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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE TE UTRECHT GEVESTIGDE
VERENIGING:
Landelijke vereniging
van Artsen in Dienstverband

INLEIDING
Algemene bepalingen
Artikel 1
1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 22 van de statuten van de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke vereniging van Artsen
in Dienstverband.
2. Dit reglement is een aanvulling op, en uitwerking van, bepalingen zoals
opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de
vereniging.
3. In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde
betekenis:
arts betekent hij die in het bezit is van een getuigschrift, of een verklaring als
bedoeld in artikel 41 lid 1 sub b Wet BIG, welke recht geeft of heeft gegeven
op inschrijving in het register van artsen als bedoeld in artikel 3 Wet BIG;
beroepsvereniging betekent de in artikel 5 van de statuten van de KNMG
genoemde verenigingen;
bestuur betekent het bestuur van de Vereniging;
bestuurder betekent een lid van het bestuur;
bureau betekent het bureau van de Vereniging;
cluster betekent een onderdeel van de Vereniging in de vorm van een cluster
waarvan alle leden deel uitmaken die in dezelfde beroepen of deelsectoren
van de zorg werkzaam zijn;
dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd
algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene
termijnenwet gelijkgestelde dagen;
dienstverband betekent elke privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
dienstbetrekking, waarin een arts in Nederland werkzaam is, daaronder
begrepen de arbeidsverhouding van de coassistent, alsmede die
arbeidsverhoudingen welke voor de sociale verzekeringswetgeving met een
dienstverband worden gelijkgesteld;
directeur betekent de directeur van de Vereniging;
huishoudelijk reglement betekent het huishoudelijk reglement van de
Vereniging;
KNMG betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 40476133;
leden of lid betekent de leden of een lid van de Vereniging, tenzij anders
vermeld;

-2ledenraad betekent het orgaan van de Vereniging dat in Titel 2 van Boek 2
Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering;
ledenraadslid betekent een lid van de ledenraad;
ledenraadsvergadering betekent een vergadering van de ledenraad;
lidmaatschap betekent het lidmaatschap van de Vereniging;
schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig
ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en
reproduceerbaar is;
statuten betekent de statuten van de Vereniging;
Vereniging betekent de vereniging waarvan de interne organisatie wordt
beheerst door deze statuten, te weten de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40477980;
Wet BIG betekent Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.
voorzitter betekent de voorzitter van het bestuur.
2.

Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van het
huishoudelijk reglement, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met
verwijzingen in het huishoudelijk reglement naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te
verwijzen naar ‘zij’. Met verwijzingen in het huishoudelijk reglement naar ‘zijn’
(anders dan als werkwoord) of ‘hem’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar
‘haar’.
HOOFDSTUK I

LEDEN EN LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap
Artikel 2
1. Een verzoek tot aanmelding als lid geschiedt door middel van een
aanmeldingsformulier (zoals onder meer via de website van de Vereniging kan
worden verkregen en ingestuurd).
2. Na aanmelding wordt de betrokkene als lid ingeschreven en wordt hem
medegedeeld in welk cluster hij ingedeeld wordt, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 4 van de statuten.
3. De leden zijn verplicht bij verandering van adres daarvan onmiddellijk opgaaf
te doen bij het bureau van de Vereniging. Bovendien moeten zij ten behoeve
van de administratie desverlangd gegevens verstrekken welke voor de
administratie en of het ledenregister noodzakelijk zijn, waaronder begrepen
veranderingen ten aanzien functie, wijziging in de omvang van het
dienstverband, alsmede de wijziging van plaats van de functie-uitoefening.
Geldmiddelen
Artikel 3
1. De gewone en buitengewone leden van de Vereniging zijn contributie
verschuldigd als bedoeld in artikel 5 van de statuten. Zij zijn gehouden de
contributie aan de Vereniging binnen zes weken na ontvangst van de
contributienota te voldoen.
2. De ledenraad stelt jaarlijks de contributie categorieën en de hoogte van de
contributiebedragen vast.
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4.

5.

6.
7.

8.

