HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Vastgesteld door de ledenraad van de NVvR op 24 september 2018

Ledenraad
Artikel 1
1. De vergadering van de ledenraad wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens
ontstentenis door een ander lid van het bestuur. Desgewenst wijst de ledenraad voor één of
meer onderwerpen van de agenda van een vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, een voorzitter uit zijn midden aan.
2. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen over een onderwerp te beëindigen, tenzij
de vergadering zich daartegen verklaart.
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de notulering van de vergadering.
4. In elke vergadering worden de notulen van de vorige vergadering aan de orde gesteld.
5. Iedere afgevaardigde heeft het recht staande de vergadering voorstellen of amendementen
in te dienen, tenzij vooraf anders is bepaald.
6. Bij stemming over personen wordt schriftelijk gestemd en over zaken mondeling.
7. Uiterlijk op de laatste vergadering voor 1 oktober legt het bestuur het concept van een
begroting voor het nieuwe boekjaar ter goedkeuring voor aan de ledenraad. Ter zelfder
vergadering wordt de jaarlijkse bijdrage vastgesteld, die door de gewone leden,
respectievelijk gastleden verschuldigd zal zijn.
Secties
Artikel 2
1. De vereniging is verdeeld in drie secties, te weten:
a. De sectie Raadsheren. Leden van de vereniging die behoren tot deze sectie zijn:
i. president of vice-president van, raadsheer of raadsheer in buitengewone
dienst in de Hoge Raad der Nederlanden, alsmede procureur-generaal of
advocaat-generaal (inclusief die in buitengewone dienst) bij de Hoge Raad
der Nederlanden;
ii. senior raadsheer, raadsheer of raadsheer-plaatsvervanger van een
gerechtshof of van een van de andere appèlcolleges;
iii. met rechtspraak belast lid van de Raad voor de rechtspraak;
iv. vice-president, lid, staatsraad of staatsraad in buitengewone dienst van de
Raad van State, voor zover deze ambtsdragers met rechtspraak zijn belast;
v. griffier of substituut-griffier bij de Hoge Raad der Nederlanden.
b. De sectie Rechters. Leden van de vereniging die behoren tot deze sectie zijn:
i. senior rechter A, senior rechter, rechter of rechter-plaatsvervanger in een
rechtbank;
ii. senior rechter A, senior rechter, rechter of rechter-plaatsvervanger in een
rechtbank en aldaar werkzaam als kantonrechter;
iii. senior gerechtsauditeur of gerechtsauditeur tewerkgesteld bij de Hoge Raad,
een gerecht of één van de onder a genoemde colleges;

2.

3.

4.

5.

c. De sectie Openbaar Ministerie. Leden van de vereniging die behoren tot deze sectie
zijn:
i. lid of plaatsvervangend lid van het openbaar ministerie.
De secties spannen zich in om afgevaardigden en plaatsvervangers aan te trekken uit alle
geledingen van hun specifieke achterban, bijvoorbeeld uit alle gerechten/parketten,
sectoren, afdelingen en/of vakgebieden. In het bijzonder geldt dit voor de volgende groepen:
a. Binnen de sectie Rechters wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de
vertegenwoordiging van kantonrechters, zeker zolang er kantonrechters “oude stijl”
werkzaam zijn, en aan rechters in opleiding (rio’s);
b. Binnen de sectie Raadsheren wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de
vertegenwoordiging van de bijzondere appèlcolleges en de Hoge Raad der
Nederlanden;
c. Binnen de sectie Openbaar Ministerie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan
de vertegenwoordiging van de assistent-officieren, adjunct-officieren en officieren in
opleiding (oio’s).
De gewone leden van de vereniging die na beëindiging van het lidmaatschap als gevolg van
hun pensionering of vervroegd uittreden gepensioneerd lid zijn geworden, blijven lid van de
sectie waartoe zij laatstelijk behoorden, met dien verstande dat ieder gepensioneerd lid van
de voormalige sectie Kantonrechters zal gelden als lid van de sectie Rechters.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder a. en d. zijn de leden van het parket
(inclusief die in buitengewone dienst) bij de Hoge Raad der Nederlanden lid van de sectie
Raadsheren, tenzij zij individueel ervoor kiezen om lid te zijn van de sectie Openbaar
Ministerie.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder a. en b. zijn de met rechtspraak belaste
leden van de Raad voor de rechtspraak lid van de sectie Raadsheren, tenzij zij individueel
ervoor kiezen om lid te zijn van de sectie Rechters of van de sectie Kantonrechters.

