Keurmerk specialisatieverenigingen NOvA
Aanvraagformulier

In te vullen door de NOvA
datum van
binnenkomst:

Stuur dit formulier naar: m.kuiper@advocatenorde.nl of per post naar:
Nederlandse Orde van Advocaten, t.a.v. mw. M.J. Kuiper, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag.

1.

Gegevens aanvrager:
1a. Volledige naam specialisatievereniging:
1b. Rechtsgebied van specialisatievereniging:
1c. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
1d. Functie bevoegde vertegenwoordiger:
1e. Postadres:
1f. Postcode / Plaats:
1g. Telefoonnummer:
1h. E-mailadres specialisatievereniging:
1i. Website specialisatievereniging:

2.

Maak keuze:
Aanvraag tot toekenning van het keurmerk voor specialisatieverenigingen.
Aanvraag tot verlenging van het gebruik het keurmerk voor specialisatieverenigingen.

De specialisatievereniging, bevoegd vertegenwoordigd door ondergetekende(n), verklaart bekend te zijn en in te
stemmen met het Reglement keurmerk specialisatieverenigingen.

3.

Ondertekening:
3a. Datum:
3b. Handtekening:

Bijvoegen:
- Bij de aanvraag tot toekenning dient te worden bijgevoegd:
A. Meest recente statuten en reglementen van de specialisatievereniging.
B. Omschrijving van de wijze waarop de specialisatievereniging wil gaan voldoen aan de inhoudelijke criteria voor het
keurmerk, inclusief de wijze waarop de activiteiten van collegiale toetsing en/of intervisie worden bevorderd.
C. Eventueel andere gegevens om aan te tonen dat aan alle criteria voor het keurmerk is voldaan.
- Bij verlenging van het gebruik van het keurmerk dient te worden bijgevoegd:
A. Enkel indien gewijzigd tijdens de looptijd van de keurmerkovereenkomst: de meest recente statuten en reglementen
van de specialisatievereniging.
B. een verslag van de wijze waarop zij heeft voldaan aan de materiële vereisten voor het keurmerk, de wijze waarop zij
haar verenigingsdoel vorm heeft gegeven en de wijze waarop de controle op misbruik van het keurmerk is
vormgegeven; en
C. een plan waarin wordt uiteengezet op welke wijze de specialisatievereniging de komende twee jaren
kwaliteitsbevordering onder haar leden vorm geeft.
Controle door de NOvA:
i. specialisatievereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid met doelomschrijving bevordering deskundigheid.
ii. er zijn opleidingsvereisten voor toetreding en het voortduren van het lidmaatschap.
iii. het merendeel van de leden is advocaat.
iv. de specialisatievereniging heeft een website met daarop de ledenlijst.
v. vereist is dat de deelnemende advocaat-leden minimaal 5 jaren werkzaam zijn als advocaat.
vi. vereist is dat de deelnemende advocaat-leden minimaal 500 uren per jaar aan het rechtsgebied besteden.
vii. vereist is dat jaarlijks tien opleidingspunten worden behaald op het rechtsgebied.
viii. de specialisatievereniging bevordert het gebruik van intervisie en/of gestructureerde feedback.
ix. verslag over wijze waarop aan vereisten keurmerk is voldaan, e.d.
x. plan over kwaliteitsbevordering de komende twee jaren.

akkoord:

n.v.t.

