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In deze editie: 

• De Academies: Opening Academisch jaar  

• De Academies: Nieuwe rector  

• Maatwerk:: Leergang wetgeving in Aruba  

• Publicaties: Nieuwe publicaties  

• Actualiteit: Horizonbepalingen en 
expirimenteerwetgeving  

• Aan het woord: Bert Niemeijer  
  

 

Agenda: 

• 17-11-2014 Telecommunicatierecht  

• 18-11-2014 Ministeriele regelingen  

• 02-12-2014 Afstemming van wetgeving op de 
Wbp   

• 04-12-2014 Juridische aspecten van onverplicht 
tegemoetkomen  

• 09-12-2014 Verhouding private- en 
overheidsregulering  

  

• Overzicht alle cursussen Wetgevingsjuristen  

• Overzicht alle cursussen Overheidsjuristen 
 

 

Opening Academisch jaar 

Op 4 september vond de opening van het Academisch jaar plaats. Hoofdspreker tijdens deze bijeenkomst 
was de burgemeester van Amsterdam, mr. Eberhard van der Laan. lees meer...  

Nieuwe rector 

Het bestuur van de Academies heeft prof. mr. E. (Bert) Niemeijer benoemd tot rector van beide 
Academies. De benoeming gaat in met ingang van 1 december 2014. lees meer...  

Leergang Wetgeving in Aruba 

In Oranjestad (Aruba) is de Leergang Wetgeving van start gegaan. Nadat het contract daartoe was 
ondertekend door, onder meer, de Minister van Justitie van Aruba, werd de module Wetgevingstechniek 
gegeven aan meer dan twintig deelnemers. lees meer...  

Nieuwe publicaties 

In de reeks publicaties van de Academies zijn twee nieuwe onderzoeken opgenomen, een van Menno 
Bouwes, lees meer..., en een van de winnaars van de GrondwetStrijd lees meer... 

Actualiteit: Horizonbepalingen en experimenteerwetgeving 

Sofia Ranchordas promoveerde cum laude op haar proefschrift ‘Sunset clauses and experimental 
legislation: Blessing or curse for innovation.’ Tijdens een actualiteitenbijeenkomst lichtte zij haar onderzoek 
toe. lees meer...  

Aan het Woord: Bert Niemeijer 

De redactie van Academie Actueel stelde drie vragen aan de nieuwe rector om hem de gelegenheid te 
geven zijn plannen met de Academies te presenteren. lees meer...  
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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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