
 

Inleiding 

Dit reglement is van toepassing op alle (aspirant-)leden van de VEAN. Bij ingang van het 

lidmaatschap wordt een (digitaal) exemplaar van het reglement toegestuurd. Het lid wordt 

geacht bekend te zijn met inhoud van het reglement. 

Artikel 1: Begrippen  

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. VEAN: Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. 

b. Het lid/de leden: de natuurlijke persoon die aan de (aspirant-)lidmaatschapsvereisten van  

  de statuten voldoet en is ingeschreven in het door VEAN gehouden ledenregister. 

c. Het bestuur: het bestuur van VEAN zoals ingeschreven in het Handelsregister. 

d. Het secretariaat: het secretariaat van VEAN dan wel het door het bestuur  

  aangewezen extern secretariaat. 

e. De statuten: Statuten van VEAN d.d. 5 februari 2018. 

f. Het reglement: onderhavig reglement opleidingen vastgesteld d.d. 12 april 2018. 

 

g. De Orde: Nederlandse Orde van Advocaten.  

 

Artikel 2: Doelstellingen  

Dit reglement heeft de volgende doelstellingen gericht op de Permanente Educatie van de 

leden: 

- Het onderhouden, vergroten en verbreden van kennis van het erfrecht in de breedste 

zin van het woord; 

- Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van het erfrecht. 

 

 



 

 

Artikel 3: Datum van inwerkingtreding  

 

Dit reglement is in werking getreden op 12 april 2018 en vervangt het reglement dat was 

ingegaan 1 januari 2016. 

 

Artikel 4: te behalen PE punten 

Het lid is gehouden om elk kalenderjaar minimaal de helft van het aantal krachtens artikel 4.4. lid 

1 van de Verordening op de advocatuur (hierna: ‘de Voda’) te behalen opleidingspunten te 

behalen op het gebied van het erfrecht. Artikel 4.4 lid 2 t/m lid 6 Voda en artikel 4.7 Voda zijn 

van overeenkomstige toepassing.  

 
Artikel 5: Toekenning van punten  

5.1. Toekenning van punten voor een gevolgde PE activiteit geschiedt door het bestuur met 

inachtneming van dit reglement. Naast de eisen die de Orde op grond van de Voda of 

anderszins stelt aan de activiteiten waarvoor PE punten worden verleend, zal het bestuur 

beslissen of de activiteiten voldoende relevant zijn voor de erfrechtelijke praktijk. Indien een 

lid twijfelt of een activiteit voldoende relevant is voor de erfrechtelijke praktijk, zal hij het 

bestuur tijdig om uitsluitsel vragen. Een beslissing van het bestuur of een PE activiteit 

voldoende relevant is voor de erfrechtelijke praktijk doet niets af aan de bevoegdheden ter 

zake van de Deken van de raad van de Orde in het arrondissement waar het lid zijn of haar 

praktijk voert. 

5.2. Het bestuur VEAN bepaalt of er studiepunten worden toegekend en het aantal studiepunten 

dat aan een (vervolg)cursus, congres, seminar, workshop of overige activiteit (bijvoorbeeld 

publicaties, intervisie) ter verbreding en verdieping van specialistische kennis en ten behoeve 

van de praktijk van de erfrecht advocaat wordt toegekend, met dien verstande dat als hoofdregel 

geldt dat één studiepunt gelijk is te stellen aan het volgen van één uur cursus, voorbereidingstijd 

daarbij buiten beschouwing gelaten, of twee studiepunten voor het doceren van één uur cursus, 

voorbereidingstijd daarbij buiten beschouwing gelaten. 

5.3. Voor toekenning van PE punten moet het lid aantonen dat hij aan de hele PE activiteit, 

van begin tot einde, heeft deelgenomen. 
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5.4. Indien aan de PE activiteit een verplichte toets is verbonden dient de toets met goed 

gevolg te zijn afgelegd alvorens PE punten worden toegekend. 

 

Artikel 6: Bezwaar 

6.1. Tegen besluiten op grond van dit reglement kan binnen 30 dagen nadat het besluit ter 

kennis is gebracht bezwaar worden gemaakt bij het bestuur. Bezwaarschriften moeten worden 

ingediend bij het secretariaat van VEAN. 

6.2. In gevallen waarin het reglement niet voorziet wordt zoveel mogelijk in overeenstemming 

met de strekking van dit reglement door het bestuur beslist. 

 

Artikel 7: Slotbepalingen 

7.1. Het bestuur kan de uit dit reglement voortvloeiende taken en bevoegdheden aan het 

secretariaat delegeren. 

7.2. Het bestuur van VEAN kan op schriftelijk verzoek aan een lid in geval van buitengewone 

omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur, geheel of gedeeltelijk vrijstelling van 

de in artikel 3.3.e of 3.4.d van de statuten omschreven verplichting verlenen. 

 

7.3 Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van VEAN 

op 12 april 2018 en kan door de Algemene ledenvergadering worden gewijzigd. In gevallen 

waarin het reglement niet voorziet wordt zoveel mogelijk in overeenstemming met de strekking 

van dit reglement beslist. 
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