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Een greep uit de agenda: 

• 19-09-2016 Gemeente in teugels - 
Decentralisatie vanuit het perspectief van de 
centrale overheid  

• 21-09-2016 Budgettair beleid   

• 22-09-2016 Actuele jurisprudentie Hof van 
Justitie EU  

• 29-09-2016 Privileges en immuniteiten  

• 03-10-2016 Wet Openbaarheid bestuur   

• 04-10-2016 Grondrechten in de rechtspraktijk  
  

• Overzicht alle cursussen Wetgevingsjuristen  

• Overzicht alle cursussen Overheidsjuristen 
 

 

Diploma-uitreiking trainees 

Op 30 juni jl. hebben 10 wetgevingsjuristen en 10 overheidsjuristen de tweejarige 
traineeopleiding succesvol afgerond. In de stijlvolle Gotische Zaal van de Raad van State 
kregen zij uit handen van onze rector het getuigschrift uitgereikt. We feliciteren hen van 
harte! lees meer...  

Pilot 'blended learning' 

De Academie heeft in het kader van de herijking van haar visie op het onderwijs een pilot 
‘blended learning’ georganiseerd. lees meer...  

Lezing vice-president Raad van State n.a.v. jaarverslag 2015 

De toelichting op het jaarverslag door de vice-president, bij de Academie, is inmiddels een door 
velen gewaardeerde traditie geworden. De heer mr. J.P.H. Donner pleitte in zijn lezing onder 
meer voor 'weerbaarheid van wetten'. lees meer...  

Leergang Wetgeving op Aruba 

Eind april vond de laatste module plaats van de Leergang Wetgeving op Aruba. In een periode 
van twee jaar hebben de juristen van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken maar liefst 16 
modules op het terrein van wetgeving gevolgd. lees meer...  

Nieuws uit de staf: Monique Wesselink gepromoveerd 

Onze collega Monique Wesselink is op 24 juni jl. bij de UvA gepromoveerd. Haar onderzoek 
betrof De deelgeschilprocedure; Kan procederen onderhandelen stimuleren? lees meer...  
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Academie voor Overheidsjuristen Academie voor Wetgeving   

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