 1 januari als nieuwe 
citeertitel: ‘Participatiewet’.
in WerKing Deels voor, deels op en deels na 1 januari 
2015. Zie Stb. 2014, 271 en 443, met toelichting. 

Hervorming Kindregelingen
STATUS Wetsvoorstel 33 716 (wijziging van de 
Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kind-
gebonden budget, de Wet werk en bijstand, de 
Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studie-
financiering 2000 en enige andere wetten in 
verband met hervorming en versobering van 
de kindregelingen (Wet hervorming kindre-
gelingen)) is op 25 juni 2014 (Stb. 227) tot wet 
verheven. 
inHoud Ouders krijgen in het nieuwe stelsel te maken 
met maximaal vier in plaats van elf regelingen: de 
kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combina-
tiekorting en de kinderopvangtoeslag. In totaal blijven 
er vijf regelingen bestaan. Het in stand houden van de 
gratis schoolboeken loopt echter via de scholen en niet in 
een directe regeling naar ouders.
in WerKing Deels voor, deels op en deels na 1 januari 
2015. Zie Stb. 2014, 228 en 271, met toelichting. 

nieuWe BijStAndSWet
STATUS Wetsvoorstel 33 801 (wijziging van de Wet 
werk en bijstand en enkele andere socialeze-
kerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en 
bijstand en enkele andere wetten)) is 2 juli 2014 
(Stb. 269) tot wet verheven.
inHoud De regels voor bijstandsgerechtigden veranderen. 
De bijstand dient volgens de regering als vangnet en moet 
eraan bijdragen dat mensen weer aan het werk gaan. 
in WerKing Deels 1 januari 2015, deels later. Zie Stb. 15 
juli 2014, 271, met toelichting. 

verdere verlAging topinKomenS 
STATUS Wetsvoorstel 33 978 (Aanpassing van de 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector in verband met 
de verlaging van het wettelijke bezoldigings-
maximum van 130 procent naar 100 procent van 
de bezoldiging van een minister (Wet verlaging 
bezoldigingsmaximum WNT)) is in behandeling 
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bij de Eerste Kamer. Plenaire behandeling 
voorzien in januari 2015.
inHoud De wet verlaagt de betreffende topinkomens 
verder tot 100 procent van een ministerssalaris, met 
afbouwregeling voor bestaande gevallen. Dit is de eerste 
stap ter uitvoering van een voornemen uit het regeerak-
koord. Bij de tweede stap, waarover de regering nog gaat 
overleggen met het veld, gaat het plafond niet alleen voor 
bestuurders maar voor alle functionarissen gelden.
in WerKing Verwacht begin 2015. 

profeSSionAliSering jeugdzorg
STATUS Wetsvoorstel 33 619 (aanpassingen van de 
Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten 
ten behoeve van de professionalisering van de 
jeugdzorg) is op 21 mei 2014 (Stb. 220) tot wet 
verheven.
inHoud Invoering van een wettelijk stelsel van professi-
onalisering (opleidingseisen, register en tuchtrecht) voor 
beroepsbeoefenaren in de jeugdzorg. Betreft niet alleen 
de bureaus jeugdzorg, de zorgaanbieders, bedoeld in de 
Wet op de jeugdzorg, de raad voor de kinderbescherming 
en de Stichting Nidos, maar ook alle justitiële jeugdinrich-
tingen en Bureaus Halt.
in WerKing Beoogd in 2015.

flexiBel cAmerAtoezicHt (‘droneS’)
STATUS Wetsvoorstel 33 582 (Wijziging van de 
Gemeentewet in verband met de verruiming 
van de bevoegdheid van de burgemeester tot de 
inzet van cameratoezicht) is in behandeling bij de 
Eerste Kamer.
inHoud Het wetsvoorstel voegt aan de Gemeentewet de 
mogelijkheid toe van mobiel cameratoezicht. Daardoor 
krijgt de burgemeester de bevoegdheid om in een specifiek 
gebied voor een bepaalde periode cameratoezicht in te 
zetten. 
in WerKing Beoogd in 2015.

normAliSering recHtSpoSitie AmBtenAren 
STATUS Initiatiefwetsvoorstel 32 550 van de Kamer-
leden Van Weyenberg (D66) en Van Hijum (CDA) 
(Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) is 
in behandeling bij de Eerste Kamer. 
inHoud Het voorstel wijzigt de Ambtenarenwet (maar 
schaft deze niet af) en een aantal andere wetten. Doel: 
een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspo-
sitie van ambtenaren en werknemers in de private sector. 
Ook ambtenaren krijgen een tweezijdige arbeidsover-
eenkomst en privaatrechtelijke rechtsbescherming. Het 
eigen karakter van het ambtenaarschap en de benaming 
‘ambtenaar’ blijven. 
in WerKing Beoogd in 2015.