Als de contributie niet binnen de in lid 1 gestelde termijn wordt voldaan volgt
een herinnering. Wordt ook dan de contributie nog niet voldaan dan volgt een
laatste herinnering waarin het betrokken lid in gebreke wordt gesteld. De
Vereniging heeft vanaf dat moment het recht incassomaatregelen te treffen,
dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde
bedragen gevoerde gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten
komen ten laste van het betrokken lid. De buitengerechtelijke incassokosten
worden vastgesteld conform de Wet normering buitengerechtelijke
incassokosten en het bijbehorende Besluit.
Het niet betalen van nog verschuldigde contributie is voor het bestuur grond
tot opzegging van het lidmaatschap van het betreffende lid.
Een lid van wie het lidmaatschap op grond van deze bepaling is opgezegd, kan
weer als lid worden toegelaten wanneer deze de contributieschuld heeft
voldaan. Het staat het bestuur vrij om de toelating te weigeren op grond van het
betaalgedrag van het lid gedurende de jaren dat hij lid is geweest.
Bij uitzondering kan aan een lid op zijn of haar schriftelijk en gemotiveerd
verzoek, door het bestuur van de Vereniging gehele of gedeeltelijke vrijstelling
worden verleend van de contributie voor het lopende jaar.
Leden die in de loop van het kalenderjaar tussentijds lid worden, ontvangen
een factuur voor het resterende jaar.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft het lid
gehouden de financiële verplichtingen uit zijn lidmaatschap tot het tijdstip van
de beëindiging van het lidmaatschap na te komen, tenzij het bestuur anders
besluit.
Ieder lid is vanaf het moment van toelating als lid verplicht de statuten en
reglementen van de Vereniging, alsmede de besluiten van de ledenraad, het
bestuur en voor zover van toepassing ook commissiebesluiten na te leven.

HOOFDSTUK II

CLUSTERS

Clusters
Artikel 4
1.

a.

2.

b.

De Vereniging kent een aantal clusters volgens welke leden, afhankelijk
van hun beroep of de deelsector waarin zij werken, worden ingedeeld
De Vereniging kent de volgende clusters:
Cluster 1: ziekenhuis en ggz: Onder dit cluster vallen medisch
specialisten, seh-artsen, anios, arts-onderzoekers en overige artsen
werkzaam in een perifeer ziekenhuis, UMC of GGZ-instelling;
Cluster 2: onder dit cluster vallen huisartsen, artsen verstandelijk
gehandicapten en specialisten ouderen geneeskunde werkzaam in
de eerste lijn, in de vvt en in de gehandicaptenzorg;
Cluster 3: sociaal domein. Onder dit cluster vallen bedrijfsartsen,
verzekeringsartsen, artsen M&G (inclusief jeugdartsen) en overige
sociaal geneeskundigen en artsen werkzaam in het sociaal domein;
Cluster 4: verwante beroepsgroepen. Onder dit cluster vallen onder
meer ziekenhuis-apothekers, klinisch fysici, klinisch chemici en
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3.

4.
5.
6.

7.

klinisch technologen;
Cluster 5: alle artsen in opleiding;
Cluster 6: basisartsen werkzaam in de overige sectoren. Hier onder
vallen alle artsen die geen vervolgopleiding volgen en die nu
werkzaam zijn in bijvoorbeeld zelfstandige/private klinieken,
ministeries, inspectie etc.
Cluster 7: coassistenten.

Het aantal afgevaardigden dat een cluster mag leveren voor de ledenraad is
als volgt bepaald:

Cluster

Aantal afgevaardigden

Cluster 1

7 zetels

Cluster 2

3 zetels

Cluster 3

3 zetels

Cluster 4

2 zetels

Cluster 5

4 zetels

Cluster 6

2 zetels

Cluster 7

1 zetel

Bij de verdeling van zetels binnen de clusters wordt gestreefd naar zoveel
mogelijk diversiteit.
De ledenraad van de Vereniging bestaat uit de afgevaardigden.
Indien een afgevaardigde tijdens zijn zittingsperiode in de ledenraad wijzigt
van cluster eindigt daarmee zijn lidmaatschap van de ledenraad en zal voor de
opengevallen vacature de procedure als omschreven in artikel 5 gelden.
Indien een afgevaardigde tussentijds aftreedt zal de procedure als
omschreven in artikel 5 worden gevolgde voor de openstaande vacature.

Verkiezing van de afgevaardigden
Artikel 5
1.

Indien er een vacature is voor een plaats in de ledenraad maakt het bestuur dit
per email en via de website van de Vereniging aan de leden bekend. Hierbij
geeft het bestuur aan voor welk cluster een kandidaat wordt gezocht en welk
beroep en/of soort instelling uit het oogpunt van diversiteit daarbij in het
bijzonder de voorkeur geniet. Tevens geeft het bestuur aan tot welke datum
kandidaten voor de ledenraad zich kunnen aanmelden.
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3.
4.
5.

6.

