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STATUTEN\ryIJZIGING
Vereniging van Incasso-Advocaten

(nieuwe naam: vereniging van incasso- en procesadvocaten)

Heden, zeven februari fweeduizend acht verschijnt voor mij,
mr. Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool. notaris te Amsterdam:
de heer mr. Marc Robert va¡r Zanten, wonende te 1343 AR Almere, Bergeendlaan -12, geboren te Amsterdam op één december negentienhonderd achtenzestig en 

-houder van een paspoort met nummer NH0533481.
De verschijnende persoon verklaart:
A. De vereniging Vereniging van Incasso-Advocaten, met zetel te's-Gravenhage,

adres 181 5 JC Alkmaar, Wilhelminalaan 7 en ingesch¡even in het
handelsregister onder nummer 40413 186,
hiema te noemen: de "vereniging",
is opgericht bij akte verleden op twee november negentienhonderd
drieënnegentig voor mr. J.H.J.M. Hamans, notaris te Amsterdam.

B. De statuten van de vereniging zijn sindsdien niet meer gewijzigd.
C. De algemene vergadering van de vereniging heeft op drieëntwintig januar

tweeduizend acht besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen
Bij dit besluit is tevens aan de verschijnende persoon machtiging verleend
teneinde de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen en derhalve de -akle van statutenwij ziging te doen verlijden.

D. Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aandeze akte gehecht 

-uittreksel van de notulen van de betrokken vergadering.
Vervolgens verklaart de verschijnende persoon ter uitvoering van de hierbove
genoemde besluiten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen als volgt:
Naam
Artikel I
De vereniging draagt de naam: vereniging van incasso- en procesadvocaten.
Zljkan bij afkorting worden aangeduid als: VIA
Zetel
Artikel2
Zij heeft haar zetel te's-Gravenhage-ir ----^-
Zij houdt kantoor aan het kantooradres van haar secretaris.
Duur en verenigingsjaar
Artikel
l. De duur van de vereniging is onbepaald.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
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Doel
Artikel4
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige
beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van het incasseren vân 

-

geldvorderingen enlof het burgerlijk procesrecht, zulks onder meer door: het 

-
organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, dan wel het verlener vân 

-medewerking daaraan, de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige 
-ondersteunende activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.

Leden
Artikel
l. Het lidmaatschap van de vereniging staat uitsluitend open voor advocaten die -gedurende tenminste vijfjaar als advocaat zijn ingeschreven overeenkomstig het

bepaalde in de Advocatenwet en die ten tijde van het indienen van het verzoek -
tot toelating als lid kennis en ervaring bezitten op het incassoterrein enlof het -burgerlijk procesrecht. Bij reglement kunnen ten aanzien van de vereiste kennis
en ervaring nadere regels worden gesteld.

2. Het bestuw houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn -
opgenomen.

Toelating van leden
Artikel
l. Teneinde het lidmaatschap te verwerven dient men een schriftelijk verzoek in te

dienen bij het bestuur
2. Ten genoegen van het bestuur zal de gegadigde aannemelijk moeten maken dat -

hij voldoet aan de vereisten van artikel 5 lid 1. Het bestuur is niet gerechtigd 
-hiertoe dossiers van het lid in te zien.

3. Het bestuur beslist over de toelating van een lid, nadat het bestuur de leden in de
gelegenheid heeft gesteld tegen toelating als lid benx¡aar te maken.

4. Het besluit van het bestuur wordt schriftelijk aan de gegadigde meegedeeld. 
-5. Tegen een añvijzende beslissing van het bestuur is beroep op de commissie van

beroep, als bedoeld in artikel I l, mogelijk, mits een dergelijk beroep schriftelijk
bij aangetekend schrijven wordt ingesteld bimen een maand na de datum van -verzending van het in lid 4 bedoeld schrijven.

6. Een voor het lidmaatschap afgewezen gegadigde kan zijn verzoek in het lopende
verenigingsj aar niet herhalen.

7. Van de vereisten als bedoeld in artikel 5 lid 1 kan door het bestuur in bijzondere
situaties wijstelling worden verleend. Indien het bestuur vrijstelling verleent, is
artikel 6 lid 3 uitdrukkelijk van toepassing.

