Inschrijvingsformulier
Vreemdelingenrecht

Voor inschrijven op het
vreemdelingenpiket en
vreemdelingenbewaringszaken
geldt een apart
inschrijvingsformulier

1. Persoons- en kantoorgegevens
BAR-nummer1

:_________________________________________________

Naam + voorletters

:_________________________________________________

Kantoornaam

:_________________________________________________

Vestigingsplaats kantoor

:_________________________________________________

2. Ondergetekende wenst te worden ingeschreven voor het
vreemdelingenrecht:
a. Voorwaardelijke inschrijving voor een periode van 1 jaar
Zie bijlage 1 van de Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur, onder 2 Voorwaardelijke
inschrijving vreemdelingenrecht.
Ondergetekende verklaart hierbij: Kruis de onderstaande vakjes aan
de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten (beroepsopleiding
oude stijl van vóór september 2013) te hebben voltooid, dan wel in het bezit te
zijn van een stageverklaring (stuur bewijsstukken mee waaruit dit blijkt), en;
succesvol te hebben deelgenomen aan onderstaande door de Raad goedgekeurde
cursussen op het gebied van het vreemdelingenrecht in de drie jaar voorafgaand
aan het verzoek tot deelname;
Opleiding Sociaal Recht – module A regulier vreemdelingenrecht 1
(stuur bewijsstuk mee);
Opleiding Sociaal Recht – module B regulier vreemdelingenrecht 2
(stuur bewijsstuk mee);
ofwel:
met succes de modules 1 en 2 van Beroepsattitude en Beroepsethiek, de major
Bestuursrecht en het keuzevak van 5 dagdelen Regulier Vreemdelingenrecht van
de huidige Beroepsopleiding Advocaten van de Orde te hebben afgerond.
en verklaart verder:
bij afwezigheid vervanging door een op het terrein van het vreemdelingenrecht
ingeschreven advocaat te hebben geregeld;
lid te zijn van een door de Raad goedgekeurde werkgroep (stuur bewijsstuk mee)2:

Indien al bij u bekend.
Als goedgekeurde werkgroep geldt de werkgroep rechtsbijstand in vreemdelingenzaken van Stichting
Migratierecht Nederland. Als u ook staat ingeschreven voor asiel- en vluchtelingenrecht volstaat voor het
vereiste lidmaatschap dat u deelneemt aan de werkgroep van hetzij Stichting Migratierecht Nederland, hetzij
Vluchtelingenwerk.
1
2
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op de hoogte te zullen blijven van actuele ontwikkelingen op het terrein van het
vreemdelingenrecht, onder andere door het jaarlijks behalen van zes
opleidingspunten op dit terrein.3;
jaarlijks tenminste vijftien zaken op het terrein van het vreemdelingenrecht te
zullen behandelen;
desgevraagd geanonimiseerde dossiers beschikbaar te stellen aan de Commissie
Intercollegiale Toetsing voor onderzoek naar de kwaliteit van de
vreemdelingenrechtsbijstand;
op verzoek van de Raad aan te tonen op welke wijze wordt voldaan aan de
inschrijvingsvoorwaarden.
Na afloop van de periode van voorwaardelijke inschrijving gaat de Raad uitsluitend tot
onvoorwaardelijke inschrijving over als uit rapportage van u en uw begeleider blijkt dat
aan de hierboven genoemde voorwaarden én de hieronder bij de onvoorwaardelijke
inschrijving genoemde voorwaarden wordt voldaan.
b. Onvoorwaardelijke inschrijving (indien van toepassing)
Zie bijlage 1 van de Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur.
Ondergetekende verklaart verder:
te voldoen aan bovengenoemde eisen voor voorwaardelijke inschrijving ( alle hokjes
hierboven aankruisen) en;
onder begeleiding van een op het rechtsterrein onvoorwaardelijk ingeschreven
advocaat minimaal tien zaken betreffende het vreemdelingenrecht te hebben
behandeld;
Wat is de naam van deze advocaat? …………………………………………………………………………………..
Stuur een verklaring van de begeleidende advocaat mee.

uitdrukkelijk de verplichting te hebben aanvaard om startende deelnemers te
begeleiden die voorwaardelijk zijn ingeschreven op het terrein van het
vreemdelingenrecht.
3. Maximum van vier specialisatiegroepen
De Raad heeft de specialisaties in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad ingedeeld in
‘specialisatiegroepen’.4 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
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 vreemdelingenrecht niet meer ingeschreven staat voor meer
dan vier specialisatiegroepen.
Voor de voortzetting van de inschrijving vreemdelingenrecht geldt een punteneis van zes punten per jaar. Als
u tevens deelneemt aan het vreemdelingenpiket en/of bewaringszaken behandelt op basis van een toevoeging,
dan moet u daarnaast jaarlijks de Cursus Actualiteiten Vreemdelingenbewaring van OSR Juridische Opleidingen
of de Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring van de Stichting Migratierecht Nederland volgen.
Bent u tevens toegelaten als specialist asiel- en vluchtelingenrecht en heeft u voor continuering van deze
specialisatie zes punten ingebracht, dan kunt u voor de continuering van de inschrijving vreemdelingenrecht
aanvullend volstaan met vier punten.
4
Artikel 1, artikel 6 en bijlage 6 van de inschrijvingsvoorwaarden.
3
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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;
verklaart hierbij het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum:

Handtekening;

………………………………………………………………

…………………………………………………………………

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