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STATUTEN 

 

NAAM 

Artikel 1: 

De vereniging draagt de naam: Haagse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Zij kan bij afkorting 

worden aangeduid als HVSA. 

 

ZETEL 

Artikel 2: 

De vereniging heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage. 

 

VERENIGINGSJAAR 

Artikel 3: 

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

 

DOEL 

Artikel 4: 

De vereniging stelt zich ten doel: 

4.1 het bevorderen van de saamhorigheid, deskundigheid en collegialiteit binnen de 

strafrechtadvocatuur binnen het arrondissement Den Haag, zulks door het met regelmaat 

organiseren van (studie)bijeenkomsten en (aan) kwaliteitstoetsen (gerelateerde) activiteiten. 

4.2 het bevorderen van goed contact en samenwerking van de gehele strafrechtadvocatuur met 

strafrechtelijke ketenpartners, dit in het bijzonder in het arrondissement Den Haag. 

4.3 De vereniging heeft geen winstoogmerk. 

 

LEDEN 

Artikel 5: 

5.1 De vereniging kent gewone leden en leden van verdienste als leden in de zin van de wet. 

Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten 

sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone leden als de leden van verdienste begrepen, 

tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 
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5.2 Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en (e-mail)adressen van alle leden zijn 

opgenomen. Leden dienen het bestuur op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in naam, 

adres en/of beroepsuitoefening. 

 

HET TOELATEN VAN LEDEN 

Artikel 6: 

6.1 

6.1.1 Het lidmaatschap van de vereniging staat uitsluitend open voor advocaten die: 

- kantoor houden binnen het arrondissement Den Haag; 

- bij de Orde van Advocaten geregistreerd staan voor het rechtsgebied strafrecht en aan de formele 

eisen daarvan voldoen aan het einde van het verenigingsjaar; 

6.1.2 In het huishoudelijk reglement kunnen nadere criteria voor de toelating van als lid worden 

gesteld. 

6.2 Een verzoek tot het verkrijgen van het lidmaatschap dient men schriftelijk in te dienen bij het 

bestuur. 

6.3 Het besluit van het bestuur wordt schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. In het geval van 

een afwijzend besluit wordt de reden van afwijzing vermeld. 

6.4 Een aanvrager kan één maand né bekendmaking van het besluit een door het bestuur 

aangewezen commissie van bezwaar schriftelijk en gemotiveerd verzoeken tot heroverweging. 

 

ERELEDEN / LEDEN VAN VERDIENSTE 

Artikel 7: 

7.1 De algemene ledenvergadering benoemt na voordracht bij besluit ereleden en leden van 

verdiensten. Het bestuur kan in het huishoudelijk reglement hierover nadere regels stellen. 

7.2 De voordracht geschiedt door het bestuur of door tien of meer leden. De voordracht van het 

bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. De voordracht door tien of meer 

leden moet uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden 

ingediend; het bestuur communiceert deze voordracht niet later dan drie dagen voorafgaand aan de 

vergadering aan de leden. 

7.3 Een erelid kan niet tevens lid zijn. 

7.4 Mrs. Willem (Wim) Anker en Johannes (Hans) Anker zijn voor eeuwig erelid. 
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EINDE LIDMAATSCHAP 

Artikel 8: 

8.1 Het lidmaatschap eindigt door: 

a. het overlijden van het lid; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de vereniging; 

d. door ontzetting. 

8.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden. Niettemin is 

onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

8.3 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten te voldoen voor het lidmaatschap, zijn verplichtingen jegens de 

vereniging niet nakomt of de vereniging benadeelt voorts wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan 

worden van de vereniging het lidmaatschap te laten voortduren. 

8.4 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of wanneer een lid de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. 

8.5 Het bestuur stelt de betrokkene van een besluit tot opzegging of ontzetting ten spoedigste in 

kennis onder opgave van de redenen die tot het besluit hebben geleid. Artikel 6.4 is van 

overeenkomstige toepassing. 

8.6 Gedurende de termijn voor heroverweging en hangende het besluit daaromtrent is het lid 

geschorst. Het lid kan niet deelnemen aan welke activiteit dan ook en heeft geen stemrecht. 

8.7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de 

jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. 

 

BESTUUR 

Artikel 9: 

9.1 De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Het bestuur bestaat uit ten 

minste drie leden. De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden. 

9.2 De benoeming van bestuursleden geschiedt bij voordracht. Artikel 7.2 is van overeenkomstige 

toepassing. De voordracht is bindend. Het bindend karakter kan aan de voordracht worden 

ontnomen door een met ten minste twee derde van de stemmen genomen besluit van de algemene 

ledenvergadering. 
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9.3 Aan elke voordracht wordt het bindend karakter ontnomen door een daartoe met tenminste 

twee-derde van de uitgebrachte stemmen genomenbesluit van de algemene ledenvergadering 

genomen in een vergadering waarin ten minste twee-derde van de leden vertegenwoordigd is. 

9.4 Is geen voordracht gemaakt of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het lid 2 de 

opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering 

vrij in de keus van bestuursleden die zij dan bij besluit benoemt met in achtneming van het bepaalde 

in het eerste lid, tweede volzin. 

9.5 Bestuursleden worden benoemd voor ten hoogste drie jaren. Bestuursleden kunnen terstond 

worden herbenoemd. 

9.6 Het bestuur stelt een rooster van aftreden van haar leden op. 

9.7 Het bestuur wijst in elk geval uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan. 

9.8 De algemene ledenvergadering kan te allen tijde een bestuurslid ontslaan of schorsen. Een 

schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het 

verloop van die termijn. 

9.9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. het overlijden van het bestuurslid; 

b. door bedanken. 

