
 

 
 
 
Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme 
 

Regulier uitwisselingsprogramma van één of twee weken (20 plaatsen) 
• U bent werkzaam als rechter, raadsheer, officier van justitie of advocaat-generaal; 
• U beheerst de Engelse taal of de taal van het ontvangende land in woord en 

geschrift; 
• Uw rechtbank of parket stelt u in de gelegenheid om één of twee weken naar het 

buitenland te gaan. 
 

Uitwisselingsprogramma van één week voor docenten (5 plaatsen) 
• U bent werkzaam binnen een rechtbank, gerechtshof of parket; 
• U geeft voor SSR regelmatig cursus; 
• U beheerst de Engelse taal of de taal van het ontvangende land in woord en 

geschrift; 
• Uw gerecht of parket stelt u in de gelegenheid om één week naar het buitenland te 

gaan. 
 

Specialistische uitwisseling één week (12 plaatsen) 
• U bent werkzaam als rechter, raadsheer, officier van justitie of advocaat-generaal; 
• U bent gespecialiseerd op een bepaald gebied; 
• U beheerst de Engelse taal of de taal van het ontvangende land in woord en 

geschrift; 
• Uw rechtbank of parket stelt u in de gelegenheid om één week naar het buitenland te 

gaan. 
 

Uitwisselingsprogramma voor Hoofdofficieren van 3 dagen (3 plaatsen) 
• U bent werkzaam als Hoofdofficier van Justitie of Hoofd Advocaat-Generaal; 
• U beheerst de Engelse taal of de taal van het ontvangende land in woord en 

geschrift; 
• Uw parket stelt u in de gelegenheid om drie dagen naar het buitenland te gaan; 
• U ontvangt samen met de andere geselecteerde Hoofdofficieren drie buitenlandse 

Hoofdofficieren in Nederland gedurende drie dagen. 
 

Uitwisseling van één week bilateraal (2 projecten, 5 deelnemers per project) 
Uw gerecht of parket kan zich inschrijven voor deze uitwisseling indien een bilaterale 
uitwisseling gewenst is met een gerecht of parket uit een specifiek EU-land. Uw gerecht of 
parket vaardigt 5 deelnemers af om naar het buitenland te gaan en u ontvangt 5 deelnemers 
vanuit een ander deelnemend land.  
 

Voor alle uitwisselingen geldt dat als u geselecteerd bent, u ook dient te gaan. 
Financiën: 
EJTN vergoedt uw reiskosten tot een maximum van € 400. Daarnaast ontvangt u een 
dagvergoeding (per diem) waar u uw hotel, ontbijt, lunch, diner en lokale vervoerskosten 
van betaalt. 
 

Inschrijfprocedure: 
U kunt zich digitaal inschrijven voor de uitwisselingen via de website van EJTN. De selectie 
wordt door het EJTN in Brussel gedaan. U ontvangt uiterlijk eind half april 2022 bericht of u 
geplaatst bent en waar. Indien u bent geselecteerd zal het opleidingsinstituut van het land 
waar u bent geplaatst contact met u opnemen over de datum van het uitwisselings-
programma. SSR heeft op dit moment geen zicht op wanneer de uitwisselingen zullen 
plaatsvinden. 
 