4. privaatrecht

Wet WerK en zeKerHeid
STATUS Wetsvoorstel 33 818 (Wijziging van 
verschillende wetten in verband met de hervor-
ming van het ontslagrecht, wijziging van de 
rechtspositie van flexwerkers en wijziging 
van verschillende wetten in verband met het 
aanpassen van de Werkloosheidswet, het 
verruimen van de openstelling van de Wet 
inkomensvoorziening oudere werklozen en 
de beperking van de toegang tot de Wet inko-
mensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet 
werk en zekerheid)) is op 14 juni 2014 (Stb. 216) tot 
wet verheven. 
inHoud De wet bevat drie hoofdonderdelen:
 1. Verbetering rechtspositie flexwerkers (in werking 1 
januari 2015)
Flexwerkers krijgen na twee (was drie) jaar een vast 
dienstverband. Tijdelijke contracten van maximaal zes 
maanden mogen geen proeftijd bevatten. Dat geldt ook 
voor een aansluitend contract. In tijdelijke contracten mag 
alleen in bijzondere omstandigheden een concurrentie-
beding staan. Bij een contract voor bepaalde tijd van zes 
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maanden of langer dat automatisch eindigt, moet de 
werkgever uiterlijk een maand voor het einde van het 
contract schriftelijk aan de werknemer berichten of het 
wordt verlengd (aanzegplicht).
2. Herziening ontslagrecht en ketenbepaling (in werking 
1 juli 2015)
Er komt één vaste procedurele route: ontslag om bedrijfs-
economische redenen en wegens langdurige arbeidson-
geschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere 
redenen gaat via de kantonrechter. Werknemers die ten 
minste twee jaar in dienst zijn geweest, krijgen recht op 
een transitievergoeding (voor bijvoorbeeld omscholing). 
Voor kleine bedrijven komt er een overgangstermijn: zij 
mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als 
zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een 
slechte financiële situatie. De ontslagvergoeding wordt 
maximaal 75.000 euro of – als dat meer is – een jaarsalaris. 
Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 
vervalt met ingang van 1 juli 2015, met uitzondering van 
de artikelen 1, 2 en 8. Op 1 april 2016 moet een Calamitei-
tenregeling van kracht worden.
3. Inkorting WW (in werking stapsgewijs 2016-2019)
De maximale wettelijke duur van de WW wordt van 1 
januari 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 
naar 24 maanden. Bij cao kan de duur weer tot maximaal 
38 maanden worden aangevuld. Van mensen die langer 
dan een halfjaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze 
al het beschikbare werk aanvaarden. Het loon wordt zo 
nodig aangevuld tot WW-niveau. 
in WerKing Op verschillende data. Zie hiervoor en Stb. 
2014, 274.

ArBitrAge
STATUS Wetsvoorstel 33 611 (wijziging van Boek 3, 
Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en 
het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering in verband met de modernise-
ring van het Arbitragerecht) is op 2 juni 2014 (Stb. 
200) tot wet verheven. 
inHoud De regels voor arbitrage worden gemoderniseerd. 
Zo mogen processtukken straks worden gemaild en hoeft 
een vonnis niet meer bij de rechtbank te worden gede-
poneerd. Partijen mogen zelf procedureafspraken maken, 
bijvoorbeeld inzake bewijsvoering en hoger beroep. 
Het gerechtshof beslist straks in enige instantie over 

vernietiging van een arbitraal vonnis. De consument krijgt 
een maand bedenktijd om te kiezen tussen arbitrage en 
de gewone rechter. De modernisering is onderdeel van de 
Innovatieagenda rechtsbestel van het kabinet.
in WerKing 1 januari 2015.