 

BESTUUR / BEVOEGDHEDEN / VERTEGENWOORDIGING. 

Artikel 10: 

10.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten 

de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. 

10.2 Het bestuur is mede bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, 

vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten. 

10.3 Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp 

indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijke belang heeft, dat strijdig is met de belangen van 

de vereniging. 

Wanneer hier door geen bestuursbesluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de 

algemene ledenvergadering. 

10.4. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurslid blijven de overige bestuursleden met het 

bestuur belast.  

Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, zal de algemene ledenvergadering een of 

meer waarnemers benoemen die alsdan tijdelijk (mede) met het bestuur is/zijn belast. 

10.5 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. 
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10.6 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. 

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN / VERPLICHTINGEN 

Artikel 11: 

11.1 De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene 

ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die 

een verschillende bijdrage betalen. 

11.2 Voor één juli toetredende leden zijn de volledige contributie over het lopende verenigingsjaar 

verschuldigd. Na dertig juni toetredende leden betalen in dat jaar de helft van de vastgestelde 

contributie. 

11.3 Ieder lid is verplicht deel te nemen aan jurisprudentiebijeenkomsten en overige door de 

vereniging georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten. In het huishoudelijk reglement kunnen 

deze verplichtingen nader worden uitgewerkt. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 12: 

12.1 Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet in de wet of deze 

statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

12.2 Bijeenroepen van een algemene ledenvergadering vindt ten minste eenmaal per jaar plaats 

door het bestuur door middel van een circulaire aan de leden, verzonden ten minste veertien dagen 

voor de datum van de vergadering. 

12.3 De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling of 

een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbericht aan het adres dat door een lid voor dit 

doel is bekend gemaakt, zulks indien een lid daarmee instemt, op een termijn van ten 

minste veertien dagen voor de dag van vergadering, de dag van oproep en de dag van vergadering 

niet meegerekend, onder vermelding van de agenda en de wijze van beschikbaarstelling van het 

materiaal met betrekking tot de agendapunten. 

12.4. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene ledenvergadering de mogelijkheid 

daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel uit te oefenen, mits  

(i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de 

beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt,  

(ii) het lid kan worden geïdentificeerd,  

(iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en  
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(iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen. 

12.5 Indien het bestuurde mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen 

voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden 

uitgebracht zoals door het bestuur is aangegeven in de oproeping, doch niet eerder dan de dertigste 

dag voor die van de vergadering. 

 

BUITENGEWONE LEDENVERGADERINGEN 

Artikel 13: 

13.1 Buitengewone ledenvergaderingen worden door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk 

oordeelt. 

13.2 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene ledenvergadering, is 

het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet 

langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering 

overgaan. 

13.3 Het bepaalde in artikel 12.3 is van overeenkomstige toepassing. 

 

STEMRECHT 

Artikel 14: 

14.1 Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de leden. Ieder van hen heeft één stem. 

De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de algemene ledenvergadering. 

14.2 Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere 

stemgerechtigde te doen uitbrengen. 

Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden. 

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is 

vastgelegd. 

14.3 Behoudens uitzonderingen in deze statuten worden besluiten met gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen genomen. 

14.4 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

14.5 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 

14.6 Behoudens uitzonderingen in deze statuten geschiedt: 

a. stemming over zaken mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering of ten minste drie leden 

aan schriftelijke stemming de voorkeur geven; 
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b. stemming over personen schriftelijk, tenzij mondelinge stemming door een aanwezig lid wordt 

voorgesteld en geen van de aanwezige leden daartegen bezwaar maakt. 

14.7 Bij mondelinge stemming is besluitvorming bij acclamatie toegestaan, tenzij drie 

of meer aanwezige leden zich hiertegen verzetten. In dat geval zal de stemming schriftelijk 

plaatsvinden. 

14.8 De voorzitter geeft de uitslag. Deze uitslag is bindend, tenzij daartegen wordt geprotesteerd, 

dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de 

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een 

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 

van de oorspronkelijke stemming. 

 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN 

Artikel 15: 

15.1 De algemene of buitengewone ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door 

de vice-voorzitter of, bij hun ontstentenis, door het naar anciënniteit oudste aanwezige bestuurslid. 

Is er geen bestuurslid aanwezig, dan voorziet de vergadering bij besluit in het voorzitterschap. 

15.2 De voorzitter van de vergadering ziet toe op de notulering. 

 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 16: 

16.1 Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar. 

16.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen 

te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

16.3 Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering te houden binnen zes 

kalendermaanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 

algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een—balans en een 

staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd 

bestuur. Bij gebreke daarvan kan ieder lid rekening en verantwoording van het bestuur vorderen. 

16.4 Het bestuur bewaart de gegevens als bedoeld in lid 1 en lid 2 zeven jaar lang. 

16.5 De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste 

een persoon die geen deel mag uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de in de 

tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de algemene 

ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten 

behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst 

de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. 
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16.6 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder boekhoudkundige kennis, 

dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. 

16.7 De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 

herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie. 

 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 17: 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 

zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een 

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 

geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering 

werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een 

meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere 

bestuurder is bevoegd de noodzakelijke notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden. 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene 

vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 

statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een 

volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten 

kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

Het bestuur stuurt voorts zo spoedig mogelijk bij circulaire de gewijzigde statuten aan de leden. 

 

ONTBINDING 

Artikel 18: 

1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van 

de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging. 

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast 

voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

3. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur. 
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4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel 

mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar 

naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 19: 

Het bestuur stelt, gehoord de algemene ledenvergadering, een huishoudelijk reglement vast. 

 

SLOTBEPALING 

Artikel 20: 

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

 

 

 


