Inschrijvingsformulier
Slachtofferzaken
Geweld- en zedenmisdrijven met ernstig letsel en de voeging als
benadeelde partij in het strafproces

1. Persoons- en kantoorgegevens
BAR-nummer

: ……………………………………………………………………………………………….

Naam en voorletters

: ……………………………………………………………………………………………….

Kantoornaam

: ……………………………………………………………………………………………….

Vestigingsplaats kantoor

: ……………………………………………………………………………………………….

2. Ondergetekende wenst te worden ingeschreven voor de specialisatie
slachtofferzaken en verklaart hierbij:
Kruis onderstaande vakjes aan

met succes een door de Raad erkende basisopleiding letsel- en slachtofferzaken
ter waarde van 20 studiepunten of een ten minste vergelijkbare instapopleiding
voltooid te hebben1 en; Stuur bewijsstuk mee
onder begeleiding van een ervaren advocaat ten minste drie zaken in dit
rechtsgebied behandeld te hebben, blijkend uit een mentorverklaring of;
Stuur een verklaring van de begeleidende advocaat mee

in de periode van twee jaar vóór dit inschrijvingsverzoek drie zaken zonder
begeleiding op dit terrein te hebben behandeld. Geef de toevoegnummers op of stuur
bewijsstukken van betalende zaken mee, zoals een –geanonimiseerde- kopie van de beschikking

en verklaart verder:
jaarlijks vijf opleidingspunten te behalen op het terrein van het voegen van een
civiele vordering van het slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf in het
strafproces. Zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke aspecten dienen daarbij aan
bod te komen. Opleidingsactiviteiten vanuit de vereniging/het netwerk tellen daarbij
mee en;
jaarlijks zes zaken op dit rechtsgebied te behandelen. De Raad gaat hierbij uit van
toevoegingen. De advocaat kan desgewenst aantonen dat hij dit aantal zaken heeft
gedaan door ook betalende zaken aan te geven.
3. Maximum van vier specialisatiegroepen
De Raad heeft de specialisaties in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad ingedeeld in
‘specialisatiegroepen’.2 Advocaten kunnen voor maximaal vier ‘specialisatiegroepen’
worden ingeschreven. U kunt de indeling van specialisaties in specialisatiegroepen
terugvinden in de bijlage bij dit inschrijvingsformulier.
Als u op dit moment al ingeschreven staat voor vier specialisatiegroepen op grond van de
indeling in deze lijst en de inschrijving voor een specialisatie zou ertoe leiden dat u voor
meer dan vier specialisatiegroepen staat ingeschreven, dan kunt u pas ingeschreven
Op www.rvr.org staan enkele opleidingsinstellingen genoemd die interesse hebben getoond in het opzetten
van een basisopleiding.
2
Artikel 1, artikel 6 en bijlage 6 van de inschrijvingsvoorwaarden.
1
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worden voor die specialisatie als u de inschrijving voor een andere specialisatie beëindigt.
De beëindiging van de inschrijving voor die andere specialisatie moet er toe leiden dat u
met uw inschrijving voor slachtofferzaken niet meer ingeschreven staat voor meer dan
vier specialisatiegroepen.
Staat u op dit moment al ingeschreven voor vier specialisatiegroepen? Geeft dan
hieronder aan voor welke specialisatie u zich per direct wilt uitschrijven.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4. Ondertekening
Ondergetekende,
is bekend met de geldende inschrijvingsvoorwaarden;
heeft de gevraagde bewijsstukken bijgevoegd;
verklaart hierbij het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
Heeft u een verwijsarrangement met de Raad afgesloten voor het ontvangen van doorverwijzingen van het
Juridisch Loket? U kunt het (nieuwe) voorkeursgebied slachtofferzaken doorgeven via een e-mail naar
afdelinginschrijven@rvr.org. Als u al vier voorkeursgebieden geregistreerd heeft staan, geef dan ook op welk
voorkeursgebied u wilt laten vallen.

Datum:

Handtekening:

………………………………………………

…………………………………………..

Stuur het formulier per e-mail naar: afdelinginschrijven@rvr.org

Versie 1.4
Pagina 1 van 2

Indeling van specialisaties in specialisatiegroepen ten behoeve van het
maximum van vier specialisatiegroepen (opgenomen in bijlage 6 van de
inschrijvingsvoorwaarden)

Specialisatie RvR
Personen- en familierecht
Civiel jeugdrecht
Bijzondere curator (1:212 BW en 1:250 BW)
Internationale Kinderontvoeringszaken
Psychiatrisch patiëntenrecht
Jeugdstrafrecht
Strafrecht
Slachtofferzaken
Asiel- en vluchtelingenrecht
Vreemdelingenrecht
Vreemdelingenbewaring
Huurrecht
Sociaal Zekerheidsrecht
Arbeidsrecht

Specialisatiegroep RvR
Personen- en familierecht
Personen- en familierecht
Personen- en familierecht
Personen- en familierecht
Psychiatrisch Patiëntenrecht
Strafrecht
Strafrecht
Strafrecht
Vluchtelingenrecht
Vreemdelingenrecht
Vreemdelingenrecht
Huurrecht
Sociaal Zekerheidsrecht
Arbeidsrecht
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