AfScHAffen geScHriftenBeScHerming
STATUS Wetsvoorstel 33 800 (wijziging van de 
Auteurswet in verband met de afschaffing van 
bescherming van geschriften zonder oorspron-
kelijk karakter of persoonlijk stempel van de 
maker) is op 14 november 2014 (Stb. 428) tot wet 
verheven.
inHoud In de Auteurswet wordt de bescherming van 
niet-oorspronkelijke geschriften afgeschaft. Denk aan 
(standaard)advertenties, telefoongidsen, catalogi, 
dienstregelingen, theaterprogramma’s en gebruiks-
aanwijzingen. De bescherming vervalt ook voor data-
banken die geen auteursrechtelijke bescherming of sui 
generis-bescherming (enige in zijn soort) genieten. 
Voortaan vallen alleen werken van letterkunde, weten-
schap of kunst, met een eigen oorspronkelijk karakter 
en een persoonlijke stempel van de maker onder het 
auteursrecht.
in WerKing 1 januari 2015.

executoriAle verKoop Huizen 
toegAnKelijKer 
STATUS Wetsvoorstel 33 484 (wijziging van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het 
Burgerlijk Wetboek in verband met het transpa-
ranter en voor een breder publiek toegankelijk 
maken van de executoriale verkoop van onroe-
rende zaken) is op 1 oktober 2014 (Stb. 352) tot 
wet verheven.
inHoud Particulieren kunnen straks bij de gedwongen 
verkoop van een huis een bod doen via internet. De 
ontruimingstermijn gaat van maximaal één jaar naar drie 
maanden en het wordt makkelijker om onrechtmatige 
bewoners te verwijderen. Bepaalde proceshandelingen 
kunnen voortaan niet alleen door een advocaat maar ook 
door een notaris worden verricht. 
in WerKing 1 januari 2015.
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liquiditeitSvereiSten 
BeleggingSondernemingen
STATUS Implementatiewet richtlijn en veror-
dening kapitaalvereisten (Stb. 2014, 253) en 
Implementatiebesluit richtlijn en verordening 
kapitaalvereisten (Stb. 2014, 303). 
inHoud Wet en besluit zijn in werking getreden per 
1 augustus 2014, met uitzondering van artikel VIII van 
de wet en artikel VI van het besluit. Die artikelen 
bevatten de wijzigingen van de liquiditeitsvereisten voor 
beleggingsondernemingen. 
in WerKing Artikel VIII en VI als bedoeld: 1 januari 2015.

curAtele, BeScHermingSBeWind en 
mentorScHAp 
STATUS Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van 
enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling 
ter bescherming van meerderjarigen en mentor-
schap ten behoeve van meerderjarigen en enige 
andere bepalingen (Wet wijziging curatele, 
beschermingsbewind en mentorschap) (Stb. 414).
inHoud Om benoemd te worden tot curator, bewind-
voerder of mentor moet men aan wettelijke kwaliteits-
eisen voldoen. De kantonrechter oordeelt bij benoeming 
over de geschiktheid en een externe accountant moet 
elk jaar verklaren dat betrokkene nog aan de kwaliteits-
eisen voldoet.
Eerst konden alleen natuurlijke personen curator of 
mentor zijn, nu ook rechtspersonen. Rechtspersonen 
konden al bewindvoerder zijn.
in WerKing Gefaseerd vanaf 2014. De bepalingen over 
beloning worden 1 januari 2015 van kracht.

HerScHiKKing eex-verordening  
(BruSSel i-verordening)
STATUS Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 
Europees parlement en de Raad van 12 december 
2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken (herschik-
king) (Pb EU L 351). 
inHoud Het wordt makkelijker om vonnissen uit een 
andere lidstaat ten uitvoer te leggen. Een exequatur is 
niet meer vereist. De rechtsmiddelen blijven wel globaal 

hetzelfde. De verordening is in Nederland uitgewerkt in 
de Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag 
van Lugano (Stb. 2014, 40). De ‘herschikte’ verordening is 
op 10 januari 2013 in werking getreden, merendeels per 
10 januari 2015 van toepassing en is algeheel verbindend 
en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten (behalve 
Denemarken). 
vAn toepASSing 10 januari 2015.

