
Ondergetekende verklaart dat: 

 

[...]

op 11 mei 2022 heeft deelgenomen aan de cursus:

 

De nieuwe Brussel IIter verordening (mr. E.N. Frohn)

D E E L N A M E  L U N C H & L E A R N  1 2 . 3 0 - 1 3 . 3 0

Certificaat

Op 1 augustus 2022 wordt de Brussel IIter Verordening van toepassing. Belangrijke

punten: toenemende aandacht voor de belangen van het kind, de afschaffing van het

exequatur t.a.v. beslissingen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, snelle procedure

teruggeleiding kind in het kader van een kinderontvoering enz...

Stichting IJI is een wetenschappelijk kenniscentrum voor internationaal privaatrecht en

buitenlands recht. Al meer dan honderd jaar adviseert het IJI de juridische rechtspraktijk op

dit gebied. Onze cliënten bestaan met name uit de rechterlijke macht, advocaten,

mediators, notarissen en bedrijfsjuristen.

info@iji.nl

070 3460974 | 06 13160332

Den Haag 

connect en blijf op de hoogte

www.iji.nl

Den Haag, 29 juni 2022
 
 
 

Fieke van Overbeeke 

https://www.linkedin.com/company/10694888/admin/


PO PUNTEN

WWW.ADVOCATENORDE.NL

Het IJI is niet vooraf erkend als

opleidingsinstelling door de NOvA. Wel zijn

de IJI cursussen PO punten waard,

afhankelijk van bijv. de inhoud en duur van

de cursus. Hieronder leest u hoe de

toekenning van PO punten bij een IJI cursus

werkt. 

De website van de NOvA is helder op dit punt: 'Opleidingsinstellingen die de NOvA heeft

erkend, mogen opleidingspunten voor advocaten aan hun cursusaanbod toe kennen. Volgt u

een cursus bij een niet-erkende opleidingsinstelling dan kunt u zelf de opleidingspunten

toekennen.

 

Aan de hand van artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of

een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.

Zo dient het onderwijs van academisch niveau te zijn, moet het onderwijs uw

praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen en moeten deskundige docenten het

onderwijs verzorgen. U mag zelf het aantal opleidingspunten voor de cursus berekenen.

Het volgen van netto één uur onderwijs levert één opleidingspunt op. U dient te kunnen

aantonen dat u het onderwijs daadwerkelijk heeft gevolgd. Hiervoor dient u een bewijs van

deelname, een overzicht van daadwerkelijk gevolgde uren, een doelgroepomschrijving en

een inzichtelijk cursusprogramma te kunnen overleggen.

De opleidingspunten kunt u in de jaarlijkse controle (CCV) opvoeren. U hoeft hiervoor geen

aparte aanvraag bij de NOvA in te dienen.'

 

https://www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po/onderwijs-volgen-bij-niet-erkende-opleidingsinstellingen
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

