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Aanvraagformulier Subsidie 
Subsidieregeling beroepsopleiding 
sociaal advocaten 2022

Deze subsidieregeling heeft tot doel om de instroom van advocaat-stagiaires in het 

stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren. 

1. Persoons- en kantoorgegevens aanvrager/ patroon1

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

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

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

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

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

BAR-nummer  

Naam en voorletters  

Kantoornaam  

Vestigingsplaats kantoor 

Telefoonnummer 

Persoons- en kantoorgegevens advocaat- stagiaire2 
Als deze persoon nog niet bekend is ten tijde van de subsidieaanvraag, bestaat er de mogelijkheid om dit 
uiterlijk twee maanden na de subsidieverlening bekend te maken, door middel van het insturen van de 
arbeidsovereenkomst. 

Naam en voorletters  : ………………………………………………………………………………………………………… 

Kantoornaam  : ………………………………………………………………………………………………………… 

Vestigingsplaats kantoor : ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………………………… 

Persoons- en kantoorgegevens tweede advocaat betrokken bij de opleiding van 

advocaat-stagiaire3 

BAR-nummer  : A…………………………………………………………………………………………………… 

Naam en voorletters  : ………………………………………………………………………………………………………… 

Kantoornaam  : ………………………………………………………………………………………………………… 

Vestigingsplaats kantoor : ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………………………… 

1 In deze subsidieregeling wordt verstaan onder de aanvrager: het kantoor van de patroon van de advocaat -stagiaire; 
2 In deze subsidieregeling wordt verstaan onder de advocaat-stagiaire: een advocaat in opleiding zoals bedoeld in artikel 9b van de Advocatenwet en artikel 1.1 
van de Verordening op de advocatuur (Voda) 
3 Tweede advocaat, die een vergelijkbare inzet in het stelsel dient te hebben en bij de opleiding van de advocaat -stagiaire betrokken moet zijn. 

Voor het overmaken van de subsidie hanteren wij het rekeningnummer van de 
aanvrager/patroon zoals dat bij ons bekend is.           
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2. De aanvrager wenst de subsidieregeling voor de beroepsopleiding sociaal

advocaten aan te vragen en verklaart hierbij dat:

aanvinken

de advocaat-stagiaire ingeschreven staat of wordt voor de beroepsopleiding 
s tuur bewijss tukken mee van toelating tot de opleiding (E r bes taat de mogelijkheid om het bewijs  van t o e l a t i ng  t o t  

uiterlijk 2  maanden na subs idieverlening te overleggen) 

de advocaat-stagiaire in loondienst is of komt op basis van een 

arbeidsovereenkomst bij het kantoor van de aanvrager4 Stuur bewijss tukken mee zoals

arbeidsovereenkomst/ loonstrook (Er bestaat de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst tot ui terlijk 2  maanden na  

subs idieverlening te overleggen) 

de advocaat-stagiaire onder begeleiding is van de aanvrager/ patroon, en deze 

patroon voldoet aan de voorwaarden van 30 toevoegingseenheden in het jaar 

voorafgaand aan de aanvraag.

er een tweede advocaat-begeleider betrokken is bij de opleiding van de advocaat- 

stagiaire en deze advocaat voldoet aan de voorwaarden van 30 

toevoegingseenheden in het jaar voorafgaand aan de aanvraag.

3. Verder verklaart aanvrager hierbij:

Aanvinken

het bestuur van de Raad op de hoogte te stellen van feiten en ontwikkelingen die 

er voor zorgen dat aan de voorwaarden, verbonden aan de subsidieverlening, niet 

kan worden voldaan. Te denken valt aan langdurige ziekte, het uitdiensttreden 

van de stagiaire of het stoppen met de Beroepsopleiding. Hierna zal het bestuur 

van de Raad gelet op afdeling 4.2.6. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de 

subsidieverlening kunnen wijzigen of intrekken. Blijkt bij de subsidievaststelling 

dat niet aan de subsidievoorwaarden is voldaan, dan kan het bestuur de subsidie 

lager vaststellen.5  

bekend te zijn met de verplichting dat de advocaat-stagiaire minimaal 60 

toevoegingseenheden dient te behalen gedurende de stageperiode van 3 jaar 

(indien er sprake is van een voltijds stage). Is dit niet het geval, dan kan het 

bestuur van de Raad de subsidie overeenkomstig artikel 4:46 van de Awb lager 

vaststellen. Na afloop van de stageperiode zal het bestuur van de Raad 

beoordelen of de opleiding ook daadwerkelijk is gevolgd en afgesloten en of de 

advocaat-stagiaire heeft voldaan aan de verplichting van minimaal 60 

toevoegingsheden. 

4. Ondertekening

Aanvrager verklaart bekend te zijn met: 

o de geldende subsidievoorwaarden;

o de opschorting van de beslistermijn bij incomplete aanvragen. In geval van een 
incomplete aanvraag wordt op grond van art. 4:5 van de Awb de gelegenheid 
gesteld om de aanvraag aan te vullen maar de beslistermijn wordt dan opgeschort 
tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld;

o de datum en het tijdstip van ontvangst leidend is voor de Raad. de maximale 
subsidieplafond van € 2.050.000,= waarbij de regeling vervalt wanneer het 
subsidieplafond bereikt is.

4 De arbeidsovereenkomst moet gelden voor minimaal de totale duur van de stage, minimaal 3 jaar 
5 Art 7 Informatieplicht,  Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten
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5. De aanvrager verklaart hierbij:  

 

o de gevraagde bewijsstukken bijgevoegd te hebben; 

o het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. 

 
 
 
Datum:      Handtekening aanvrager/ patroon: 

 

 
………………………………………………………    …………………………………………………………………………… 
 
 

 

 
 
 

Datum:      Handtekening tweede begeleider: 
 
 
 
………………………………………………………    …………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Stuur het formulier, incl. bewijsstukken, per e-mail naar: stagesubsidie@rvr.org  

 

mailto:stagesubsidie@rvr.org