Wfm 2015/BeleggingSzAKen nAAr 
recHtBAnK AmSterdAm 
STATUS Wetsvoorstel 33 918 (wijziging van de 
Wet op het financieel toezicht en enige andere 
wetten op het terrein van de financiële markten 
(Wijzigingswet financiële markten 2015)) is op 19 
november 2014 (Stb. 472) tot wet verheven.
inHoud Invoering van tuchtrecht en eed of belofte voor 
alle bankmedewerkers. Verder wordt in artikel 4:67 Wft 
een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie over vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzeke-
ringen gecodificeerd. Een nieuw artikel 1:23a Wft maakt 
de Rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd in bepaalde 
beleggingszaken.
in WerKing Beoogd 1 januari 2015. Inwerkingtreding van 
artikel 1:23a Wft voorlopig uitgesteld. 

civielrecHtelijK BeStuurSverBod
STATUS Wetsvoorstel 34 011 (wijziging van de 
Faillissementswet in verband met de invoering 
van de mogelijkheid van een civielrechtelijk 
bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuurs-
verbod)) is in behandeling bij de Tweede Kamer. 
inHoud Een bestuurder met een civielrechtelijk bestuurs-
verbod mag maximaal vijf jaar geen rechtspersoon 
besturen. Dat moet voorkomen dat frauduleuze bestuur-
ders na een faillissement hun activiteiten via omwegen 
en met nieuwe rechtspersonen voortzetten. De officier 
van justitie of de curator kan de rechter vragen een 
bestuursverbod uit te spreken. 
Het voorstel is onderdeel van het wetgevingsprogramma 
Herijking Faillissementsrecht (Kamerstukken II 2012-13, 29 
911, nr. 74). Daarvan zijn het Wetsvoorstel civielrechte-
lijk bestuursverbod en het Wetsvoorstel herziening straf-
baarstelling faillissementsfraude (33 994; zie hiervoor) al 
bij de Tweede Kamer ingediend. De rest verkeert nog in 
verschillende voorstadia.
in WerKing Beoogd 1 juli 2015.
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Wat er verandert  
voor de balie

Op 1 januari 2015 treedt de Wet positie en toezicht advocatuur in werking. 
Ook de vernieuwde regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten 
wordt dan van kracht. De Verordening op de advocatuur en de Regeling 

op de advocatuur vervangen de bestaande verordeningen, regelingen en 
reglementen van de Nederlandse orde van advocaten. Een overzicht van 

de voornaamste wijzigingen. Deze zijn ook na te lezen op  
www.advocatenorde.nl/10609/nieuwe-regelgeving.
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1.  advocatenwet

vernieuwde registratie
De registratie van advocaten op het tableau wordt 
uitgebreid en vernieuwd (artikel 8 nieuw). Naast de 
gebruikelijke contactgegevens van advocaten worden 
vanaf 1 januari 2015 onder meer de volgende gegevens 
geregistreerd:

•	naam en contactgegevens van de patroon van stagiaires;

•	de specialisaties van een advocaat; 

•	 specialisatieverenigingen waarvan de advocaat lid is;

•	 tuchtrechtelijke beslissingen;

•		bestuursrechtelijke beslissingen (boetes en lasten onder 
dwangsom).

Alle op het tableau geregistreerde gegevens zijn inzichtelijk 
voor de betrokken advocaat, de raad van de orde 
(voorheen de raad van toezicht), voor de Algemene Raad, 
het college van toezicht en voor de raden en het Hof van 
Discipline. Advocaten kunnen hun registratie raadplegen 
via https://mijnorde.advocatenorde.nl. U moet daarbij 
inloggen met behulp van uw Advocatenpas.

openbaarheid
Onherroepelijke schorsingen en schrappingen van het 
tableau zullen met ingang van 1 januari 2015 ook openbaar 
worden gemaakt voor een periode van tien jaar (art. 8a 
tweede en derde lid). Andere tuchtrechtelijke beslissingen 
(waarschuwingen, berispingen, etc.) zijn niet openbaar.
Concreet betekent dit het volgende. Vanaf 5 januari 2015 
kan via de website van de Nederlandse orde www.
advocatenorde.nl door iedereen worden gezocht naar 
advocaten. Wanneer een advocaat is gevonden, worden 
vanaf 2015 bij de details van de advocaat de eventuele 
onherroepelijke schorsingen en schrappingen getoond.

