HUISHOUDELUK REGLEMENT
Vereniging van Milieurecht Advocaten

Toelating leden
Artikel 1
1.1a Tot lid van de Vereniging worden overeenkomstig artikel 5 van de statuten toegelaten zij, die:
- bij een van de Nederlandse rechtbanken zijn ingeschreven als advocaat,
- zulks gedurende ten minste zeven jaren en
- over specialistische deskundigheid op het gebied van het milieurecht beschikken.
1.1b
Onder “milieurecht” als bedoeld in artikel 1.1a wordt in dit verband verstaan: Nederlandse en
Europese regelgeving met betrekking tot milieu- en natuurbeschermingsrecht en ruimtelijke
ordeningsrecht, alsmede de toepassing en toetsing daarvan.
1.2

Aan het in lid 1a gestelde vereiste van specialistische deskundigheid op het gebied van het
milieurecht wordt voldaan indien een gegadigde aannemelijk maakt over de hierna te omschrijven
kennis en ervaring te beschikken:
a. Kennis
Een gegadigde dient te beschikken over kennis terzake:
materieel:
- een substantieel deel van de bestuursrechtelijke milieuwetgeving;
- het privaatrechtelijke milieurecht;
- de bestuursrechtelijke bepalingen ter handhaving van de milieuwetgeving;
- raakvlakken bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk milieurecht;
formeel:
- relevant bestuursprocesrecht;
- relevant burgerlijk procesrecht;
- breukvlak c.q. afbakening tussen bestuurs- en burgerlijk procesrecht.
Een gegadigde dient voorts ten minste in staat te zijn op relevante wijze te communiceren met
deskundigen op het gebied van het internationaal recht (waaronder in het bijzonder het europees
recht) en van het strafrecht, en ook met technische deskundigen.
b. Ervaring
Voorafgaand aan toelating als lid zal de gegadigde zich gedurende minimaal drie jaren in
belangrijke mate als advocaat moeten hebben beziggehouden met het milieurecht voor gemiddeld
gedurende ten minste de helft van de normale (fulltime) werktijd).

1.3 Een gegadigde wordt ten behoeve van zijn toelating geacht over de hiervoor omschreven kennis te
beschikken, indien hij een daartoe strekkende door of vanwege de vereniging gegeven c.q. door haar
als zodanig erkende opleiding heeft gevolgd en de daarop betrekking hebbende toetsen met gunstig
gevolg heeft afgelegd.
1.4 Het bestuur kan (gedeeltelijke) ontheffing verlenen ter zake (een of meer van) de in artikel 1.1a
en 1b geformuleerde criteria:
a.

voor zover het de "zeven jaren"-eis betreft: aan de gegadigde die aannemelijk maakt dat hij
buiten de advocatuur relevante ervaring heeft opgedaan die enige korting op het vereiste aantal
jaren rechtvaardigt.
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b.

Overigens: voor zover onverkorte toepassing vandien het bestuur onder de omstandigheden van
het concrete geval onaanvaardbaar zou voorkomen.

Toelating aspirant-leden
Artikel 2
2.1 Tot aspirant-lid van de vereniging worden overeenkomstig artikel 7 van de statuten toegelaten zij,
die:
- bij een van de Nederlandse rechtbanken zijn ingeschreven als advocaat;
- hun advocatenstage hebben voltooid en het in artikel 9c van de Advocatenwet bedoelde examen
met gunstig gevolg hebben afgelegd.
2.2 Het bestuur kan (gedeeltelijke) ontheffing verlenen ter zake (een of meer van) de in artikel 2.1
geformuleerde criteria, voor zover onverkorte toepassing vandien het bestuur onder de
omstandigheden van het concrete geval onaanvaardbaar zou voorkomen.
Voorwaarden tijdens het lidmaatschap
Artikel 3
3.1

De leden van de vereniging worden geacht gedurende hun lidmaatschap mutatis mutandis te
blijven voldoen aan de in de artikelen 1.1 en 1.2 omschreven toelatingscriteria.

3.2

Het bestuur kan van de leden verlangen dat zij aannemelijk maken dat zij aan de in artikel 3.1
bedoelde toelatingscriteria nog steeds voldoen.

3.3

Degene die gedurende een onafgebroken periode van in totaal drie jaar minder dan de helft van
zijn (full time) tijd aan het milieurecht (vgl. artikel 1.2 lid b) heeft besteed, dient daarvan kennis
te geven aan het bestuur.

