Van de Nederlandse Orde

Mededeling Algemene Raad

Informatie Raio’s en IDR-kandidaten
De rechterlijke macht onderscheidt drie
soorten buitenstages in de advocatuur:
1. Raio’s: rechters in opleiding die gedurende een langere periode een buitenstage in de advocatuur lopen. De
raio-opleiding is beëindigd vanwege
de inwerkingtreding van de nieuwe rioopleiding per 1 januari 2014. De laatste
raio-buitenstages worden in 2017 verwacht.
2. IDR-kandidaten: Interne Doorstroom
Rechterlijke macht: Dit zijn medewerkers van (individuele) rechtbanken
(bijvoorbeeld griffiers of secretarissen)
die doorstromen naar de opleiding voor
rechterlijke macht (oude raio-opleiding
of nieuwe rio-opleiding). In ieder geval
dienen deze kandidaten twee jaar buiten
de rechterlijke macht te werken voordat
ze de nieuwe rio-opleiding kunnen beginnen. De IDR-kandidaten kunnen één of
twee jaar een buitenstage doen.
3. Rio’s: dit zijn de rechters in opleiding
voor de nieuwe opleiding die per 1

januari 2014 is gestart. Zij volgen kortdurende buitenstages, van minimaal
twee maanden en maximaal 6 maanden
(maatwerk per rio).

Uitgangspunten
De algemene raad heeft op 3 maart 2014
besloten voor de bovenstaande categorieën
de navolgende uitgangspunten te hanteren:
Voor (overgangs-)IDR-kandidaten:
■ Beëdiging als advocaat mits de stage
minimaal één jaar duurt;
■ Concrete vastlegging van de afspraken
met de IDR-kandidaat met de raden van
toezicht over de voorwaarden en het doel
van de buitenstage;
■ Verplicht doorlopen Introductieblok
(kernwaarden en gedragsregels) en de
Major van de Beroepsopleiding Advocaten (BA);
■ Er dient formeel een vrijstelling te
worden gevraagd voor de BA (onder de
voorwaarde dat de kandidaat na twee
jaar de stage verlaat);

■

Kantoor en kandidaat maken zelf afspraken over wie de kosten betaalt voor deze
opleiding.

Voor raio’s:
Beëdiging als advocaat, met de verplichting het Introductieblok (kernwaarden
en gedragsregels) van de nieuwe BA te
volgen;
■ Concrete vastlegging van de afspraken
met de raio met de raden van toezicht
over de voorwaarden en het doel van de
buitenstage;
■ Er dient formeel een vrijstelling te
worden gevraagd voor de BA (onder de
voorwaarde dat de kandidaat na twee
jaar de stage verlaat);
■ Kantoor en kandidaat maken zelf afspraken over wie de kosten betaalt voor deze
opleiding.
■

Voor rio’s:
De algemene raad moet hierin nog een
standpunt innemen in overleg met de Raad
voor de Rechtspraak.

EHRM-procedures
Informatie voor alle Nederlandse advocaten met kennis van EHRM-procedures:
Het Europese Hof meldt dat er vanaf 1 januari dit jaar een aantal wijzigingen zijn in de procedure bij het Hof (zie bericht onderaan).
Sent: 6 février 2014 11:00
To: ‘info@advocatenorde.nl’
Subject: New requirements for introducing an application with the ECHR / Nouvelles conditions de forme pour introduire une requête
devant la CEDH
Sir, Madam,
Rule 47 of the Rules of Court, which introduces stricter conditions for applying to the Court, came into force on 1 January 2014. It is
designed to enhance the Court’s efficiency and to speed up the examination of applications. This amendment to the Rules introduces
two major changes which are immediately applicable and will determine whether an application can be allocated to a judicial formation.
Yours faithfully, Public Relations European Court of Human Rights, www.echr.coe.int
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