Reglement PE-verplichting voor NEVOA-leden
Inleiding
NEVOA stelt kwaliteitseisen aan haar leden. Eén van die kwaliteitseisen is dat een gewoon lid per
kalenderjaar tenminste 16 uur onderwijs volgt dat bijdraagt aan het op niveau houden van de
vakbekwaamheid (Permanente Educatie) en aan een versterking van de uitoefening van het beroep van
bedrijfsjuridisch adviseur. Dit minimum aantal uren aanvullend onderwijs wordt overeenkomstig dit
reglement vertaald in PE-punten. Bijzondere leden zijn van deze kwaliteitseisen vrijgesteld. Op ereleden is
dit reglement niet van toepassing.
PE-Punten
1. Eén PE punt staat gelijk aan één uur erkend onderwijs op het gebied van rechtsgeleerdheid,
professionele vaardigheden of onderwijs op aanverwante gebieden. Deelname aan erkend onderwijs
levert alleen punten op indien het lid kan aantonen dat hij aan het onderwijs heeft deelgenomen (aan
de hand van presentielijst of deelnamebewijs).
2. Aan het volgen van erkend onderwijs aan een universiteit in Nederland, waarbij ECTS punten worden
toegekend, geldt dat voor elk ECTS punt ook 1 PE punt wordt toegekend, mits een certificaat kan
worden overgelegd waaruit blijkt dat het examen met goed gevolg is afgelegd en de opleiding de
praktijkuitoefening van het lid ten goede komt.
3. Per kalenderjaar dienen 16 PE punten door het lid te worden behaald; deze verplichting geldt voor
het kalenderjaar waarin men lid wordt pro rata parte.
4. Tenminste 8 van de 16 PE punten dienen te worden behaald in de categorie 1, bestaande uit erkend
onderwijs op het gebied van de rechtsgeleerdheid. Aan de SBB opleiding wordt 90 PE punten in de
categorie 1 toegekend. In aanvulling daarop mogen PE punten worden behaald in de categorieën 2
t/m 4, te weten:
a.
maximaal 8 van de 16 PE punten mogen worden behaald in de categorie 2, bestaande uit
erkend onderwijs op het gebied van professionele vaardigheden, dat de praktijkvoering
van een lid ten goede komt;
b.
maximaal 8 van de 16 PE punten mogen worden behaald in de categorie 3, bestaande uit
erkend onderwijs op aan de juridische praktijk aanverwante gebieden dat de
praktijkvoering van een NEVOA lid ten goede komt, dan wel erkend onderwijs op het
gebied van rechtsgeleerdheid met een gemengde doelgroep;
c.
maximaal 8 van de 16 PE punten mogen worden behaald in de categorie 4, bestaande uit
het geven van erkend onderwijs op het gebied van rechtsgeleerdheid. Daarbij geldt dat
voor eenzelfde cursus slechts eenmaal punten wordt toegekend, ongeacht het aantal
maal dat deze cursus in een kalenderjaar wordt gegeven. De opleidingsinstelling dient
aan het lid een certificaat van docentschap te verstrekken;
d.
maximaal 4 van de 16 PE punten mogen worden behaald in de categorie 5, bestaande uit
deelname aan het door NEVOA georganiseerde vaktechnisch overleg. Daarbij geldt dat
één PE punt wordt toegekend aan twee uur vaktechnisch overleg.
5. Het NEVOA-bestuur kan geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen voor de permanente educatie in
bijzondere omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan langdurige ziekte of langdurig verblijf in
het buitenland. Het lid dient in een voorkomend geval op verzoek bewijsmiddelen van de bijzondere
omstandigheden te overleggen. Parttime werken valt uitdrukkelijk niet onder deze
ontheffingsmogelijkheid.
6. Zwangerschaps- en bevallingsverlof leidt tot ontheffing voor 5 PE punten. Het lid dient in een
voorkomend geval een bevestiging daarvan van de werkgever te overleggen. Hiervoor is een
standaard formulier opvraagbaar bij het secretariaat.
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Erkend onderwijs
1. Onderwijs waaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie PE punten worden toegekend, wordt door het NEVOA bestuur automatisch als
erkend onderwijs aangemerkt. Ander onderwijs kan door het NEVOA bestuur erkend worden.
2. Het erkende onderwijs is ingedeeld in categorieën.
Categorie 1

Onderwerp: Juridisch inhoudelijk
Doelgroep: juristen
Docenten: academisch niveau

Categorie 2

Onderwerp: professionele vaardigheden
Doelgroep: juristen
Docenten: HBO of academisch niveau
Onderwerp: aan de juridische praktijk aanverwante gebieden
Doelgroep: gemengd HBO of academisch niveau
Docenten: academisch niveau

Categorie 3

Categorie 4

Categorie 5

Onderwerp: Juridisch inhoudelijk
Doelgroep: mag gemengd, maar meerderheid dient jurist te zijn
Docenten: academisch niveau
Onderwerp: Juridisch inhoudelijk
Doelgroep: juristen
Docent: NEVOA lid
Onderwerp: Juridisch inhoudelijk vaktechnisch overleg;
jurisprudentie, (wet)ontwikkelingen en praktijkcasussen
Doelgroep: NEVOA lid