Kandidaten dragen zich bij het bestuur voor met een curriculum vitae en een
bereidstellingsverklaring.
Het bestuur ziet toe op het verzamelen van de toegezonden informatie.
Na sluitingsdatum stuurt het bestuur de informatie naar de leden die behoren
tot het betreffende cluster.
Indien meer kandidaten zich beschikbaar hebben gesteld wordt aan de leden
van het betreffende cluster gevraagd hun voorkeur voor een kandidaat uit te
spreken. Indien het daarbij gaat om kandidaten met verschillende beroepen
en/of instellingen kan het bestuur aangeven welk beroep en/of soort instelling
uit het oogpunt van diversiteit in het bijzonder de voorkeur geniet. De
kandidaat die de meeste stemmen weet te verwerven, neemt als
afgevaardigde zitting in de ledenraad.
Alle kandidaten ontvangen zo spoedig mogelijk schriften bericht over de
uitslag. De uitslag wordt gepubliceerd op de website van de Vereniging.

Stemgerechtigden Vereniging ter algemene vergadering KNMG
Artikel 6
1. Indien en zolang de vereniging lid is van de KNMG en de statuten van de
KNMG zulks bepalen wijst het bestuur afgevaardigden aan welke personen de
rechten toekomen zoals omschreven in de statuten van de KNMG.
2. Deze afgevaardigden zullen van de betreffende vergadering verslag
uitbrengen aan de ledenraad en het bestuur van de Vereniging.
HOOFDSTUK III BENOEMINGSCOMMISSIE EN BENOEMING BESTUURDERS
Benoemingscommissie
Artikel 7
1. De ledenraad stelt ten behoeve van het waarborgen van de kwaliteit van het
bestuur als geheel alsmede de kwaliteit van de afzonderlijke bestuurders een
benoemingscommissie in, conform het bepaalde in artikel 7 en 19 lid 2 van de
statuten, belast met de coördinatie van de invulling van de vacatures in het
bestuur. Daaronder wordt mede verstaan het toetsen van een kandidaatbestuurder aan de profielschets als omschreven in artikel 8.
2. De benoemingscommissie werkt onder strikte geheimhouding en volgens
hetgeen in dit hoofdstuk is bepaald.
Profielschets en kandidaatstelling
Artikel 8
1. De aandachtspunten met betrekking tot de van een bestuurder gevraagde
deskundigheid en achtergrond worden in geval van een vacature telkens
opnieuw vastgesteld door het bestuur in de vorm van een profielschets. De
profielschets wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad.
2. Iedere vacature in het bestuur wordt - vergezeld van de hiervoor in lid 1 van dit
artikel omschreven profielschets - per post, per mailbericht en/of via de
website van de Vereniging door de directeur aan de leden bekend gemaakt.
Indien van toepassing wordt tevens aangegeven of de aftredende bestuurder
zich kandidaat stelt voor een herbenoeming.
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3.

4.

5.

6.

7.

De bekendmaking gaat vergezeld van een aankondiging van de termijnen
betrekking hebbende op het stellen van kandidaten om in de betreffende
vacature te voorzien.
Kandidaten kunnen binnen de aangekondigde termijn hun interesse in de
vacature in de vorm van een kandidaatstelling schriftelijk kenbaar maken bij de
voorzitter van de benoemingscommissie. Daarbij dienen de volgende
gegevens/documenten te worden gevoegd:
a. in hoeverre de kandidaat denkt binnen de profielschets te passen;
b. het curriculum vitae (inclusief personalia) van de betreffende kandidaat,
waarop al diens lopende nevenfuncties staan vermeld;
c. een bereidverklaring van de betreffende kandidaat.
Een kandidaatsstelling die niet voldoet aan de vereisten uit dit artikel wordt door
de voorzitter van de benoemingscommissie aan de afzender geretourneerd.
Naast de kandidaatstelling als omschreven in dit lid 3 kan een kandidaat op
voorstel van het bestuur worden voorgedragen.
De benoemingscommissie zorgt voor het opstellen van een lijst waarop alle
kandidaten staan vermeld die zich kandidaat hebben gesteld met inachtneming
van hetgeen in lid 3 van dit artikel staat vermeld.
De benoemingscommissie kan kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk
gesprek met de benoemingscommissie om hun kandidaatstelling nader toe te
lichten.
Vervolgens stelt de benoemingscommissie een definitieve kandidatenlijst op
waarop alle kandidaten staan vermeld die zich als zodanig hebben aangemeld
en zich niet uit de procedure hebben terug getrokken.
De kandidatenlijst wordt door de benoemingscommissie gepresenteerd aan
het bestuur en de ledenraad tijdens een gecombineerde vergadering met een
formeel verslag van de gevolgde procedure. Deze lijst kan vergezeld gaan van
een pre-advies in de vorm van een lijst met daarop vermeld een gemotiveerde
weergave van de mate van geschiktheid van de kandidaten.

