VCAS
Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken

Aanvraag van een onderzoek door de Commissie van Toelating als bedoeld
in art. 4.4 en 4.11 van de Statuten en artt. 8 t/m 10 van het Reglement.
Volgens art. 4.4 van de Statuten van de vereniging, wordt een aspirant-lid slechts tot het
(volwaardige) lidmaatschap toegelaten, nadat daartoe een advies is verkregen van de
toelatingscommissie (CvT) van de vereniging. Aan het advies van de CvT gaat een onderzoek
door de CvT vooraf (Reglement, art. 9). De CvT bepaalt zelf de omvang en diepgang van het
onderzoek. In beginsel hoort bij het onderzoek ook een gesprek met het toe te laten lid.

Met dit formulier vraagt u als aspirant-lid het (volwaardige) lidmaatschap aan, en verstrekt u
tegelijk de informatie die de CvT in elk geval nodig heeft voor zijn onderzoek.

Het formulier dient volledig te worden ingevuld en te worden ondertekend, en vervolgens met
de gevraagde bijlagen te worden opgestuurd of als scan geë-maild naar de secretaris van de
Vereniging, mr. R.P. Snorn, Burgemeester Falkenaweg 58-102, 8442 LE Heerenveen,
r.snorn@bakx-snorn.nl.

Ondergetekende,
Naam:………………………………………………………….
(Eerste) beëdigingsdatum:……………………………………..
Kantoor:………………………………………………………..
Postadres:………………………………………………………
Telefoonnummer (s):…………………………………………..
Faxnummer:……………………………………………………
Email adres:……………………………………………………
Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)?

ja / nee

• website: www.vcas.nl • registratie KvK: 30284668 • rekeningnummer Rabobank: 1116.12.438 •
de Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door advocaten die in strafzaken rechtsbijstand in cassatie verlenen
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Vraagt hierbij toegelaten te worden tot het lidmaatschap van de van de vereniging, en
verzoekt daartoe om een onderzoek van de toelatingscommissie.

•

Bestaat uw praktijk in belangrijke mate uit het verlenen van rechtsbijstand in
strafzaken?
ja/nee

•

Heeft u in de afgelopen 3 jaar meer dan de helft van uw permanente educatiepunten
behaald op het terrein van het strafrecht?
ja/nee

•

Heeft u een (of meerdere) cursus(sen) gevolgd op het terrein van cassatie(techniek) in
strafzaken?
ja/nee
(Zo ja, kopie(en) van bewijs of bewijzen van deelname graag meezenden)

•

Heeft u in de laatste drie jaar zelfstandig tenminste 12 strafrechtelijke cassatiezaken
behandeld?
ja/nee
(graag kopieën van 3 recente representatieve -desgewenst geanonimiseerdeschrifturen meezenden)

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te:

plaats:…………………………., datum:……………………, handtekening…………………

• website: www.vcas.nl • registratie KvK: 30284668 • rekeningnummer Rabobank: 1116.12.438 •
de Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door advocaten die in strafzaken rechtsbijstand in cassatie verlenen