Aspirant-leden
Artikel T
l. Advocaten

vereniging
die niet aan de toelatingseisen voldoen, kunnen aspirant-lid van de -
worden, mits zij gedurende tenminste drie jaar staan ingeschreven als

I'

"&

advocaat.
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Z. Aspirant-leden kunnen tot lid van de vereniging worden toegelaten, indien zli -
ten genoegen van het bestuur hebben aangetoond over voldoende kennis en 

-ervaring te beschikken en aan de overige lidmaatschapseisen voldoen'

Lidmaatschap en aspirant-lidmaatschap 

-

Artikel
Het lidmaatschap eindigt door:
1. Schriftelijke opzegging door het lid aan het kantooradres van de secreta¡is van -

de vereniging, in welk geval het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van het -
kalenderjaar

2. Overlijden van het lid.
3. Opzegging n¿Imens de vereniging door het bestuur, indien een lid heeft 

-
opgehouden te voldoen aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap, dan -
wel wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten -
voortduren
De betrokkene wordt ten spoedigste per aangetekende brief van het besluit tot -
opzegging, met opgaven van redenen, in kennis gesteld'

4. Ontzetting, bij besluit van het bestuur wegens handelen of nalaten in strijd met -
de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, of wanneer het lid de 

-vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt
eveneens plaats, indien het lid geschrapt is van het tableau of het lid wordt 

-veroordeeld wegens een emstig tuchtrechtelijk vergrijp. De betrokkene wordt -
ten spoedigste per aangetekende brief van het besluit tot ontzetting, met opgave

van redenen, in kennis gesteld.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of 

-ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de -
datum van verzending van het besluit beroep open op de commissie van beroep

als bedoeld in artikel I 1. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep -
is het lid geschorst.
Het in dit artikel bepaalde geldt tevens voor aspirant-leden en is van -.------
overeenkomstige toepassing op het aspirant-lidmaatschap'

5.

6,

Bestuur
Artikel
l. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van drie, die -

door de algemene vergadering worden benoemd.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende

voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een -
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden' De voordracht

van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld' Een -
voordracht door tien of meer leden moet tenminste acht dagen voor de a¿mvang -

van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht wordt het bindend karakter ontnomen door een met 

-
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de 

-
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algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde

van de leden vertegenwoordigd is.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering -----
overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend

karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering wij in de keus.-
Bestuwsleden worden benoemd voor ten hoogste drie jaren, bij volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bestuursleden kunnen
terstond worden herbenoemdlwl ùlvlrg vl vÀuvr¡ ¡¡v¡ |

Het bestuur stelt een rooster van afueden op.
Tussentijdse vacatures behoeven slechts dan onverwijld te worden vervuld, 

-indien het aantal bestuursleden beneden
wordt binnen een maand na het ontstaan

drie is gedaald. Is dit het geval, dan -van de vacature(s) een

ledenvergadering bijeengeroepen ter benoeming van nieuwe bestuursledon. 

-8. Een tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip w¿ìarop diens 

-voorganger zou zíjn afgetreden.
g. Het bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en de

penningmeester aan.

10. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur -
van de vereniging.

I 1. De bestuursvergaderin
uitgebrachte stemmen.

g besluit met volstrekte meerderheid van de geldig

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te ztin verworpen.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het ¿Iangrum van overeenkomsten tot 

-verkrijging, verweemding en bezwaring van registergoederen en van

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaa¡ verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

-
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Vertegenwoordiging
Artiket l0
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 
-handelende leden van het dagelijks bestuur.

3. Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het dagelijks bestuur om voor -
bepaalde gevallen speciale vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen

Commissie van beroeP
Artikel ll
1. De ledenvergadering benoemt een commissie van beroep bestaande uit 

-
tenminste drie natuurlijke personen, die geen leden der vereniging kunnen zï¡n. -
Zij worden gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaren'-
Wanneer het aantal dezer leden beneden drie daalt, hebben de overblijvende -
leden de verplichting om de commissie tijdelijk tot tenminste drie leden aan te -

4.

5.

6.
7.

t2.
13.

2.
3.
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vullen. De op deze wijze aangetrokken leden van de commissie van beroep 
-hebben zitting tot de eerstvolgende ledenvergadering.

4. Van de in de commissie van beroep plaatsvindende mutaties geeft zij onverwijld
kennis aan het bestuur.

5. De commissie van beroep heeft tot taak te beslissen in gevallen van beroep tegen
beslissingen van het bestutu omtrent ¿uxtwagen en opzegging van het 

-
lidmaatschap en aspirant lidmaatschap der vereniging en over ontzetting uit het -
lidmaatschap.

