
Bezwaarschrift

==============

Aan 

de Raad voor Rechtsbijstand

Mr. Willem  Nass , advocaat, wonende te  Eindhoven, te dezer zake 
woonplaats kiezende te zijnen kantore te Eindhoven aan de Vrijstraat 
2a (Postbus 420, 5600 AK Eindhoven, fax 0402456438)  , maakt bij 
deze bezwaar tegen Uw besluit d.d.  9 augustus 2012, waarvan hierbij 
een afschrift wordt overgelegd. Tegen deze beschikking voert klager de 
volgende bezwaren aan: 

 1. De beschikking berust op een regeling die niet kan worden 
aangemerkt als een wet in formele zin en kan derhalve worden 
getoetst aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze 
regeling komt er, voor zover hier van belang, op neer dat een 
advocaat die niet genoeg toevoegingen heeft behandeld:

 a) een cursus basisopleiding  moet volgen die bestemd is voor 
advocaten die nog nooit zaken op het rechtsgebied 
personen en familierecht hebben behandeld;

 b) gratis en voor eigen rekening een aantal zaken moet 
behandelen onder toezicht van een ingeschreven advocaat

en daarnaast mogelijkerwijs

 c) een entreetoets van de Orde van advocaten moet ondergaan

ad 1 en 3

Zowel de basisopleiding als de entreetoets zijn bestemd voor 
advocaten die nog nooit zaken op het rechtsgebied personen 
en familierecht hebben behandeld en niet voor advocaten die in 
een jaar of andere periode niet het vereiste aantal toevoegingen 
hebben behandeld.

Ad 3

Ook deze maatregel, voor zover van toepassing, is bestemd 
voor advocaten die nog nooit zaken op het rechtsgebied 
personen en familierecht hebben behandeld en niet voor 
advocaten die in een jaar of andere periode niet het vereiste 
aantal toevoegingen hebben behandeld.

 2. De regeling komt er derhalve op neer dat aan advocaten die  in 
een jaar of andere periode niet het vereiste aantal toevoegingen 
hebben behandeld, een sanctie of maatregel wordt opgelegd die 
bestemd is voor advocaten die nog nooit toevoegingen op het 
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rechtsgebied personen en familierecht hebben behandeld en 
niet bestemd is voor advocaten die in een jaar of andere periode 
niet het vereiste aantal toevoegingen hebben behandeld.

 3. De regeling waar deze beschikking op berust strijdt derhalve met 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur en is derhalve 
onverbindend moet derhalve buiten toepassing blijven.

 4. Om te bevorderen dat aan de eis van minimaal 10 toevoegingen 
per jaar wordt voldaan en om zijn goede wil te tonen, heeft 
verzoeker zich aangemeld voor een verwijsarrangement. Een 
afschrift van het formulier wordt hierbij overgelegd.

 5. De beschikking voldoet niet aan het bepaalde in artikel 3:45 van 
de Algemene Wet Bestuursrecht.

Klager verzoekt U derhalve vorengenoemde beslissing te herzien. 

