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Inschrijvingsformulier Strafpiket
1. Persoons- en kantoorgegevens
BAR-nummer

: A…………………………………………………………………………………………………………

Naam + voorletters

: …………………………………………………………………………………………………………

Kantoornaam

: …………………………………………………………………………………………………………

Vestigingsplaats kantoor

: …………………………………………………………………………………………………………

Piket e-mailadres

: ………………………………………………………………………………………………………

(verplicht)1

Mobiel nummer

:…………………………………………………………………………………………………………

(verplicht) :

2. Ondergetekende wenst te worden ingeschreven voor het strafpiket en
verklaart hierbij:
*Alle vakjes aankruisen

te zijn ingeschreven bij de Raad op het terrein van het strafrecht;
met succes een door de Raad goedgekeurde piketcursus gevolgd te hebben,
dit vereiste geldt niet voor advocaten die de eerste vier dagdelen van de
hoofdpraktijk Strafrecht (beroepsopleiding vanaf maart 2021) hebben gevolgd; 2
afschrift certificaat bijvoegen

onder begeleiding van een al voor het strafpiket ingeschreven advocaat3
behandeld hebben van zes piketzaken, waarvan tenminste drie zaken tot en met
de behandeling door de rechter-commissaris;
Stuur een verklaring van de begeleidende advocaat mee.

En verklaart verder:
jaarlijks tenminste twaalf punten in het kader van de permanente opleiding te
behalen op het terrein van het strafrecht 4;
tenminste 1 maal per 2 jaar een actualiteitencursus op het terrein van het
strafrecht te volgen. Een gevolgde cursus kan desgewenst opgegeven worden
voor de hierboven genoemde 12 studiepunten per jaar.
jaarlijks tenminste 15 zaken op het terrein van het strafrecht te behandelen5.
zich te houden aan het door de Raad vastgestelde reglement piket.
Vul hier het e-mail adres in waarop u bereikbaar bent tijdens de piketdienst. NB: deze gegevens worden apart
geregistreerd naast de BAR-gegevens, daarom dienen wijzigingen van uw piket e-mailadres of mobiele
telefoonnummer altijd apart aan de afdeling Inschrijven doorgegeven te worden.
2
De goedgekeurde strafpiketcursussen staan vermeld op www.rvr.org. Andere strafpiketcursussen kunnen
door opleidingsinstellingen voor erkenning aan de Raad worden voorgelegd. Bij het verzoek moet aannemelijk
worden gemaakt dat die piketcursussen tenminste gelijkwaardig zijn.
3
Ingeschreven bij de Raad
4
De opleidingsvereisten gelden niet voor advocaat-stagiair(e)s gedurende de looptijd van hun stage.
5
De Raad gaat hierbij uit van zowel toevoegings- als betalende zaken. Als het betalende zaken betreft, moet
dit worden aangetoond.
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Evenementenstrafpiket
Deelname aan strafpiket omvat deelname aan het evenementenstrafpiket. De
subcategorie evenementenstrafpiket telt niet mee voor het hieronder genoemde
maximum van 3 piketsoorten. Indien u niet aan het evenementenstrafpiket wenst deel te
nemen, dan kunt u dit hieronder aangeven.
Ik wens niet deel te nemen aan het evenementenstrafpiket.
Maximum aan piketsoorten
Op grond van Artikel 1 inschrijvingsvoorwaarden kunt u deelnemen aan maximaal 3 van
de daarin genoemde piketsoorten (inclusief het AC-rooster). Als u op dit moment al
deelneemt aan 3 piketsoorten (inclusief het AC-rooster) kunt u pas ingeschreven worden
voor de strafpiketplanning als u deelname aan 1 piketsoort laat vallen.
Geef in dat geval hieronder aan voor welke piketsoort of welk AC-rooster u zich met
ingang van de eerstvolgende piketplanning wilt uitschrijven.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

2. Ondertekening
Ondergetekende,
is bekend met de geldende inschrijvingsvoorwaarden;
heeft de gevraagde bewijsstukken bijgevoegd;
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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