Aanmeldingsformulier (aspirant)lid van de
Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
Gegevens advocaat
Achternaam
Voorna(a)m(en)
In welk arrondissement
houdt u kantoor?
Naam kantoor
Adres kantoor *

Telefoon- en faxnummer
E-mailadres
Website
Op tableau bijgeschreven
sinds (volledige datum)

Stageverklaring dateert van:

*hier gaarne het adres zoals het in onze online ledenlijst vermeld dient te worden. www.nvsa.nl/leden/ledenlijst
Dit kan ook een postadres zijn.

Heeft u de Specialisatieopleiding Strafrecht bij het WPI aan de Universiteit Utrecht
of de Leergang Specialisatie Strafrecht van de Vrije Universiteit 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 hier de strafrechtelijke cursussen die u als advocaat in dit kalenderjaar en in het voorgaande kalenderjaar hebt
gevolgd (postacademisch 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 fulltime 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.
Akkoord
•

hij/zij ermee instemt dat zijn/haar naam en contactgegevens zoals hierboven vermeld, openbaar vermeld worden
op de website van de NVSA. Zo hij/zij dit niet wil, dit gaarne expliciet vermelden via info@nvsa.nl
Akkoord*

Datum: …………………………………

Handtekening: …………………………………

*Uw gegevens worden verwerkt zoals omschreven in ons privacy statement. Deze sturen wij u op aanvraag gaarne toe.