detachering
Advocaten die vanaf 1 januari worden gedetacheerd 
voor de helft of meer van de totale arbeidstijd hebben 
een ontheffing nodig. Dit is een ontheffing van de 
verplichting in één arrondissement op één locatie kantoor 
te houden (artikel 12, eerste lid, van de Advocatenwet). 
Met ontheffing blijft de gedetacheerde advocaat op het 
tableau ingeschreven op het kantooradres van voor de 
detachering. Er is daardoor geen kantoorverplaatsing 

nodig. Er vindt geen inhoudelijke toets plaats van 
de detacheringsovereenkomst. De advocaat blijft zelf 
verantwoordelijk voor de afspraken met de inlener 
(bijvoorbeeld omtrent de beroepsaansprakelijkheid). De 
algemene raad heeft een beleidsregel vastgesteld met 
betrekking tot de ontheffing vanwege detachering. Het 
aanvragen van een ontheffing geschiedt via een formulier.

veranderingen in het tuchtrecht
Ook het tuchtrecht zal op onderdelen wijzigen als gevolg 
van de wijziging van de Advocatenwet. In het kort een 
aantal wijzigingen:

• Introductie van een griffierecht van 50 euro voor de 
klager voordat de klacht wordt doorgezonden naar de 
raad van discipline. Wanneer de raad van discipline 
de klacht (gedeeltelijk) gegrond verklaart, moet de 
beklaagde advocaat het griffierecht vergoeden aan de 
klager (artikel 46e nieuw).

• Introductie van een geldboete als nieuwe 
tuchtrechtelijke maatregel (artikel 48 tweede lid 
onderdeel c nieuw). Na 1 januari 2015 kan de raad 
van discipline als maatregel een geldboete opleggen 
(maximaal 20.250 euro, vierde categorie). Deze 
geldboete kan in combinatie met andere maatregelen 
worden opgelegd.

• Nieuw is ook dat de raad van discipline de beklaagde 
advocaat een kostenveroordeling kan opleggen (artikel 
48 zesde lid nieuw). Dit kunnen zowel de kosten zijn 
die een klager redelijkerwijs heeft moeten maken als 
de kosten die met de behandeling van de zaak door de 
tuchtrechter zijn gemoeid.

 

Begrotingsprocedure 
Met ingang van 1 januari 2015 vervalt de Wet tarieven in 
burgerlijke zaken en daarmee de mogelijkheid voor de 
raad van toezicht om via een begrotingsprocedure klachten 
over de hoogte van een declaratie af te doen (artikel III van 
de wet). In de plaats daarvan verplicht de wet de NOvA 
om bij verordening regels te stellen over de aansluiting 
bij een klachten- en geschillenregeling (artikel 28 tweede 
lid onderdeel b nieuw). Deze regels zijn opgenomen in 
afdeling 6.8 van de nieuwe verordening, zie hierna.
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2.  verordening op de advocatuur

lastenverlichting voor advocaten
Bij de herziening van de regelgeving zijn meerdere 
onnodige of ondoelmatige verplichtingen geschrapt. 
Hierdoor verminderen de administratieve lasten voor 
advocaten en de lokale en landelijke orden. Dit betreft 
bijvoorbeeld de voorschriften over de naamgeving 
van een samenwerkingsverband, de verplichting om 
een afschrift van nieuwe of gewijzigde statuten van 
een praktijkrechtspersoon aan de raad van de orde te 
verstrekken en de verplichting voor civiele cassatieadvocaten 
om hun aantekening als ‘advocaat bij de Hoge Raad’ elke 
drie jaar te verlengen.

Stage
Voor de stage zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd 
ten opzichte van de Stageverordening 2012. Wel is het 
begrip ‘toezicht’ vervangen door ‘begeleiding’ van de 
patroon, en zijn de bepalingen over verplichtingen van de 
stagiaire en de examinering preciezer geformuleerd. Ook 
heeft de Stichting Beroepsopleiding Advocaten een andere 
grondslag gekregen. Voor stagiaires die vóór 1 januari 2015 al 
de praktijk uitoefenden, geldt de nieuwe verordening. De 
Stageverordening 2012 komt geheel te vervallen en blijft dus 
ook niet meer op grond van overgangsrecht van toepassing 
op reeds werkzame stagiaires. Wel blijft de Stageverordening 
2005 van toepassing op een (steeds kleinere) groep 
stagiaires.

