
Lian Mannheims en Petra van Kampen zullen een inleiding 
houden over doorzoeking bij geheimhouders en de positie van 
de geheimhouder in strafzaken. Lian treedt regelmatig op voor 
geheimhouders waarbij een doorzoeking heeft plaatsgevonden  
en die al dan niet verdacht worden van een strafbaar feit. 
Gebleken is dat er de laatste jaren blijkbaar drempels zijn  
geslecht: er is een toename te constateren in het aantal  
doorzoekingen bij advocaten en notarissen. Verder lijken de 
betrokken geheimhouders, maar ook soms ook de rechters-
commissaris, officieren van justitie, opsporingsambtenaren en 
dekens/portefeuillehouders te weinig kennis te hebben van 
deze ingewikkelde, maar uiterst belangrijke materie.  
Niet alleen de belangen van de al dan niet verdachte geheim-
houder lopen immers gevaar, maar ook die van zijn cliënten.
Er zal uiteraard alle ruimte zijn voor interactie.

P/a Van Oosten Advocaten, Overtoom 296, 1054 JC Amsterdam
Telefoon (020) 205 04 33

NIEUW: LEErzAAM, GOEdKOOP EN GEzELLIG 

NVSA-ACTUALITEITENCUrSUS 
Alleen voor leden, € 195,- voor drie punten, inclusief diner en borrel

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA het gros van de verplichte jaarlijkse  
opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen  
behalen. Om die reden is recent is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de 
NVSA). Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten 
waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. daarom is 
besloten om per ingang van volgend jaar ieder kwartaal toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te 
geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak. Halverwege de cursus wordt een lopend diner geserveerd 
en na afloop een borrel. Wij hebben inmiddels onder meer Stijn Franken, Matthias Borgers, Petra van Kampen, 
Lian Mannheims en Jan Boksem bereid gevonden een avond te verzorgen.

de aftrap zal plaatsvinden op 11 februari 2013. 

Locatie: Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).

Programma 11 februari 2013 
 
17.00 – 18.30 De positie van geheimhouders in  
 strafzaken (waaronder meer in het  
 bijzonder de positie van de advocaat)
18.30 – 19.15 Walking dinner
19.15 – 20.45 Doorzoeking, tappen en verhoren  
 met betrekking tot geheimhouders
20.45 Borrel

Opleidingsinstituut


