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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE 
VERENIGING INSOLVENTIERECHT ADVOCATEN 

INSOLAD 

1. Lidmaatschap 

1.1. Toelating 
Degene, die om toelating tot lid van de vereniging verzoekt, zal op de door het bestuur te 
bepalen wijze moeten aantonen dat hij voldoet aan de vereisten, in artikel 3.2. van de 
statuten genoemd. 

1.2. Ontheffing 
Het bestuur kan conform het bepaalde in artikel 8.1. van de statuten ontheffing verlenen 
van het bepaalde in artikel 3.2. van de statuten aan degene die aannemelijk maakt: 
a. dat hij/zij in een periode van vijf jaar, voorafgaande aan het verzoek om ontheffing,

gedurende in totaal drie jaar als advocaat een relevant deel van de werktijd aan
insolventierecht heeft besteed; en

b. dat hij/zij op basis van gevolgde opleiding en verworven ervaring beschikt over een
deskundigheid, die vergelijkbaar is met die, welke in artikel 3.2. van de statuten
wordt verlangd.

1.3. Voorwaarden tijdens het lidmaatschap 
Het bestuur kan te allen tijde van de leden verlangen, dat zij aannemelijk maken dat zij 
(nog) voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 5.2. van de statuten. 

1.4. Het lid, dat gedurende een onafgebroken periode van in totaal twee jaar minder dan per 
jaar gemiddeld 400 voor vergoeding in aanmerking komende uren heeft besteed aan 
insolventierecht, dient daarvan kennis te geven aan het bestuur. 

1.5. Van het in artikel 5.2. van de statuten bepaalde kan het bestuur in bijzondere gevallen 
ontheffing verlenen. Zulks geldt eveneens in geval van ontvangst van een kennisgeving als 
bedoeld in artikel 1.4. van dit huishoudelijk reglement. 

1.6. De ontheffingen, bedoeld in de artikelen 1.2 en 1.5 kunnen door het bestuur voor een 
bepaalde tijd en/of onder voorwaarden worden verleend. 

1.7. Opzegging 
Alvorens over te gaan tot een opzegging wegens het niet meer voldoen aan het bepaalde 
in artikel 3 en/of artikel 5 van de statuten, stelt het bestuur het desbetreffende lid in de 
gelegenheid aannemelijk te maken, dat hij wel aan alle voorwaarden voor het lidmaat-
schap voldoet. 

2. Aspirant-lidmaatschap 

2.1. Toelating 
Degene, die toelating vraagt als aspirant-lid van de vereniging, zal op de door het bestuur 
te bepalen wijze moeten aantonen dat hij voldoet aan de vereisten, in artikel 3.4. van de 
statuten genoemd. 

2.2. Ontheffing 
Het bestuur kan ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.4. van de statuten aan de 
advocaat, die aannemelijk maakt dat hij/zij beschikt over kennis, ervaring en belangstelling, 
die op één lijn is te stellen met die, welke in dat artikel worden genoemd.  



Voorwaarden tijdens het lidmaatschap 
2.3. Het bestuur kan te allen tijde van de aspirant-leden verlangen dat zij aannemelijk maken, 

dat zij nog steeds voldoen aan de vereisten, in artikel 3.4. van de statuten gesteld. 
 
2.4. Een aspirant-lid, dat gedurende een onafgebroken periode van in totaal twee jaar per jaar 

gemiddeld minder dan 250 voor vergoeding in aanmerking komende uren van zijn werktijd 
heeft besteed aan insolventierecht, dient daarvan kennis te geven aan het bestuur. 

 
2.5. Van het in artikel 2.3. van dit huishoudelijk reglement bepaalde kan het bestuur in 

bijzondere gevallen ontheffing verlenen. Zulks geldt eveneens in geval van ontvangst van 
een kennisgeving, als bedoeld in artikel 2.4. 

 
2.6. De ontheffingen, als bedoeld in de artikelen 2.2. en 2.5. kunnen door het bestuur voor een 

bepaalde tijd en/of onder voorwaarden worden verleend. 
 
2.7. Alvorens over te gaan tot een opzegging wegens het niet langer voldoen aan het bepaalde 

in de artikelen 3 en/of 5 stelt het bestuur het desbetreffende aspirant-lid in de gelegenheid 
aannemelijk te maken dat hij/zij dan aan alle voorwaarden voor het aspirant-lidmaatschap 
voldoet. 

 
3. Beroep 
 
3.1. Degene, die beroep instelt bij de Commissie van Toezicht, zendt de brief, waarbij hij dat 

doet, aan de secretaris van de vereniging. 
 
3.2. De Commissie van Toezicht stelt degene, die het beroep heeft ingediend, in de 

gelegenheid zijn beroep mondeling toe te lichten, behoudens het bepaalde in artikel 3.5. 
van dit huishoudelijk reglement. 

 
3.3. De Commissie van Toezicht kan het bestuur horen en doet dit in ieder geval indien het 

bestuur daartoe de wens te kennen geeft. 
 
3.4. Van de mondelinge behandeling wordt een verslag opgemaakt, waarvan de betrokkene en 

het bestuur een kopie ontvangen. 
 
3.5. De Commissie van Toezicht kan, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het 

bestuur of van de betrokkene (schriftelijk) inlichtingen inwinnen. De Commissie van 
Toezicht kan derden in de gelegenheid stellen de mondelinge behandeling bij te wonen. 

 
3.6. De Commissie van Toezicht kan de mondelinge behandeling aan één van haar leden dele-

geren.  
 
3.7. In de gevallen dat: 

- het beroep kennelijk ongegrond is; 
- de beslissing waarvan beroep is ingetrokken of gewijzigd, op zodanige wijze dat 

kennelijk aan het beroep van de betrokkene tegemoet is gekomen; 
- de beslissing waarvan beroep is gebaseerd op een verzoek, ingediend binnen één 

jaar nadat de Commissie van Toezicht een beslissing heeft gegeven naar aanleiding 
van een vergelijkbare beslissing op een verzoek van betrokkene; 

kan de Commissie van Toezicht een mondelinge behandeling achterwege laten en het 
beroep schriftelijk afdoen. 

 
3.8. De secretaris brengt jaarlijks een verslag uit aan de ledenvergadering van de bemoeienis-

sen van de Commissie van Toezicht 
 
4. Publiciteit 
 
4.1. Het bestuur draagt zorg voor de ontwikkeling van activiteiten met betrekking tot voorlichting 

en publiciteit. Het bestuur kan daartoe een commissie instellen.  
 
4.2. Het bestuur kan regels vaststellen over de wijze, waarop de leden gerechtigd zijn zich naar 

buiten toe te presenteren als lid van de vereniging. 
 
Dit huishoudelijk reglement is (opnieuw) vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 21 mei 
1998. 




