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Haagse Vereniging van Strafrechtadvocaten 

 

Huishoudelijk reglement 

 

 

Artikel 1 

 

1. De vereniging genaamd de Haagse Vereniging van Strafrechtadvocaten (HVSA) 

hierna te noemen “de vereniging” is opgericht op 9 juni 2022 en is statutair 

gevestigd te ’s-Gravenhage. 

 

2. Het huishoudelijk reglement (verder: HHR), vastgesteld ex. art. 19 Statuten, is 

van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de 

vereniging, zoals opgesteld bij notariële akte van 9 juni 2022. 

 

Toelating gewone leden 

 

Artikel 2 

 

1. In art. 6.1.1 Statuten is bepaald wie er worden toegelaten als leden van de 

vereniging. Het eerste gedachtestreepje van art. 6.1.1 Statuten (advocaten 

kantoor houdende binnen het arrondissement Den Haag) geldt voor alle leden. 

 

2. Naast diegenen die voldoen aan het tweede gedachtestreepje van art. 6.1.1 

Statuten staat het lidmaatschap open voor: 

a. Leden van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten; 

b. Leden van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten; 

c. Diegenen die ingeschreven staan op de strafpiketlijst; 

d. Advocaat-stagia(i)r(e)s die minimaal één jaar op het tableau staat 

ingeschreven en  

i. de Beroepsopleiding Advocaten 2021 volgen met Hoofdpraktijk 

Strafrecht en aantoonbaar tenminste integratieve dag 1 met een 

voldoende hebben afgerond; 
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ii. de oude Beroepsopleiding Advocaten volgen met major/leerlijn 

Straf(proces)recht en aantoonbaar tenminste de majortoets 

voldoende hebben afgerond. 

 

3. Voor diegenen bedoeld in art. 2 lid 2 sub d HHR geldt als aanvullende vereiste 

voor het verkrijgen en behouden van het lidmaatschap dat zij gedurende het 

eerste jaar van lidmaatschap van de vereniging tenminste twee 

jurisprudentiebijeenkomsten dienen bij te wonen, voor te bereiden en te 

leiden. 

 

Voortzetting lidmaatschap 

 

Artikel 3 

 

1. Krachtens art. 11.3 Statuten gelden voor voortzetting van het lidmaatschap de 

navolgende vereisten: 

a. Leden, behoudens diegenen bedoeld in art. 2 lid 2 sub d HRR, dienen te 

blijven voldoen aan het vereiste zoals neergelegd in art. 6.1.1 Statuten 

tweede gedachtestreepje: ingeschreven staan in het 

rechtsgebiedenregister voor rechtsgebied Strafrecht en voldoen aan de 

vereisten daarvoor; 

b. Alle leden dienen tenminste twee door de vereniging georganiseerde 

activiteiten per verenigingsjaar bij te wonen. Hieronder vallen in ieder 

geval: 

i. Jurisprudentiebijeenkomsten; 

ii. Lezingen; 

iii. Intervisie; 

iv. Gestructureerd Intercollegiaal Overleg.  

 

Contributie 

 

Artikel 4 

 

1. Ieder lid is verplicht de door de Algemene Vergadering vastgestelde contributie 

te voldoen binnen de termijnen genoemd op de factuur. 
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2. Indien een lid verzuimt te betalen binnen de eerste termijn genoemd op de 

factuur, ontvangt deze een herinnering tot betaling. 

 

3. Indien het lid wederom verzuimt de factuur binnen de in de herinnering 

genoemde termijn te voldoen, ontvangt deze een aanmaning. 

 

4. Als het lid ook naar aanleiding van de aanmaning de factuur niet voldoet binnen 

de termijn genoemd in de aanmaning, ontvangt het lid een ingebrekestelling. 

In deze ingebrekestelling wordt het lid door het bestuur op het volgende 

gewezen: 

 

a. dat wanneer tijdige betaling uitblijft het bestuur de vordering uit handen zal 

geven aan een incassobureau, en; 

 

b. dat het bestuur het lidmaatschap van het lid per 1 januari van het volgende 

verenigingsjaar kan beëindigen conform artikel 8.3 jo. artikel 19 van de 

Statuten. 

 

 

Ontheffing 

 

Artikel 5 

 

1. Van de vereisten tot toelating of voortzetting van het lidmaatschap kan 

ontheffing worden verleend door het bestuur. 

 

2. Daartoe dient een schriftelijk en onderbouwd verzoek tot ontheffing aan het 

bestuur gericht te worden, uit welk verzoek dient te blijken dat en waarom aan 

de gestelde eisen niet voldaan kan worden. 

