De Rechtbank Amsterdam en de Praktizijns-Sociëteit nodigen in samenwerking met de Stichting Opleiding
Advocaten Amsterdam advocaten, rechters en stafjuristen uit deze bijeenkomst bij te wonen op

donderdag 10 september 2015

Het onderwerp van de vijfde bijeenkomst in het kader van de reeks Excellente rechtspraktijk is:

Het juridisch ongemak in het bestuursrecht: kwaal of kans?

Wie jokt vaker: de burger of de ambtenaar? Delft de burger in het bestuursrecht niet te vaak het onderspit
doordat hij ten onrechte niet, en het bestuur ten onrechte wel gewoon op de blauwe ogen wordt geloofd?

Hoe vaak mag het bestuur naast schieten voor het “af” is? Moet de lat die hier voor de burger hoog ligt niet
ook omhoog voor het bestuur?
Moeten burger en bestuur niet veel meer als gelijkwaardigen worden behandeld, of moet juist het oude
fenomeen van de ongelijkheidscompensatie afgestoft worden om te voorkomen dat de burger vermalen
wordt?
Sprekers:

mr. E. Gelok, advocaat verbonden aan Advokatenkollektief Oost

mr. H.J. Tijselink, senior-rechter in de rechtbank van Amsterdam
Maximaal negentig deelnemers uit het arrondissement kunnen de verdiepingsbijeenkomsten bijwonen. Het
aantal plaatsen is beperkt, vol=vol.
Tijd: 16.00 -18.00 uur, met na afloop een hapje en een drankje; inloop vanaf 15.30 uur.
Locatie: Rechtbank Amsterdam, Briëtzaal, Parnassusweg 220, Amsterdam.

Toegang: Leden van de Praktizijns-Sociëteit € 60,- , niet-leden € 90,- (bedragen ex. Btw).
Voor rechters en stafjuristen van de rechtbank is de toegang gratis.

Deelname wordt gehonoreerd met twee PE-punten (leden rechterlijke macht/stafjuristen) en twee POpunten (advocaten m.m.v. Stichting Opleiding Advocaten in Amsterdam). N.B. de punten worden op basis van de
presentielijst geregistreerd; tekenen voor aanvang én tekenen na afloop van de bijeenkomst.
Aanmelden: finette.breemer@praktizijn.nl
onder vermelding van: Excellente rechtspraktijk, bijeenkomst 10 september 2015

Met de reeks verdiepingsbijeenkomsten ‘Excellente Rechtspraktijk’ brengt de Praktizijns-Sociëteit in samenwerking met de
rechtbank Amsterdam en de Stichting Opleiding Advocaten in Amsterdam rechters, stafjuristen, advocaten en officieren van
justitie uit het arrondissement Amsterdam met elkaar in contact om standpunten uit te wisselen over actuele thema’s uit de
rechtspraktijk.