Artikel 3
1. De secties stellen een sectiereglement vast en doen daarvan een afschrift toekomen aan het
bestuur.
2. De secties brengen na afloop van het boekjaar uiterlijk op 1 maart hun jaarverslag – met een
overzicht van de besteding van de aan de sectie toegekende middelen - uit aan het bestuur
en de ledenraad.
Bestuur; benoeming
Artikel 4
1. Door het bestuur wordt, met inachtneming van het daaromtrent gestelde in artikel 6 van de
statuten, een voordracht opgemaakt voor de verkiezing van de voorzitter en de vice‐
voorzitter van de vereniging en van de eventuele overige bestuursleden.
2. Voor de verkiezing van de voorzitter en de vice‐voorzitter wordt een aanbeveling opgemaakt
door een commissie bestaande uit twee leden van het bestuur en drie leden van de
ledenraad.
3. De voorzitter is bij voorkeur afkomstig uit de geledingen van de zittende magistratuur, de
vicevoorzitter bij voorkeur uit de geledingen van het openbaar ministerie; voorzitter en
vicevoorzitter worden bij voorkeur verkozen buiten de kring van functionele autoriteiten.
4. Tegenkandidaten kunnen door ten minste vijf afgevaardigden in de ledenraad schriftelijk
worden gesteld, uiterlijk 24 uren voor de aanvang van de vergadering, waarin de verkiezing
moet plaatsvinden.
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5. Indien geen tegenkandidaten zijn gesteld wordt de voorgedragen kandidaat geacht bij
acclamatie te zijn gekozen.
6. Indien tegenkandidaten zijn gesteld wordt gestemd bij gesloten briefjes. Indien er meer dan
één tegenkandidaat is, is gekozen diegene, die meer dan de helft van de stemmen op zich
verenigt.
7. Behaalt geen van de kandidaten bij eerste stemming het vereiste aantal stemmen, dan volgt
een herstemming tussen de twee kandidaten, die bij de eerste stemming het hoogste aantal
stemmen behaalden. Bij een herstemming en zo ook bij stemming in geval er slechts één
tegenkandidaat is, is gekozen de kandidaat die de meeste stemmen op zich verenigt. Bij
staken van de stemmen beslist het lot.
Bestuur; oproeping en wijze van vergadering
Artikel 5
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de
oproeping is bepaald.
2. Ten minste elk kwartaal wordt een vergadering van het bestuur gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de
oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt zeven dagen tevoren.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, worden de
vergaderingen geleid door de vice‐voorzitter. Indien ook deze afwezig is voorzien de
aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de
vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
6. Het bestuur draagt zorg voor de notulering van de vergadering. De notulist wordt
aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden in de eerstvolgende
vergadering vastgesteld.
7. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en
degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
8. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in
functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een
vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke,
ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een
bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
9. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet
eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede
vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden
besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren
geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom
een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
10. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met
algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het
oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
11. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een
aldus genomen besluit wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur een relaas
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opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter en een van de leden van het bestuur als
notulen wordt bewaard.
12. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders
vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
Studiekringen
Artikel 6
1. De studiekringen hebben een bestuur.
2. Het bestuur van de studiekring regelt de werkzaamheden ‐en onderhoudt de contacten met
het bestuur van de vereniging‐ die noodzakelijk zijn om de studiekring te laten functioneren.
3. Indien de studiekring budget nodig heeft, dient het bestuur van de studiekring daartoe een
gespecificeerd verzoek in bij het bestuur van de vereniging, dat hierover beslist.
Commissies
Artikel 7
1. Het bestuur wordt in de uitoefening van zijn taak met betrekking tot de behartiging van de
belangen van de leden bijgestaan door een commissie, genaamd Commissie Rechtspositie.
De commissie bestaat uit door het bestuur benoemde leden. De voorzitter van de commissie
woont zoveel mogelijk de vergaderingen van het bestuur bij en neemt deel aan het
Sectoroverleg Rechterlijke Macht.
2. Het bestuur wordt in de uitoefening van zijn taak met betrekking tot de bestudering van tot
de rechtspleging betrekkelijke vraagstukken bijgestaan door een commissie, genaamd
Wetenschappelijke Commissie of enige andere naam, in overleg met de ledenraad vast te
stellen.
3. De commissie bestaat uit door het bestuur benoemde leden. Deze commissie adviseert het
bestuur gevraagd en ongevraagd over wetsvoorstellen, beleid en wetenschappelijke
aangelegenheden op het terrein van de rechtspleging.