 

3. Het bestuur beslist schriftelijk op dat verzoek. 

 

4. Bij een afwijzing van een verzoek tot ontheffing van de vereisten van toelating 

of voortzetting van het lidmaatschap staat bezwaar open bij de commissie van 



 
 

4 
 

bezwaar, als bedoeld in art. 6.4 Statuten, mits een dergelijk bezwaar schriftelijk 

wordt ingesteld binnen dertig dagen na dagtekening van de in lid 3 bedoelde 

beslissing van het bestuur. 

 

Bestuurstaken 

 

Artikel 6 

 

1. Voorzitter 

 

1.1 De voorzitter bepaalt in overleg met de overige bestuursleden plaats, dag 

en uur van een algemene vergadering alsmede de agenda van de te 

behandelen onderwerpen.  

1.2      De voorzitter leidt de algemene vergadering. 

 

2. Secretaris (Intern)  
 

2.1 De secretaris draagt zorg voor de correspondentie en de agenda van de 
algemene vergadering.  

2.2 De secretaris houdt de notulen der algemene vergadering. 
2.3 De notulen worden na goedkeuring van de vergadering, ten bewijze daarvan 

door de voorzitter ondertekend. 
2.4 De secretaris brengt in de eerste algemene vergadering na aanvang van het 

verenigingsjaar verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. 
2.5 De secretaris draagt zorg voor de convocaties voor de algemene 

vergadering.  
 
 
 

3. Penningmeester  
 

3.1 De penningmeester draagt zorg voor het geldelijk beheer der vereniging.  
3.2 De penningmeester doet het door de penningmeester gevoerde beheer 

rekening en verantwoording in de eerste algemene vergadering na de 
aanvang van het verenigingsjaar. 

3.3 De penningmeester houdt een register van alle leden, ereleden en leden van 
verdienste.  
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4. Vervanging bestuurslid  
 

4.1 Bij ontstentenis van het in dit huishoudelijk reglement voor een bepaalde 
taak aangewezen bestuurslid kan een ander bestuurslid deze taak tijdelijk 
vervullen. 

 

Algemene Ledenvergadering 

 

Artikel 7 

 

1. Indien tenminste 10 dagen vóór de algemene ledenvergadering de voorzitter 

een schriftelijk verzoek van tenminste tien leden heeft ontvangen om een 

bepaald onderwerp op de algemene vergadering te behandelen, wordt dit 

onderwerp aan de agenda toegevoegd. De voorzitter geeft de leden zo spoedig 

mogelijk kennis van de aanvulling van de agenda.  

 

2. De vergadering besluit slechts over onderwerpen die op de agenda zijn 

geplaatst.  

 

3. Aan de algemene vergadering nemen deel de leden, die de presentielijst 

hebben ondertekend en die op het moment van besluitvorming en stemmingen 

in de vergaderzaal aanwezig zijn. Hetgeen is bepaald in artt. 12.4 en 12.5 

Statuten is van toepassing. 

 

Stemming 

 

Artikel 8 

 

1. Indien voor het nemen van een beslissing over personen een schriftelijk 

stemming noodzakelijk is, wijst het bestuur drie leden aan die tezamen het 

stembureau vormen.  

 

2. Indien de leden van het stembureau van mening verschillen over de vraag of 

een stembriefje duidelijk is, wordt daarover door hen met meerderheid van 

stemmen beslist. 
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3. De verkiesbare leden, die bij een stemming de meeste stemmen hebben 

verkregen, zijn verkozen.  

 

4. Staken de stemmen, dan vinden een of meer herstemmingen plaats tussen hen, 

die een gelijk aantal stemmen hebben behaald. Herstemming vindt niet plaats, 

indien ten tweede male tussen dezelfde personen zou moeten worden 

gekozen; in dat geval beslist het lot. 

 

Slotbepalingen  

 

Artikel 9 

 

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit 

reglement. 

 

2. In gevallen waarin door dit reglement of de statuten niet wordt voorzien, beslist 

het bestuur behoudens haar verantwoording aan de algemene 

ledenvergadering. 

 

3. De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade van welke 

aard dan ook, ongeacht welke oorzaak. Leden en donateurs zijn te allen tijde 

verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid. 

 

4. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend 

gemaakt aan de leden. 

 

5. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement 

treden in werking op de dag na de vaststelling, tenzij de vergadering anders 

besluit. 

 

6. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden besloten in een 

algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van het aantal 

geldig uitgebrachte stemmen.  

 

7. Tot wijziging kan slechts worden besloten indien de voorgestelde tekst van de 

wijziging met de oproep voor de algemene vergadering aan de leden is 

gezonden.  
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Aldus vastgesteld door het bestuur op 23 augustus 2022. 

 

 

 