Procedure na het beschikbaar zijn van de definitieve kandidatenlijst
Artikel 9
1. Het bestuur stelt aan de hand van de ontvangen kandidatenlijst een
voordracht op.
2. Het bestuur zal de voordracht tijdig bekend maken aan de ledenraad.
3. Alle kandidaten ontvangen zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht over welke
kandidaat als bestuurder wordt voorgedragen. De voorzitter van het bestuur
stelt alle kandidaten hiervan op de hoogte te brengen.
Benoeming bestuurder
Artikel 10
1. Tijdens de ledenraadsvergadering wordt de voordracht in stemming gebracht.
2. Besluitvorming vindt plaats conform het bepaalde in artikel 17 van de
statuten.
3. Indien het bindende karakter van de voordracht niet wordt ontnomen is de
kandidaat tot bestuurder benoemd.
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Wordt het bindende karakter van de voordracht ontnomen dan zal conform
artikel 7 lid 1 sub d van de statuten het bestuur opnieuw in de gelegenheid
worden gesteld om een bindende voordracht te doen.
Op de eerst volgende ledenraadsvergadering zal opnieuw een kandidaat
worden voordragen. Besluitvorming vindt plaats conform het bepaalde in
artikel 17 van de statuten.

Verklaring aanvaarding bestuursfunctie
Artikel 11
Iedere bestuurder is gehouden bij aanvang van diens bestuurslidmaatschap een
zogenaamde “verklaring aanvaarding bestuursfunctie” te ondertekenen, een en
ander conform het model dat daartoe door het bestuur is vastgesteld.

HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN BESTUUR

Onverenigbaarheid bestuur
Artikel 12
Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:
a. het lidmaatschap van de besturen van de beroepsverenigingen;
b. het lidmaatschap van de Raad voor de tuchtrechtspraak KNMG;
c. het zijn van werknemer van de Vereniging.
Vergoedingsregeling
Artikel 13
1. Aan afgevaardigden en de leden van door het bestuur in te stellen commissies
wordt een onkostenvergoeding verstrekt.
2. Aan de voorzitter en bestuursleden kan een bedrag worden toegekend als
tegemoetkoming voor inkomstenderving. De grootte van dit bedrag wordt
jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Artikel 14
Het bestuur sluit een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af. De kosten komen
voor rekening van de Vereniging.
Bankrekeningen van de vereniging en beschikking over de geldmiddelen
Artikel 15
1. Bankrekeningen worden aangehouden bij een door het bestuur aan te wijzen
bank. De aan te wijzen bank dient een naar objectieve maatstaven bepaalde,
goede “rating” te hebben.
2. Het bestuur is belast met de financiën van de Vereniging.
3. In een beleggingsstatuut wordt nader vastgelegd op welke wijze met de
geldmiddelen van de Vereniging wordt omgegaan. Het bestuur stelt dit
beleggingsstatuut op, dat goedkeuring behoeft van de ledenraad.
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Artikel 16
1.

2.

De voorzitter van de Vereniging is uit hoofde van zijn functie tevens lid van het
bestuur van de KNMG. Een van de andere leden van het bestuur wordt door
de algemene vergadering van de KNMG benoemd tot lid van het bestuur van
de KNMG op bindende voordracht van het bestuur van de Vereniging.
Dit artikel vervalt op het moment de Vereniging geen lid meer is van de
KNMG.

HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN
Wijziging reglement
Artikel 17
Voor wijziging van dit huishoudelijk reglement is vereist dat:
a. ten minste veertien dagen voor de ledenraadsvergadering een afschrift van
het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats - waaronder tevens wordt verstaan het ledendeel van
de website alsmede het kantoor van de Vereniging - voor de leden ter inzage
te liggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden;
b. het voorstel wordt aangenomen met een meerderheid van ten minste twee
derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten
minste drie vierde van het aantal ledenraadsleden aanwezig dan wel
vertegenwoordigd is;
c. Indien in een vergadering waarin een voorstel aan de orde is, niet ten minste
drie vierde van het aantal stemgerechtigde ledenraadsleden aanwezig dan wel
vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te
houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen dertig dagen na
de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van
de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige dan wel
vertegenwoordigde ledenraadsleden.
Interpretatie reglement
Artikel 18
In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige
bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter daaromtrent beslissend.
Partiële nietigheid.
Artikel 19
Indien een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden tast dit de
geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan.
Vaststelling reglement
Artikel 20
Dit reglement is vastgesteld door de ledenraad in zijn vergadering van 21 november
2019.

