Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BEGRIPSBEPALING

In dit reglement wordt verstaan onder:

- de stichting LANGZS: de stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers
(voorheen Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers), gevestigd te Utrecht,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30235342.
- de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 19 maart 2014
bij notaris mr. Johannes Wilhelminus Mol, te Amsterdam.
- het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4 van de statuten.
- de bestuursvergadering: de bestuursvergadering als bedoeld in artikel 5 van de statuten.

1. TOETREDING

1.1 Eisen voor toetreding als volwaardig deelnemer
1. Om volwaardig deelnemer van stichting LANGZS te worden dient de kandidaat voorafgaande aan
de datum van het verzoek tot deelname:
a. minimaal vijf jaar advocaat te zijn;
b. aantoonbare ervaring te hebben op zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk gebied;
c. de basisopleiding slachtofferadvocatuur van 20 PO-punten te hebben gevolgd;
d. ten minste vijf nieuwe slachtofferzaken per kalenderjaar te behandelen.
2. De inhoud van de rechtsbijstand aan slachtoffers dient betrekking te hebben op verschillende
onderdelen van het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht.
3. De kandidaat dient een schriftelijk gemotiveerd verzoek tot toetreding in. De kandidaat vermeldt in
dit verzoek of aan de in lid 1 en lid 2 genoemde vereisten is voldaan.
4. Alle verzoeken tot toetreding als volwaardig deelnemer worden door het bestuur besproken in de
eerstvolgende bestuursvergadering volgend op het verzoek. Het bestuur beslist in deze
bestuursvergadering of een kandidaat als volwaardig deelnemer wordt toegelaten. Het bestuur kan,
alvorens een besluit te nemen, de kandidaat om een nadere schriftelijke toelichting vragen.
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5. Het besluit wordt genomen overeenkomstig hetgeen in artikel 5 van de statuten hierover is bepaald.
6. Na de bestuursvergadering wordt een kandidaat door het bestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld van de beslissing als bedoeld in lid 4.

1.2 Dispensatie
1. Mocht de kandidaat niet voldoen aan een van de in artikel 1.1 lid 1 genoemde vereisten, maar zich
wel herkennen in het profiel van gekwalificeerde en bevlogen advocaat die slachtoffers van ernstige
misdrijven bijstaat, dan kan de kandidaat contact opnemen met het bestuur van stichting LANGZS. Bij
voldoende motivatie of andere soortgelijke, maar wel (aantoonbare) relevante ervaring kan door het
bestuur dispensatie worden verleend. De kandidaat dient hiertoe een schriftelijk gemotiveerd verzoek
in.
2. Het besluit wordt genomen overeenkomstig hetgeen in artikel 5 van de statuten hierover is bepaald.

1.3 Aspirant-deelnemer
1. Indien nog niet aan alle vereisten genoemd in artikel 1.1 lid 1 is voldaan, kan het bestuur een
kandidaat tevens als aspirant deelnemer toelaten. De kandidaat dient hiertoe een schriftelijk
gemotiveerd verzoek in.
2. Alle verzoeken tot toetreding als aspirant deelnemer worden door het bestuur besproken in de
eerstvolgende bestuursvergadering volgend op het verzoek. Het bestuur beslist in deze
bestuursvergadering of een kandidaat als aspirant deelnemer wordt toegelaten. Het bestuur kan,
alvorens een besluit te nemen, de kandidaat om een nadere schriftelijke toelichting vragen.
3. Het besluit wordt genomen overeenkomstig hetgeen in artikel 5 van de statuten hierover is bepaald.
4. Na de bestuursvergadering wordt een kandidaat zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de
beslissing als bedoeld in lid 2.

2. VOORWAARDEN TIJDENS DEELNAME

1. Aan een volwaardig deelnemer worden, ten tijde van deelname aan stichting LANGZS, de volgende
eisen gesteld:
a. de deelnemer behandelt minstens vijf nieuwe slachtofferzaken per kalenderjaar;
b. de deelnemer dient jaarlijks vijf opleidingspunten op het terrein van de rechtsbijstandverlening aan
slachtoffers te behalen. Zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke aspecten dienen aan bod te komen.
c. de deelnemer betaalt elk kalenderjaar aan stichting LANGZS een bijdrage van € 100,-, ongeacht de
datum van toetreding;
d. de deelnemer dient zich te houden aan de werkwijze die door stichting LANGZS is opgesteld en
welke op haar website is gepubliceerd.
2. De inhoud van de rechtsbijstand aan slachtoffers dient betrekking te hebben op verschillende
onderdelen van het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht.
3. Het in lid 1 onder c t/m d genoemde geldt ook voor aspirant deelnemers.
4. De volwaardig deelnemer dient op verzoek van het bestuur aan te tonen dat hij/zij constant aan de
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in lid 1 en lid 2 genoemde vereisten voldoet. Een dergelijk verzoek kan bijvoorbeeld worden gedaan
door het verzenden van een kwaliteitsverklaring aan een volwaardig deelnemer. De
kwaliteitsverklaring dient door de volwaardig deelnemer te worden ingevuld en ondertekend en vóór
de door het bestuur vastgestelde datum te worden geretourneerd.
5. De aspirant deelnemer dient op verzoek van het bestuur aan te tonen aan welke vereisten voor
deelname hij/zij op dat moment voldoet. Een dergelijk verzoek kan bijvoorbeeld worden gedaan door
het verzenden van een kwaliteitsverklaring aan een aspirant deelnemer. De kwaliteitsverklaring dient
door de aspirant deelnemer te worden ingevuld en ondertekend en vóór de door het bestuur
vastgestelde datum te worden geretourneerd.