3.4

In geval van een kennisgeving als bedoeld in artikel 3.3 kan het bestuur een - al dan niet
tijdelijke - ontheffing verlenen, indien het betrokken lid - in overeenstemming met de daarvoor
geldende criteria (vlg. artikel 3.1) - gedurende vijf jaar lid van de vereniging is geweest.

3.5

Het bestuur kan verlangen dat de leden in het kader van de permanente opleiding van de
Nederlandse Orde van Advocaten een door het bestuur vast te stellen aantal opleidingspunten
behalen door het deelnemen aan activiteiten van de Vereniging.
Het bestuur kan (gedeeltelijke) ontheffing verlenen, voor zover onverkorte toepassing van het
bestuursbesluit onder de omstandigheden van het concrete geval aan het bestuur
onaanvaardbaar zou voorkomen.

Behandeling van beroep
Artikel 4
4.1 Een beroep op de commissie van bijstand als bedoeld in artikel 6 lid f en artikel 10 lid b van de
statuten wordt ingesteld binnen een maand na de datum van verzending van de beslissing waarvan
beroep.
4.2 Het beroepschrift wordt per aangetekende post ingediend bij de secretaris van de Vereniging.
4.3 De secretaris zendt het beroepschrift, de beslissing van het bestuur waarvan beroep en alle overige
eventuele op de beslissing betrekking hebbende beroep en alle overige eventuele op de beslissing
betrekking hebbende stukken direct na ontvangst van het beroepschrift toe aan de voorzitter van
de commissie van bijstand. Degene die het beroep heeft ingesteld wordt van deze toezending
schriftelijk op de hoogte gebracht.
4.4 De commissie van bijstand stelt degene die het beroep heeft ingediend per ten minste twee weken
voordien bij aangetekende brief toe te zenden oproep in de gelegenheid zijn beroep mondeling toe
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te (doen) lichten behoudens het bepaalde in artikel 4.8. Het bestuur wordt tot de betreffende
behandeling eveneens uitgenodigd. Het kan zich bij die gelegenheid desgewenst eveneens doen
horen.

4.5 De commissie van partijen kan, op verzoek van de betrokkene dan wel het bestuur een partij
toestaan om getuigen of deskundigen voor te brengen.
4.6 De voorzitter van de commissie van bijstand is belast met de leiding van de zitting. Voor zover dit
reglement daarin niet voorziet bepaalt hij de orde van de zitting.
4.7 De commissie van bijstand kan hetzij op verzoek van de betrokkene hetzij op verzoek van het
bestuur mondeling of schriftelijk inlichtingen inwinnen; van de inhoud vandien stelt zij de
betrokkene en het bestuur in kennis op voorhand van haar beslissing. Hun wordt daarbij de
gelegenheid geboden zich over de betreffende informatie uit te laten.
4.8 In 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 een jaar nadat
de commissie van bijstand een beslissing heeft gegeven naar aanleiding van een
vergelijkbare beslissing op verzoek van dezelfde betrokkene, kan de commissie van bijstand
zonder mondelinge behandeling een uitspraak doen.

4.9 De commissie van bijstand doet in hoogste instantie binnen drie maanden na de toezending der
stukken als in artikel 4.3 bedoeld schriftelijk en gemotiveerd uitspraak, behoudens de
mogelijkheid tot verdaging van die uitspraak voor een periode van drie maanden in geval van - in
de uitspraak te vermelden - bijzondere omstandigheden. Zij brengt haar uitspraak onverwijld
schriftelijk ter kennis van de betrokkene met gelijktijdige toezending van een afschrift ervan aan
het bestuur.
Externe presentatie
Artikel 5
5. Leden van de vereniging zijn ten opzichte van de vereniging gerechtigd zich naar buiten toe -op
sobere wijze - te presenteren als lid van de vereniging, onverminderd ieders eigen
verantwoordelijkheid in dezen.
Inwerkingtreding
Artikel 6
6.1 Dit reglement treedt in werking op 14.11.1991.
6.2 De wijziging van artikel 1.2 sub a en b en de toevoeging van lid 5 aan artikel 3 van dit reglement
treedt in werking op 23 april 1998.

6.3 De wijziging van artikelen 1.1, 1.2. en 3.3 van dit reglement treedt in werking op 27 mei 2009.
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