REGLEMENT VSAN INZAKE LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Toelating tot de vereniging – gewoon en buitengewoon lidmaatschap

1. Het gewoon lidmaatschap van de vereniging staat open voor advocaten die de doelstellingen
van de vereniging ondersteunen en die rechtsbijstand verlenen op basis van het stelsel van
gefinancierde rechtsbijstand.

2. Instellingen en samenwerkingsverbanden en natuurlijke personen die op het terrein van
rechtsbijstand werkzaam zijn en wier werkzaamheden in overwegende mate aansluiten bij de
doelstelling van de vereniging en/of die de doelstelling van de vereniging onderschrijven kunnen
door het bestuur als buitengewoon lid worden toegelaten, tenzij het belang van de vereniging zich
hiertegen uitdrukkelijk verzet.

3. Toelating tot het lidmaatschap kan worden geweigerd op dezelfde gronden die aanleiding
kunnen zijn voor royement.

Duur van het lidmaatschap
4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend
verlengd. Nieuwe advocaat- leden die zich voor 1 juni melden, betalen dat jaar het instaptarief .
Nieuwe advocaat-leden die zich na 1 juni melden van een kalenderjaar worden dat jaar niet
aangeslagen voor lidmaatschapsgelden. Het jaar erop betalen zij de normale contributie.

Einde van het lidmaatschap
5. Het lidmaatschap eindigt :
- door opzegging
- door royement
- doordat een gewoon lid niet langer advocaat is, tenzij het lid aangeeft buitengewoon lid te willen
blijven; in dat geval zal het gewone lidmaatschap worden omgezet in een buitengewoon
lidmaatschap tenzij het lid ook niet aan de eisen voor het buitengewoon lidmaatschap voldoet.
5a. Opzegging dient te geschieden door het sturen van schriftelijk bericht aan het secretariaat van
de vereniging voor het einde van het kalenderjaar. De opzegging heeft effect met ingang van het
volgende kalenderjaar.

Royement
6. Royement van een lid wordt uitgesproken door het bestuur.

7. Royement heeft effect zodra daartegen geen beroep als genoemd in art. 10 meer openstaat.

8. Voordat het bestuur tot royement overgaat, wordt het lid van het voornemen tot royement op
de hoogte gebracht en krijgt deze de gelegenheid hierover zijn zienswijze te laten blijken. Als het
lid bezwaren heeft tegen het royement en het bestuur daartoe desondanks overgaat, zal het
bestuur in het besluit tot royement aangeven waarom het de bezwaren van het lid heeft
gepasseerd.

9. Royement kan worden uitgesproken op de volgende gronden:
- het feitelijk niet langer deelnemen aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand
- het handelen in strijd met de doelen van de vereniging dan wel het herhaaldelijk doen van
uitlatingen die met die doelen in strijd zijn
- het tegen zich uitgesproken krijgen van een tuchtrechtelijke maatregel
- het op een zodanige wijze uitoefenen van het beroep van advocaat dat hierdoor de reputatie van
de advocatuur en/of de vereniging wordt geschaad
- niet-betaling van de contributie

10. Tegen een besluit tot royement staat beroep open op de Algemene Ledenvergadering.

11. Een lid dat een beroep als genoemd in het vorige artikel wil instellen, doet dit binnen 4 weken
na het besluit tot royement door een schriftelijke mededeling aan het bestuur. Op het beroep
wordt beslist door een commissie van beroep, samengesteld uit de Algemene Ledenvergadering.
Deze samenstelling gebeurt als volgt: het bestuur benoemt éen lid, het geroyeerde lid benoemt
éen lid, en beide leden samen benoemen het derde lid. De benoeming van de commissie
geschiedt binnen 8 weken na het instellen van het beroep. De commissie hoort het bestuur en het
geroyeerde lid en beslist op het beroep. Deze beslissing moet worden genomen binnen 8 weken
na de benoeming van de commissie.
Overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen heeft geen gevolgen voor de geldigheid
van de benoeming van de commissie of de geldigheid van haar uitspraak.

12. Tegen het besluit van de commissie staan geen voorzieningen open.

Contributie

13. De hoogte van de contributie bedraagt voor gewone leden per kalenderjaar (ex. BTW)
Voor één advocaat

€ 159,75

Voor een kantoor met twee advocaten

€ 257,40

drie advocaten

€ 386,10

vier en vijf advocaten

€ 489,15

zes en meer advocaten

€ 520,20

14. Voor nieuwe advocaat-leden geldt gedurende het eerste jaar een instaptarief (ex BTW):
Voor één advocaat

€100

Voor een kantoor met twee advocaten

€ 200

drie advocaten

€ 300

vier en vijf advocaten

€ 400

zes en meer advocaten

€ 500

15. Voor buitengewone leden bedraagt de contributie €520,20

16. De contributie is verschuldigd per heel kalenderjaar.

17. Het bestuur stuurt de leden jaarlijks een verzoek tot het betalen van de contributie. De
contributie dient binnen twee weken na dat verzoek te worden voldaan.