4. Het bestuur kan ook andere commissies in het leven roepen, waarvan taak en naam in
overleg met de ledenraad worden vastgesteld. Ook deze commissies bestaan uit door het
bestuur benoemde leden.
Betaling van de jaarlijkse bijdrage
Artikel 8
1. De door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage wordt via jaarlijkse automatische incasso
verricht. Deze incasso zal in de maand mei worden uitgevoerd.
Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt per 31 december van het jaar waarin het wordt opgezegd.
Opzegging geschiedt schriftelijk en wordt bevestigd met een ontvangstbevestiging.
2. De opzegging dient voor 1 december van het jaar van opzegging op het bureau van de NVvR
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ontvangen te zijn. Ingeval van opzegging na een verhoging van de jaarlijkse bijdrage, bedoeld
in artikel 1, wordt deze termijn verlengd tot 1 februari van het daarop volgende kalenderjaar.
Beëindiging van het lidmaatschap wegens wanbetaling
Artikel 10
Indien de jaarlijkse bijdrage gedurende twee achtereenvolgende jaren niet is voldaan wordt
de grond voor ontzetting, bedoeld in de eerste volzin van artikel 4 lid 2 sub d van de statuten
geacht van toepassing te zijn. Dit wordt echter niet eerder het geval geacht dan nadat een
laatste betalingsverzoek per aangetekende post is verzonden en de daarin vermelde termijn
van twee weken is verstreken.
Rechtsbijstand
Artikel 11
1. Aan de leden wordt op hun verzoek juridische bijstand verleend
a. bij geschillen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden of rechtspositie als rechterlijk
ambtenaar;
b. in procedures met betrekking tot tegen het lid in zijn hoedanigheid van rechterlijk
ambtenaar ingediende klachten.
2. Behoudens in naar het oordeel van de voorzitter bijzondere gevallen wordt juridische
bijstand als bedoeld in het eerste lid uitsluitend verleend aan leden die gedurende ten
minste zes maanden als zodanig zijn ingeschreven en indien de reden voor verlening van
bijstand voortvloeit uit gebeurtenissen of omstandigheden die hun oorsprong vinden na het
begin van het lidmaatschap.
3. Geen juridische bijstand wordt verleend in gevallen waarin het lid aanspraak kan maken op
schadeloosstelling, vergoeding van kosten of een geldelijke tegemoetkoming ten laste van de
Minister van Justitie of van zijn functionele autoriteit.
4. Aansprakelijkstelling van het lid door een derde met betrekking tot handelingen verricht in
de uitoefening van de functie en strafvorderlijke procedures of de behandeling van
strafvorderlijke klachten worden steeds gerekend tot de gevallen bedoeld in het vorige lid.
5. Een verzoek om juridische bijstand wordt ingediend bij het bureau van de NVvR. Deze
bijstand kan worden verleend door het bureau van de NVvR of een extern juridisch adviseur.
Indien doorgeleiding naar de extern juridisch adviseur plaatsvindt, wordt het verzoek
behandeld met inachtneming van de door het bestuur ter zake vastgestelde werkwijze.
6. Op behandeling van een aan de extern juridisch adviseur doorgezonden verzoek om
rechtsbijstand zijn de voorwaarden en bepalingen van het met deze adviseur gesloten
rechtsbijstandcontract van overeenkomstige toepassing.
7. Over een besluit om te gaan procederen op kosten van de NVvR wordt door de extern
juridisch adviseur altijd een nader advies gemaakt dat wordt uitgebracht aan het betrokken
lid van de NVvR en aan de NVvR. Bij verschil van mening over het opvolgen van het advies
beslist de voorzitter of de NVvR de kosten van rechtsbijstand in de procedure voor haar
rekening neemt.
8. Rechtsbijstand wordt uitsluitend verleend ten behoeve van individuele leden.
Artikel 12
1. De voor rekening van de NVvR komende kosten van juridische bijstand door de extern
juridisch adviseur gaan een jaarlijks door het bestuur bij de begroting vast te stellen bedrag
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niet te boven. In naar het oordeel van het bestuur bijzondere gevallen kan overschrijding van
dit bedrag worden toegestaan.
2. Naast deze maximale bijdrage is een verhoogde bijdrage in natura van toepassing voor leden
die gebruik maken van de door de NVvR gecontracteerde vaste extern juridisch adviseur. Ook
dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld bij de begroting.
3. Onder kosten van juridische bijstand worden niet begrepen bijkomende proceskosten die
niet zijn verwerkt in de aan de NVvR in rekening te brengen tarieven van de extern juridisch
adviseur, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierskosten, vertaalkosten,
en in het algemeen de kosten van in overleg met het lid ingeschakelde derden. In
voorkomende gevallen worden deze kosten door het lid gedragen.
4. Vergoedingen aan het lid toegekend op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht of
enige andere proceskostenvergoeding in een procedure gevoerd op kosten van de NVvR
worden door het lid op een door de NVvR te bepalen wijze aan de NVvR gerestitueerd,
behoudens indien en voor zover die vergoedingen strekken tot dekking van de in het vorige
lid bedoelde kosten.
Artikel 13
In alle gevallen waarin niet is voorzien bij dwingendrechtelijke bepalingen, noch bij de
statuten, noch bij het huishoudelijk reglement beslist het bestuur. Het bestuur raadpleegt zo
spoedig mogelijk de ledenraad.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de ledenraad in de vergadering van 24/09/2018.
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