Eindhoven, 18 september 2012

                      W. Nass
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Onderwerp: Uw verzoek tot inschrijving voor de specialisatie Personen- en familierecht
Van: Afdeling Inschrijven <AfdelingInschrijven@rvr.org>
Datum: 09-08-12 14:34
Aan: "'nass@advocatenkantoornass.nl'" <nass@advocatenkantoornass.nl>
X-Account-Key: account2
X-UIDL: 1344515647.M254358P24845.net3-nl-mail-08.vevida.net,S=17500,W=17932
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00000000
Return-Path: <w.vddool@rvr.org>
Delivered-To: nass@advocatenkantoornass.nl
Received: from net3-nl-mx-21.vevida.net (net3-nl-mx-21.vevida.net [IPv6:2a00:f60::1:40])
by net3-nl-mail-08.vevida.net (Postfix) with ESMTP id 3AC5473E8008 for
<nass@advocatenkantoornass.nl>; Thu, 9 Aug 2012 14:34:07 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at vevida.net
X-Spam-Status: No, score=-2.612 required=5 tests=[BAYES_00=-1.9,
HTML_MESSAGE=0.001, NO_RDNS2=0.01, RCVD_IN_DNSWL_MED=-2.3, TW_JV=0.077,
VOWEL_FROM_5=0.5, VOWEL_URI_5=1] autolearn=ham
Received: from mail193.messagelabs.com (mail193.messagelabs.com [85.158.140.195])
by net3-nl-mx-21.vevida.net (Postfix) with SMTP id 325972E88048 for
<nass@advocatenkantoornass.nl>; Thu, 9 Aug 2012 14:34:04 +0200 (CEST)
X-Env-Sender: w.vddool@rvr.org
X-Msg-Ref: server-14.tower-193.messagelabs.com!1344515642!12590435!1
X-Originating-IP: [193.172.238.202]
X-StarScan-Version: 6.6.1.2; banners=-,-,-
X-VirusChecked: Checked
Received: (qmail 25836 invoked from network); 9 Aug 2012 12:34:02 -0000
Received: from static.kpn.net (HELO CEVDEVEX1.CEVDEV.Local) (193.172.238.202) by
server-14.tower-193.messagelabs.com with SMTP; 9 Aug 2012 12:34:02 -0000
Received: from RVR-MSG-01.RVR.Local ([10.64.8.17]) by CEVDEVEX1.CEVDEV.Local with
Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.1830); Thu, 9 Aug 2012 14:34:02 +0200
Received: from RVR-MSG-01.RVR.Local ([10.64.8.17]) by RVR-MSG-01.RVR.Local
([10.64.8.17]) with mapi; Thu, 9 Aug 2012 14:34:01 +0200
Afzender: Wilco van den Dool <w.vddool@rvr.org>
Thread-Topic: Uw verzoek tot inschrijving voor de specialisatie Personen- en familierecht
Thread-Index: Ac12K0FWVFEcGL0IRJ+w97hTRUWJEQ==
Bericht-ID: <3F1477AA2F7A244ABD015F4EE1B94D32029DB3B104E6@RVR-
MSG-01.RVR.Local>
Accept-Language: nl-NL, en-US
Content-Language: nl-NL
acceptlanguage: nl-NL, en-US
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_000_3F1477AA2F7A244ABD015F4EE1B94D32029DB3B104E6RVRMSG01RVR_"
MIME-versie: 1.0
X-OriginalArrivalTime: 09 Aug 2012 12:34:02.0342 (UTC) FILETIME=
[41CFC860:01CD762B]

Geachte heer/mevrouw,

Enige tijd geleden hebben wij van u een verzoek tot inschrijving voor de specialisatie Personen en Familierecht
ontvangen, waarin u onder meer verklaart het afgelopen jaar 10 zaken te hebben behandeld op het terrein van het
Personen en Familierecht.

In onze e-nieuwsbrieven nummer 3 van 11 april 2012 en nummer 6 van 21 juni 2012 hebben wij reeds
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aangekondigd dat alle advocaten aan wie meer dan 10 toevoegingen zijn afgegeven over de periode 1-7-2011 tot
1-7-2012 en 1-1-2011 t/m 31-12-2011 een brief ontvangen dat zij automatisch zullen worden ingeschreven.

Wij hebben deze brief niet aan u verstuurd en u heeft dus volgens onze gegevens onvoldoende toevoegingen over
bovengenoemde perioden behandeld. Wij hebben daarbij gekeken naar de afgiftedatum van de toevoeging.

Aan u zijn daarbij over bovengenoemde periodes het volgende aantal toevoegingen afgegeven:

Periode Toevoegingen
1-7-2011 tot 1-7-2012 3
1-1-2011 t/m 31-12-2011 2

Daarbij geldt dat toevoegingen voor ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, onder bewindstellingen, onder
curatelestellingen en voornaamswijzigingen niet meetellen, nu een specialisatie voor deze zaken niet vereist is.

Zoals in de e-nieuwsbrief is aangegeven, kunt u desgewenst alsnog vanaf de maand september via een
inschrijvingsformulier dat dan op onze website zal worden geplaatst aangeven dat u door middel van betalende
zaken aan het vereiste van 10 zaken heeft voldaan. U dient dan tevens bewijsstukken van deze betalende zaken te
overleggen. Als bewijsstuk geldt een geanonimiseerde opdrachtbevestiging en de geanonimiseerde eerste pagina
van de eindbeschikking of vaststelovereenkomst.

U wordt dan ook (vooralsnog) niet ingeschreven voor de specialisatie Personen- en Familierecht. Ten overvloede
meld ik u nog dat pas vanaf 1-1-2013 daadwerkelijk wordt getoetst of advocaten die toevoegingen aanvragen op
het terrein van het Personen- en Familierecht ook daadwerkelijk voor deze specialisatie staan ingeschreven. Voor
meer informatie verwijs ik u naar bovengenoemde e-nieuwsbrieven.

Met vriendelijke groet,
Wilco van den Dool

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Wilco van den Dool
Teamleider Afdeling Inschrijven
Raad voor Rechtsbijstand
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