3. REGISTRATIE KLACHTEN

1. Klachten over een (aspirant) deelnemer van stichting LANGZS worden door het bestuur
geregistreerd. Naar aanleiding van een klacht wordt door het bestuur een onderzoek ingesteld.
2. Het bestuur neemt naar aanleiding van een klacht zo spoedig mogelijk contact op met de
desbetreffende (aspirant) deelnemer om hoor- en wederhoor te plegen.

4. OPZEGGING (ASPIRANT) DEELNAME

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot eenzijdige opzegging van volwaardige deelname:
a. indien een volwaardig deelnemer niet voldoet aan de in artikel 2 lid 1 en artikel 2 lid 2 genoemde
vereisten;
b. indien een volwaardig deelnemer weigert gevolg te geven of niet tijdig gevolg geeft aan een
verzoek als bedoeld in artikel 2 lid 4;
c. indien een volwaardig deelnemer niet goed blijkt te functioneren. Alvorens tot opzegging van
deelname op deze grond over te gaan zal het bestuur eerst contact opnemen met de deelnemer om
hoor- en wederhoor te plegen en/of om verbeterpunten aan te dragen. Mocht de deelnemer echter
blijven disfunctioneren dan kan het bestuur besluiten om tot opzegging van de deelname over te gaan.
d. indien een volwaardig deelnemer de stichting LANGZS, direct of indirect, benadeelt.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot eenzijdige opzegging van aspirant deelname:
a. indien een aspirant deelnemer niet voldoet aan de in artikel 2 lid 1 onder c t/m d genoemde
vereisten;
b. indien een aspirant deelnemer weigert gevolg te geven of niet tijdig gevolg geeft aan een verzoek
als bedoeld in artikel 2 lid 5;
c. indien een aspirant deelnemer niet goed blijkt te functioneren. Alvorens tot eenzijdige opzegging
van aspirant deelname op deze grond over te gaan zal het bestuur eerst contact opnemen met de
aspirant deelnemer om hoor- en wederhoor te plegen en/of om verbeterpunten aan te dragen. Mocht
de aspirant deelnemer echter blijven disfunctioneren dan kan het bestuur besluiten om tot eenzijdige
opzegging van de aspirant deelname over te gaan.
d. indien een aspirant deelnemer de stichting LANGZS, direct of indirect, benadeelt.
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3. In alle gevallen kan het bestuur een (aspirant) deelnemer schorsen in afwachting van het besluit
omtrent de opzegging van (aspirant) deelname.
4. In alle gevallen wordt na opzegging de financiële bijdrage als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder c niet
aan de deelnemer terugbetaald.
5. De beslissing van het bestuur om tot eenzijdige opzegging op grond van dit artikel over te gaan
wordt genomen met een gekwalificeerde meerderheid van drie vierde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
6. Indien een volwaardig deelnemer niet voldoet aan een of meerdere van de in artikel 2 lid 1 en
artikel 2 lid 2 genoemde vereisten kan het bestuur besluiten de volwaardig deelnemer in de
gelegenheid te stellen om, binnen een door het bestuur te bepalen termijn, alsnog aan deze vereisten
te voldoen.

5. SLOTBEPALINGEN

1. In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het
bestuur.
2. Het bestuur is overeenkomstig artikel 10 lid 3 van de statuten ten allen tijde bevoegd het
huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen. Het besluit daartoe wordt overeenkomstig artikel
10 lid 4 jo. artikel 11 lid 1, tweede zinsnede van de statuten genomen met algemene stemmen in een
vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature
bestaat.
3. Het huishoudelijk reglement heeft binnen het verband van de stichting interne werking en is
uitsluitend van toepassing op degenen die deel uitmaken van de stichting. Derden kunnen aan dit
reglement geen rechten ontlenen, noch daarop – al dan niet in rechte – een beroep doen.
4. Het huishoudelijk reglement wordt op de website van stichting LANGZS gepubliceerd. Tevens is het
mogelijk om per e-mail of per post een kopie van het huishoudelijk reglement te ontvangen.
5. De bestuursleden van LANGZS hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten, overeenkomstig hetgeen in artikel 4 lid 5 van de statuten hierover is
bepaald.
6. Het huishoudelijk reglement treedt in werking op 2 februari 2015, zoals door het bestuur is
vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 26 januari 2015.
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