Aanmeldingsformulier (aspirant-)lid van de Nederlandse
Vereniging van Strafrechtadvocaten
Gegevens advocaat
Achternaam

Voorna(a)m(en)
Geboortedatum en -plaats

In welk arrondissement
houdt u kantoor
Kantoornaam
Kantooradres
Website
Telefoonnummer
+
Faxnummer
E-mailadres

Privé-adres
Privé telefoonnummer
Mobiele nummer
Op tableau bijgeschreven
sinds
(volledige datum
vermelden)
Stageverklaring dateert
van
Heeft u de door de NOVA in samenwerking met het Pompe-Instituut verzorgde
specialisatie-opleiding gevolgd

 neen
 ja cursusjaar:

_______

Zo ja, stuur een kopie van uw certificaat tezamen met dit aanmeldingsformulier.
Zo nee, aanmelding voor deze cursus voorafgaand aan aspirant-lidmaatschap is verplicht. Stuur een kopie van de aanmelding met
dit aanmeldingsformulier.

Vermeld de strafrechtelijke cursussen die u als advocaat in dit kalenderjaar en in het voorgaande kalenderjaar hebt gevolgd (post
academisch onderwijs, stichting studiecentrum rechtspleging).
Stuur een kopie van de bewijzen van deelname van deze cursussen met dit aanmeldingsformulier.
Voor lidmaatschap is vereist dat de specialisatie opleiding (succesvol) is afgerond en dat in de 12 maanden voorafgaand aan de
aanvraag 12 opleidingspunten op het terrein van het strafrecht zijn behaald.
Voor aspirant lidmaatschap is in beginsel vereist dat hetzij de profileringscursus is gevolgd, hetzij in de 12 maanden voorafgaand
aan de aanvraag 22 opleidingspunten op het terrein van het strafrecht zijn behaald.

Heeft u in het kalenderjaar direct voorafgaande aan het opsturen van dit formulier full-time als advocaat gewerkt?
 ja
 nee
Indien deeltijd, hoeveel %?
Hoeveel uren heeft u in het kalenderjaar direct voorafgaande aan het opsturen van dit formulier aan de behandeling van strafzaken
besteed?
Voor lidmaatschap is vereist dat minimaal 500 uren per jaar aan de behandeling van strafzaken worden besteed.

Geef aan op welk terreinen van het strafrecht u voornamelijk werkzaam bent:










commuun strafrecht
internationaal strafrecht
fiscaal strafrecht
verkeer
economisch strafrecht
financieel strafrecht
jeugdstrafrecht
cassatie
overig, te weten:

Bent u lid van verenigingen of andere (overleg-)verbanden op het terrein van het strafrecht (nationaal en/of internationaal)?
 neen
 ja, te weten:

Wil u -indien u (nog) niet aan de toelatingscriteria voor het gewone lidmaatschap voldoet- als aspirant-lid worden geregistreerd?
 ja
 neen

Door het indienen van deze aanvraag om als lid te worden toegelaten tot de NVSA geeft de aanvrager te kennen dat
hij/zij ermee instemt dat over zijn/haar wijze van praktijkuitoefening door het bestuur van de NVSA desgewenst informatie
wordt ingewonnen bij de Raad van Toezicht van het arrondissement waar de aanvrager kantoor houdt.

Datum:

_________________________

Handtekening: _________________________

Dit formulier s.v.p. retourneren aan het secretariaat.

_____________________
* aankruisen wat van toepassing is