PE punten registratie
1. Ieder lid dient zelf de behaalde punten te registreren op het PE formulier dat jaarlijks aan het lid wordt
toegezonden, aan de hand van aan het lid verstrekte deelnemersbewijzen, dan wel op een nadere
door het NEVOA-bestuur te bepalen wijze. De registratie dient plaats te vinden vóór de op het PE
formulier genoemde inleverdatum.
2. Het lid dient de bewijsmiddelen voor genoten opleidingen te bewaren voor een periode van tenminste
drie jaar.
3. Op ieder eerste verzoek van het NEVOA-bestuur, of een door het NEVOA-bestuur aangewezen
derde, dient het lid de bewijsmiddelen voor de genoten opleidingen te overleggen, waarbij het
NEVOA-bestuur of een door het NEVOA-bestuur aangewezen derde bij het lid kan controleren of aan
hun jaarlijkse PE verplichting is voldoen.
Overschotregeling
Het uitgangsprincipe is dat jaarlijks 16 opleidingspunten behaald moeten worden. Indien een lid in een
bepaald jaar geen 16 punten heeft behaald, is toch voldaan aan de PE verplichting indien minimaal
8 punten zijn behaald in het jaar waarop de controle ziet aangevuld met een puntenoverschot dat een lid
in het voorafgaande kalenderjaar heeft behaald, zodat in betreffende controlejaar en het voorgaande jaar
tenminste in totaal 32 punten zijn behaald. Voorbeeld: als een lid in een controle jaar 10 punten heeft
behaald, en 22 in het jaar daaraan voorafgaand, is bijvoorbeeld voldaan aan de PE verplichting.
Indien vanwege bijzondere omstandigheden niet is voldaan aan de PE verplichting, mag een lid een
schriftelijk gemotiveerd verzoek aan het NEVOA bestuur voorleggen om een tekort in het daarop volgende
jaar in te halen.
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Toelichting
Op de inleiding:
Indien een lid gedurende een kalenderjaar lid wordt, dan wordt het aantal PE punten naar rato
verminderd.
Op erkend onderwijs:
Erkende opleidingsinstituten staan vermeld op de website en voeren het PE punten logo van NEVOA. U
kunt dit zelf controleren. Daarnaast zijn NOvA en KNB erkende opleidingsinstituten ook erkend door
NEVOA. Indien u een cursus volgt bij een niet erkende onderwijsinstelling, kunt u aan de hand van de
checklist controleren of de cursus punt waardig is in een van de categorieën. Van belang is daarbij steeds
het onderwerp, het niveau van de docent en (het niveau van) de doelgroep. In geval van twijfel kunt u bij
het secretariaat van NEVOA een gemotiveerd verzoek in te dienen om PE punten te verkrijgen.
Op categorie 1:
Interne cursussen op het kantoor van het lid, zijn alleen puntwaardig wanneer er een externe docent van
het vereiste niveau is aangetrokken en indien kan worden aangetoond dat sprake is van een inhoudelijk
programma. Om dit aan te tonen dient cursusmateriaal aanwezig te zijn. Voorts dient een presentielijst
met naam en handtekening van het lid en aanvangs- en eindtijd te worden overgelegd.
Op categorie 2:
Cursussen waarin vaardigheden worden bevorderd die specifiek gericht zijn op de juridische praktijk,
bijvoorbeeld Legal English, mediation, pleitvaardigheden. Niet kwalificeren cursussen die primair gericht
zijn op algemene of commerciële vaardigheden, zoals management-, organisatie-, of acquisitiecursussen
zonder een direct verband met de uitoefening van het vak van bedrijfsjuridisch adviseur.
Op categorie 3:
Het onderwijs moet de praktijkuitoefening of praktijkvoering ten goede komen en betrekking hebben op
het rechtsgebied / de rechtsgebieden waarop het lid werkzaam is of werkzaam wil zijn.
Op categorie 4:
Onderwijs dient specifiek te zijn gericht op juristen. Onderwijs aan andere of gemengde doelgroepen
komen niet voor PE in aanmerking. De instelling waaraan onderwijs is gegeven dient een bewijs van
docentschap af te geven, een programmaoverzicht met de tijden, onderwerpen en doelgroep.
Op categorie 5:
Dit betreft alleen door NEVOA georganiseerd vaktechnisch overleg. De aanwezigheid wordt gecontroleerd
aan de hand van een presentielijst met naam en handtekening van het lid en aanvangs- en eindtijd. Van
de inhoud van het overleg wordt verslag gedaan conform de door NEVOA vastgestelde format en het
verslag wordt gedeeld met de leden door publicatie op het ledendeel van de website.
Vaktechnisch overleg en/ of jurisprudentiebijeenkomsten op het kantoor van het lid, is alleen puntwaardig
wanneer dit overeenkomstig het door NEVOA georganiseerde vaktechnisch overleg plaatsvindt. Dus met
presentielijst, verslag en publicatie van het verslag.
Op de overschotregeling:
Een tekort aan PE punten kan worden gecompenseerd met een overschot aan PE punten in het
voorafgaande kalenderjaar. Is compensatie met een overschot aan behaalde PE punten niet mogelijk,
dan wordt het lid in de gelegenheid gesteld om een onderbouwd voorstel te doen om het tekort in het
daarop volgende jaar in te halen. Het NEVOA-bestuur besluit uiteindelijk of een dergelijk voorstel
aanvaardbaar is. Met het behalen van de SBB opleiding wordt voldaan aan de PE verplichting voor 3
jaren.
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