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Titel praktijk

Een breed pakket grootschalige opleidingen betreffende nieuwe
rechtsinstrumenten

Voornaamste
kenmerken:

Bij grootschalige veranderingen in wetgeving of de invoering van een
belangrijk nieuw rechtsinstrument op een bepaald rechtsgebied zien
opleidingsinstituten zich steeds weer gesteld voor de vraag hoe ze zo
snel mogelijk voor de leden van de rechterlijke macht een adequate
opleiding ter zake kunnen verzorgen.
Hierbij moet een zorgvuldige planningsprocedure worden gevolgd.
Verder moet de opleidingsstrategie breed van opzet zijn, moet de
opleiding, voor zover mogelijk, overal onder dezelfde voorwaarden
worden gegeven en moet ze kosteneffectief zijn.
De Academie voor Europees Recht (AER) organiseert in de lidstaten
regelmatig een reeks grootschalige seminars waarop nationale rechters
over belangrijke nieuwe EU-wetgeving worden geïnformeerd. Deze
praktijk is ontwikkeld voor het bijscholen van rechters nadat belangrijke
wijzigingen in EU-wetgeving zijn aangenomen, waarbij de nationale
rechters mogelijk een nieuwe rol is toebedeeld. Deze praktijk, die wordt
toegepast in een internationale omgeving, zorgt ervoor dat nieuwe
wetgeving sneller en beter wordt uitgevoerd en overal in de EU op
dezelfde wijze wordt uitgelegd.
Deze praktijk werd door de AER voor het eerst toegepast onmiddellijk
na de vaststelling van Verordening (EG) nr. 1/2003 betreffende de
invoering van nieuwe mededingingsregeling in de gehele EU. Nog vóór
de inwerkingtreding van deze nieuwe verordening in mei 2004 begon de
AER met het aanbieden van een basisopleiding voor de rechterlijke
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macht in verscheidene lidstaten. Er werd een gestandaardiseerd
programma opgesteld, dat vervolgens werd aangepast aan de
specifieke behoeften van de rechterlijke macht in de desbetreffende
lidstaat.
De AER heeft daarna nog dergelijke grootschalige opleidingen
georganiseerd, hoewel het zwaartepunt onlangs is verschoven van
basisopleidingen naar voortgezette en sectorspecifieke opleidingen.
Basisopleidingen kunnen worden gegeven – en worden soms ook
gegeven - in het kader van e-learning activiteiten.
Contactgegevens
van de instelling

Academie voor Europees recht (AER)
Metzer Allee, 4
54295 Trier
Duitsland
Tel.: + 49 651 93737-0
Fax: + 49 651 93737-773
E-mail: info@era.int
Website: http://www.era.int

Overige
opmerkingen

Bovenstaande werkwijze wordt beschouwd als een GOEDE PRAKTIJK

voor het aangaan van een dergelijke uitdaging. De werkwijze kan
gemakkelijk worden overgedragen en moet, waar mogelijk, worden
ingezet.
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