6. De commissie van beroep en kiest uit haar midden een voorzitter en een
secretarls

Geldmiddelen en contributie
Artikel 12
1. De leden en aspirant-leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse 

-bijdrage, die door de algemene vergaderingzal worden vastgesteld.
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.
3. De geldmiddelen van de vereniging bestaan voorts uit:

a. schenkingen, legaten en erfstellingen
b. donaties

d. alle andere baten en inkomsten
4. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van

boedelbeschrijving

Artikel 13
l. Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of -

de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Bijeenroeping van een ledenvergadering vindt plaats door het bestuur door 

-middel van een circulaire aan de leden, verzonden tenminste 14 dagen voor de -
dafumdervergadering,metvermeldingvandedoorhetbestuurmet-
inachtneming van het bepaalde in artikel 9lid2 en artikel 14 vast te stellen 

-punten van behandeling.
Rekening en verantwoording
Artikel 14
l. Het bestuur is verplicht van de verrnogenstoestand van de vereniging zodanige -

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

2. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering, te houden binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze 

-termijn door de ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over

L"
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zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan
ieder lid rekening en verantwoording van het bestuur vorderen.
ln deze algemene ledenvergadering komen mede aan de orde:
a. voorziening in vacatures;
b. benoeming van leden van de kascommissie;
c. vaststelling van de jaarlijkse contributie;
d. begroting voor het komende begrotingsjaar.

3. De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste
twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie -
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 

-algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. De commissie van onderzoek kan zich door een deskundige doen bijstaan. Het -

bestuur is verplicht aan de commissie al door haar gewenste inlichtingen te 
-v ttt

5. Het bestuur
te bewaren.

Artikel
Buitengewone ledenvergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls als het bestuur
dit nodig oordeelt, alsmede indien een schriftelijk verzoek daartoe bij de voorzitter -
wordt ingediend door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

-uitbrengen van ééntiende gedeelte der stemmen, welk verzoek de te behandelen 
-punten moet bevatten. Is in dit laatste geval de ledenvergadering niet bijeengeroepen

binnen één maand nadat het verzoek daartoe door de voorzitter is ontvangen, dan zijn
de aanwagers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 13lid2.
Voozitterschap-notulen
Artikel 16
t. De ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of zijn

plaatsvervanger of, bij hun ontstentenis, door het naar anciënniteit oudste
aanwezi ge bestuurslid.
Is geen bestuurs
voorzitterschap.

lid aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het

2. De voorzitter der vergaderingziettoe op de notulering.
Stemrecht en besluitvorming
Artikel 17
L leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
2. Behoudens de uitzonderingen, in deze statuten bepaald, worden in de 

-
ledenvergaderingen alle besluiten genomen met volstrekt meerderheid van de -
geldig uitgebrachte stemmen.

is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden I en2 tien jaren lang

aJ.
4.
5.

Blanco stemmen worden beschouwd
Bij staking van stemmen over zaken
Behoudens de uitzonderingen, in de

als niet te zljn uitgebracht.
is het voorstel verworpen.
statuten bepaald, geschiedt:
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a. stemming over zaken mondeling, tenzij de voorzitter der vergadering of één
der aanwezige leden aan schriftelijke stemming de voorkeur geeft;

b. stemming over personen schriftelijk, tenzij mondelinge stemming wordt 
-voorgesteld en geen der aanwezigen hiertegen bezwaar maakt.

6. Bij mondelinge stemming is besluiworming bij acclamatie toegestaan, mits geen
der aanwezigen zich hiertegen verzet.

Statutenwijzigin
Artikel l8
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door

een besluit van een ledenvergadering waanoe is opgeroepen met de mededeling
dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld

2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste één maand voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging -woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 

-inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.-

3. Een besluit tot wijziging van de statuten der vereniging kan slechts worden 
-genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de schriftelijk en -

geldig uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering waarin tenminste de helft
van het aantal leden aanwezig is.

4. [s dat quorum niet aanwezig, dan wordt een nieuwe ledenvergadering belegd, -waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden, -
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de schriftelijk en geldig
uitgebrachte stemmen.

5. Wijzigingen van de statuten treden niet in werking dan nadat hiervan een 

-
notariële akte is opgemaakt; tot het doen verlijden van die akre is ieder
bestuurslid bevoegd.

Ontbinding
Artikel 19
1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding der vereniging is het bepaalde in het

voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing.
2. Het besluit tot ontbinding bepaalt, met inachtneming der wettelijke bepalingen, -

wie de vereffenaars zijn en de wijze van liquidatie en bestemming van het batig
saldo

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht; in stukken en aankondigingen die van de vereniging 

-uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie"
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze -
akte vermeld.
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Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting
daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van -
deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te stemmen.-
Vervolgens is deze akte onmiddeltijk na beperkte voorlezing door de verschijnende -
persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


