
 

Advies van de Landelijke Adviescommissie Rechtsbijstand Asiel en 

Vreemdelingenbewaring (LARAV) d.d. 28 oktober 2020  

 

Inzake: het behalen van opleidingspunten voor de voortzetting van de 

inschrijving door advocaat-stagiairs.  

 

Dit advies gaat over de vraag of er een vrijstelling voor het behalen van opleidingspunten 

moet komen voor de voortzetting van inschrijving van advocaat -stagiairs voor de 

specialisaties Asiel- en vluchtelingenrecht en vreemdelingenrecht.  

 

Voor de specialisatie strafrecht is in de inschrijvingsvoorwaarden opgenomen dat de 

opleidingspunteneis voor de voortzetting van de inschrijving voor advocaat -stagiairs niet 

geldt gedurende de looptijd van hun stage. Voor andere specialisaties is een dergelijke 

bepaling niet opgenomen. Advocaat-stagiairs moeten dus naast de beroepsopleiding 

jaarlijks opleidingspunten halen om hun inschrijving bij de Raad voort te kunnen zetten.  

De LARAV heeft begrepen dat de Raad reeds met de NOvA heeft afgesproken om voor de 

specialisaties huurrecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en 

familierecht voor advocaat-stagiairs vanaf 2021 een dergelijke vrijstelling voor de 

opleidingspunten voor het onderhouden van de vakbekwaamheid in de 

inschrijvingsvoorwaarden op te nemen. De gedachte is dat een dergelijke vrijstelling ook 

een positieve impuls zal kunnen geven aan de instroom van advocaat -stagiairs in het 

stelsel. Uiteraard moeten advocaat-stagiairs voor deze specialisaties wel de cursussen 

vereist voor toelating tot de spec ialisatie blijven volgen.  

In de notitie van de Raad aan de LARAV waarin het adviesverzoek wordt toegelicht staat 

de volgende overweging ten aanzien van een vrijstelling voor asiel- en vluchtelingenrecht 

en vreemdelingenrecht:  

Een vrijstelling voor het behalen van opleidingspunten voor de voortzetting van de 

inschrijving van advocaat-stagiairs acht de Raad wellicht minder passend voor deze 

specialisaties. Het betreft hier een kwetsbare doelgroep en het blijft van belang dat ook 

advocaat-stagiairs hun kennis blijven onderhouden middels het volgen van cursussen of 

via werkgroep bijeenkomsten van Stichting Vluchtelingenwerk of Stichting Migratierecht 

Nederland. De Raad is dan ook terughoudend om een dergelijke vrijstelling voor asiel- en 

vluchtelingenrecht en vreemdelingenrecht toe te passen. De Raad verneemt graag het 

standpunt van de LARAV in deze.  

 

De LARAV adviseert als volgt.  

Gelet op de redenering waarom er nu naast het strafrecht ook een vrijstelling voor het 

behalen van opleidingspunten voor advocaat-stagiairs voor de voortzetting van hun 

inschrijving komt voor arbeidsrecht, huurrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en 

familierecht is de LARAV wel voor een vrijstelling voor het behalen van de 

opleidingspunten voor asiel- en vluchtelingenrecht en vreemdelingenrecht.  

De LARAV acht hiervoor mede redengevend dat zij de in de notitie gegeven argumenten 

om af te zien van een vrijstelling niet overtuigend acht. Het feit dat het een ‘kwetsbare 

doelgroep’ betreft en het “belang dat advocaat-stagiairs hun kennis blijven 

onderhouden”, geldt (in ieder geval ten dele) ook voor de andere 

deelgebieden/specialisaties. Dit maakt een onderscheid in wel/niet vrijstelling te zeer 

arbitrair. Borging van kwaliteit moet in andere maatregelen zitten. De door de NOvA 

gestelde verzwaring van de eisen aan begeleiding door een patroon is daar een voorbeeld 

van. Het belang van kennisonderhoud acht de LARAV te allen tijde, voor alle 

rechtsgebieden, groot.  

 

De LARAV neemt verder in aanmerking dat qua tijdsbestek deze vrijstelling ook beperkt 

in tijd zal zijn, gezien de volgende passage in de notitie: “Het opnemen van een 

vrijstelling van de punten voor de voortzetting van de inschrijving voor deze  



specialisaties zou dan betekenen dat de advocaat-stagiair gedurende maximaal bijna 2 

jaar (huidige beroepsopleiding) of maximaal 1 jaar (nieuwe beroepsopleiding) geen 

verplichting heeft om punten te behalen voor de voortzetting van de inschrijving.”  

De in de notitie als argument voor vrijstelling genoemde positieve impuls voor de 

instroom van advocaat-stagiairs in het stelsel kan evenzeer van toepassing zijn op het 

asiel- en vreemdelingenrecht, voor zover daar al sprake is van ‘vergrijzing’.  

 

Concluderend adviseert de LARAV ook voor asiel- en vluchtelingenrecht en 

vreemdelingenrecht een vrijstelling van de punten voor de voortzetting van de 

inschrijving toe te passen. 