vakbekwaamheid
De termijn van de overschotregeling wordt verkort van twee 
naar één jaar (artikel 4.4 derde lid). Advocaten kunnen 
een tekort aan opleidingspunten compenseren met een 
overschot aan punten uit het voorgaande jaar, maar niet 
meer met een overschot van twee jaar terug. Voor deze 
wijziging is een overgangsbepaling opgenomen (artikel 9.3). 
Verder is een inhaalverplichting toegevoegd (artikel 4.5). Die 
codificeert de bestaande praktijk waarin raden van toezicht 
met advocaten afspraken dat zij een tekort aan punten in 
het volgende jaar moesten inhalen. De inhaalplicht houdt 
in dat advocaten een tekort aan opleidingspunten in het 
volgende kalenderjaar moeten inhalen, in aanvulling op de 
opleidingspunten die zij dat jaar moeten halen.

ziekteregeling
Er is een regeling voor langdurig zieke advocaten 
geïntroduceerd (artikel 4.7). Die houdt in dat advocaten die 
langer dan zes maanden ziek zijn geen opleidingspunten 
hoeven te halen in of over de periode dat zij de praktijk in 
het geheel niet uitoefenen. De bedoeling is dat zij na hun 
ziekte met een ‘schone lei’ starten. Wel wordt bij hervatting 
van de praktijk verlangd dat ze extra opleidingspunten 
halen, enigszins vergelijkbaar met de herintredersregeling. 
Van deze extra punten is vrijstelling mogelijk. Advocaten 
kunnen kiezen of ze van deze regeling gebruik willen 
maken.

civiele cassatie
Cassatieadvocaten in de civiele praktijk hoeven niet 
meer elke drie jaar hun aantekening als ‘advocaat bij de 
Hoge Raad’ te verlengen. Het afleggen van een examen 
en een proeve van bekwaamheid blijft vereist. Ook blijven 
de inhoudelijke eisen overeind dat de advocaat jaarlijks 
specifieke opleidingspunten moet halen en per drie jaar 
een minimum aantal cassatiezaken moet behandelen. De 
periodieke verlenging is geschrapt om administratieve 
lasten voor advocaten en de orde te verminderen. In plaats 
daarvan toetsen de dekens in het kader van hun toezicht 
of de cassatieadvocaten aan de vakbekwaamheidseisen 
voldoen. Als de advocaat hieraan niet voldoet, dan kan de 
raad van de orde aan de raad van discipline verzoeken om 
de aantekening van de advocaat door te halen. Dat is de 
procedure van artikel 9k, eerste lid Advocatenwet.

gemeenschappelijke naam
Het verbod op het gebruik van een gemeenschappelijke 
naam door advocaten die op een andere manier 
samenwerken dan als samenwerkingsverband in de 
zin van de verordening is geschrapt. Dit komt ten goede 
aan bijvoorbeeld zogenaamde kostenmaatschappen of 
‘voordeurdelers’, waar de advocaten samenwerken, maar 
wel voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen. 
Behouden blijft dat de gemeenschappelijke naam alleen 
mag worden gebruikt bij samenwerking met andere 
advocaten, buitenlandse advocaten en beoefenaren van de 
toegelaten vrije beroepen (artikel 5.5).
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Bestuurders en rechtspersonen
De huidige regel voor bestuurders van rechtspersonen geldt 
straks ook voor samenwerkingsverbanden in een andere 
rechtsvorm (artikel 5.6). De bepaling over een tuchtrechtelijk 
verleden van bestuurders die geen advocaat (meer) zijn, is 
uitgebreid naar oud-notarissen en dergelijke. Advocaten 
georganiseerd in een rechtspersoon hoeven niet meer 
verplicht afschriften van de statuten (bij oprichting of bij 
wijziging van de statuten) aan de raad van de orde te 
verstrekken. De dekens kunnen op grond van hun nieuwe 
Awb-toezichtsbevoegdheden desgewenst om inlichtingen 
vragen. Verder zijn de regels voor samenwerking in een 
stichting of coöperatie vereenvoudigd. Zij vallen onder de 
regels voor rechtspersonen (artikel 5.7). Overgangsrecht is 
vastgelegd in artikel 9.4. De mogelijkheid van winstdeling 
voor niet-advocaten is iets verruimd (artikel 5.8 derde 
lid). Voor het overige zijn de bepalingen uit de huidige 
Samenwerkingsverordening 1993, de Verordening op 
de praktijkrechtspersoon en de Verordening op de 
praktijkuitoefening in dienstbetrekking redactioneel 
grondig gewijzigd en samengevoegd in hoofdstuk 5 van de 
Verordening op de advocatuur.

