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Een greep uit de agenda: 

• 14-09-2015 Verdragenrecht in kort bestek   

• 23-09-2015 Budgettair beleid  

• 24-09-2015 Actuele jurisprudentie van het hof 
van Justitie EU   

• 28-09-2015 De Nederlandse Verdragspraktijk  

• 29-09-2015 Grondrechten in de rechtspraktijk 

• 10-09-2015 Lezingenreeks 'Hoe staat het met 
...?' Omgevingswet  

• 17-09-2015 Lezingenreeks 'Hoe staat het met 
...?' 'Averechtse effecten van onze verticale 
sturing?'  

  

• Overzicht alle cursussen Wetgevingsjuristen  

• Overzicht alle cursussen Overheidsjuristen 
 

 

Diplomering van twintig trainees 

Op vrijdag 26 juni kregen tien trainees overheidsjuristen en evenveel trainees wetgevingsjuristen hun 
diploma. De uitreiking vond weer plaats in een volle Gotische Zaal van de Raad van State. lees meer...  

Afsluiting leergang voor de Raad van Advies van Sint Maarten 

De Academie voor Wetgeving ontwikkelde op verzoek van de Raad van Advies een praktijkgerichte 
leergang ten behoeve van de leden en het secretariaat van de Raad van Advies van Sint Maarten.  De 
leergang  bestond  uit tien modulen die werden gegeven tussen januari 2014 en mei 2015 en werd 
afgesloten met de module ‘Politiek en bestuur’, gegeven door prof.dr. Ruud Koole. lees meer...  

Selectie nieuwe trainees wetgevingsjuristen en overheidsjuristen 

Er is voor de lichting 2015 het verheugende aantal van 24 traineeplaatsen beschikbaar. Elf daarvan zijn 
bestemd voor wetgevingsjuristen, dertien voor overheidsjuristen. Een viertal daarvan is zij-instromer: zij 
werken al bij een departement en hebben in een vorig jaar aan de selectie deelgenomen. lees meer...  

Werkbezoek aan Londen 

Van 13 tot en met 16 april bezochten de wetgevingstrainees Londen. In een intensief en zeer interessant 
programma – door henzelf opgezet en georganiseerd – maakten zij kennis met allerlei facetten van de 
politiek en de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk. lees meer...  

Werkbezoek aan Straatsburg 

In diezelfde week als de wetgevingstrainees naar Londen gingen, bezochten de trainees overheidsjuristen 
Straatsburg. Het thema van de reis was mensenrechten en het doel was om kennis te maken met de 
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verschillende instituten en kennis te nemen van hun rol in de bescherming van mensenrechten.lees 
meer...  

Actualiteit: Onderzoek naar de treinkaping bij De Punt 

Naar aanleiding van vragen vanuit de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer stelde het 
kabinet een ambtelijke werkgroep in om onderzoek te doen naar de treinkaping bij De Punt. lees meer...  

Actualiteit: Vrijheid van meningsuiting en de integriteit van de ambtenaar 

Mr. Paul van der Flier, Juridisch adviseur en hoofd van de sector Juridische Zaken van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, nam op vrijdag 24 april 2015 aanwezigen bij de actualiteitensessie mee in een 
leerzaam betoog over de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren. lees meer...  

Ontwikkelingen bij de Publicatiecommissie 
Na vijf actieve jaren is de voorzitter van de publicatiecommissie, Rien den Boer (VWS), 
opgevolgd door Jan Veringa (OCW). Daarnaast is de publicatiereeks Recht en Overheid 
aangevuld met een artikel van Marieke Van Aart over de behandeling van 
handhavingverzoeken door toezichthouders. lees meer...  
 
 
DE ACADEMIES VOOR WETGEVING EN OVERHEIDSJURISTEN WENSEN U EEN MOOIE 
ZOMER EN EEN PRETTIGE VAKANTIE! 
 

Academie voor Overheidsjuristen Academie voor Wetgeving   

t +31 70 312 98 50  academie@acjur.nl 

f +31 70 312 98 49 www.acjur.nl 

 

t +31 70 312 98 30 academie@acwet.nl 

f +31 70 312 98 49 www.acwet.nl 

 

Lange Voorhout 62 

2514 EH Den Haag 
 

Volg de Academie voor Overheidsjuristen 

nu ook op LinkedIn. 

Volg de Academie voor Wetgeving 

nu ook op LinkedIn. 
   

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Stuur dan een e-mail naar academie@acwet.nl met het onderwerp 'Afmelden Actueel'  
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