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BESKRIVELSE AF DET NEDERLANDSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudd
annelse

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig
advokat skal man




Alternative veje til erhvervet

Bestå en eksamen (organiseret af det
nederlandske
advokatsamfund
–
Nederlandse Orde van Advocaten). Der er
forskellige former for eksamener, f. eks.
teoretiske undersøgelser med lukkede
spørgsmål, casetest og praktiske opgaver.
Have gennemført en fuldmægtigperiode

Nej, fuldmægtigperioden er obligatorisk for alle
kandidater

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
wet-en regelgeving/Opleiding en
stagiaire aangelegenheden
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Land: Nederlandene

Obligatorisk

JA

Varighed:
Tre år

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige




Private praksisser og advokatfirmaer
Private uddannelsesudbydere akkrediteret af
advokatsamfundet
 Advokatakademier
og
uddannelsesstrukturer
etableret af advokatsamfundet
Alle strukturer, der omfatter uddannelse af
advokatfuldmægtige,
skal
akkrediteres
af
advokatsamfundet.

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden







Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

Praktikforløb under tilsyn af et privat advokatkontor
Kurser i lovgivning med fælles pensum for alle
advokatfuldmægtige
Kurser i lovgivning med individuelt indhold
Erhvervelse af ikke-juridiske kompetencer
Erhvervelse af juridiske kompetencer

JA
 Kontrol af uddannelsespapirer
 Samtale
 Kontrol af at kandidaten har en 39-måneders
kontrakt med et advokatfirma

Undervisningsprogram Kurser i lovgivning med fælles pensum for alle
i fuldmægtigperioden
advokatfuldmægtige
Hovedemner:
Civilret,
forvaltningsret,
strafferet,
alternativ
konfliktløsning, faglig etik og forskellige valgfrie kurser.
Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

NEJ

Der undervises ikke
fuldmægtigperioden.

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

JA
Forskellige perioder, der dækker forskellige områder af
advokathvervet:
 ledelse
 lovgivning
 kompetencer
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i

EU-ret

i

løbet

af

Land: Nederlandene

Emner:
Første år: Civilret, forvaltningsret, strafferet, alternativ
konfliktløsning og faglig etik.
Andet år: professionel adfærd, information og
indsamling af bevismateriale, større valgfrie kurser i
civil-, forvaltnings- og strafferet samt forståelse af
virksomhedsregnskaber
Tredje
år:
professionel
adfærd,
faglig
etik,
kompetencer, større og mindre valgfrie kurser i civil-,
forvaltnings- og strafferet
Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA





I form af rapporter fra vejledere
I form af skriftlige eksamener
I form af mundtlige eksamener

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering
Krav om
videreuddannelse

NEJ
Hverken
national
lovgivning
eller
advokatsamfundets interne regler indeholder
krav om specialisering
JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag:
wet-en regelgeving/Verordening op de
vakbekwaamheid (artikel 3) og wet-en
regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid
(artikel 2 og 4).
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridis
che-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
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Land: Nederlandene

Mulighed for akkreditering

JA
Akkreditering kan først opnås efter
fuldmægtigperioden
Retsgrundlag:
Regeling op de vakbekwaamheid (artikel 6).

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse
Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse

Over 50






Advokatsamfundet
Organisationer, der ledes eller er oprettet af
advokatsamfundet
Ikke-akkrediterede private
videreuddannelsesudbydere
Ikke-akkrediterede private eller offentlige
ikke-udbyttegivende uddannelsesudbydere

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse/specialiser
ing













Fysisk deltagelse i
kurser
Fjernundervisning
Gennemførelse af
e-læringsmoduler
Deltagelse i
webinarer
Deltagelse i
blandede
undervisningsaktivi
teter
Deltagelse i
uddannelseskonfer
encer
Deltagelse i
uddannelsesaktivit
eter som vejleder
eller underviser
Forfattervirksomhe
d/udgivelse
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Deltagelse i
uddannelsesaktivitet
er i en anden
medlemsstat:
Ja, deltagelse i
uddannelsesaktiviteter
i en anden
medlemsstat kan tælle
med i opfyldelsen af
uddannelseskravene.
Advokater kan få merit
for følgende kurser i
andre EUmedlemsstater.
Retsgrundlag:
Regeling op de
vakbekwaamheid
(artikel 4, stk. 5).

Land: Nederlandene

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører
tilsyn med
videreuddannelsesaktivitet
er

Advokatsamfundet

Tilsyn

Evaluering af:
 Kvaliteten af undervisningens indhold
 Kvaliteten af undervisningsmetoderne
 Hvordan advokatsamfundets skriftlige krav
opfyldes

6. National reform af uddannelsessystemet
Uddannelse i fuldmægtigperioden er i øjeblikket genstand for en reform, der blev
indledt i september 2013.
De vigtigste ændringer vedrører fuldmægtigperiodens længde, krav om
hjemmearbejde, langt større grad af selvstudium, digitalt læringsmiljø og
outsourcing af undervisning (under tilsyn af det nederlandske advokatsamfund).
Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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