derdengelden en aansprakelijkheid
Voor derdengelden is ongewijzigd dat elke advocaat moet 
beschikken over een Stichting Derdengelden. Nieuw is dat 
de stichting geen bankrekening hoeft te hebben indien 
de advocaat in zijn praktijk geen derdengelden ontvangt 
(artikel 6.22 vierde lid). 
De minimale vereisten waar een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering aan moet voldoen, zijn niet gewijzigd. Wel 
is toegevoegd dat een advocaat, gelet op zijn praktijk, 
‘adequaat’ verzekerd moet zijn (artikel 6.24 eerste lid). Dat 
brengt tot uitdrukking dat de minimale dekking genoemd in 
artikel 6.25 onder omstandigheden onvoldoende kan zijn. 
In 2015 zal de Algemene Raad in overleg met de verzekeraars 
bezien of de bedragen van de minimale dekking kunnen 
worden verhoogd om deze in overeenstemming met het 
huidige prijspeil te brengen. Ook wordt nader bekeken 

of en in hoeverre er voorschriften moeten komen voor de 
verzekering van het in- en uitlooprisico.

Kantoorklachtenregeling
Nieuw is dat advocaten vanaf 1 januari a.s. over een 
kantoorklachtenregeling moeten beschikken, die op 
elke opdracht van toepassing moet worden verklaard 
(artikel 6.28). De regeling moet voorzien in een interne 
klachtbehandeling door een klachtenfunctionaris. In 
geval van eenmanskantoren mag dit de advocaat zelf zijn. 
Voorts dient de regeling aan te geven welke onafhankelijke 
partij het geschil beslecht als partijen er in de interne 
klachtbehandeling niet uitkomen. Dat kan de civiele rechter 
zijn, een bindend adviseur of arbiter, zoals bijvoorbeeld de 
Geschillencommissie Advocatuur. Advocaten kunnen voor 
het opstellen van de klachtenregeling gebruikmaken van 
het model dat de Nederlandse orde van advocaten op haar 
website beschikbaar stelt.

transparantieverplichting 
Eveneens nieuw is dat alle advocaten vanaf 1 januari 
a.s. openbaar toegankelijke informatie dienen te 
verschaffen over hun kantoor en enkele aspecten 
van hun dienstverlening (artikel 7.4). Dat kan door 
deze informatie op hun website te plaatsen. Het gaat 
daarbij over hun eventuele vorm van samenwerking 
onder gemeenschappelijke naam, en hoe zij hun 
waarneming, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en 
kantoorklachtenregeling hebben geregeld. Een uitzondering 
geldt voor advocaten in dienstverband die uitsluitend 
voor hun werkgever optreden. De reden voor deze nieuwe 
verplichting is dat het voor (potentiële) cliënten van belang 
is dat zij vooraf voldoende duidelijkheid kunnen krijgen 
over de advocaat of het advocatenkantoor waaraan ze 
(mogelijk) een opdracht willen verlenen. Het voorschrift is 
een aanvulling op de gegevens die advocaten al openbaar 
moeten maken op grond van de dienstenrichtlijn (artikelen 
6:230b-6:230e BW).
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www.wagnergroup.nl/adv

Wagner Group is een door de Rijksoverheid erkende instelling voor Hoger Onderwijs.

Wagner Group biedt postacademische programma’s op het gebied
van Governance & Leadership voor bestuurders, commissarissen, 
toezichthouders en adviseurs.

De advocaat als commissaris
Ontwikkel een brede visie op bestuur en toezicht

6-daagse Governance opleiding voor Commissarissen en Toezichthouders

Startdata 2015: 6 februari - Driebergen, 1 mei - Den Bosch
  8 juli - Noordwijk, 14 september - Meppel
  2 oktober - Amsterdam, 12 november - Apeldoorn
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“Van een advocaat in een toezichthoudende rol wordt meer gevraagd dan alleen juridische 

expertise Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op alle aspecten van bestuur. 

Hiervan kennis hebben is niet alleen voor het commissariaat van belang; het maakt hem ook 

een betere advocaat.”
Mr. René van Leeuwen, advocaat/partner Hampe Meyjes advocaten
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