
 
 

1 

 

 

REGLEMENT COÖPERATIE HUISARTSEN UTRECHT STAD 

 

(Vastgesteld door ALV HUS op 2-12-2021) 

 

 

Definities 

 

Artikel 1 

 

Coöperatie: Coöperatie Huisartsen, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht 

ALV: de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie 

Bestuur: het bestuur van de Coöperatie 

Bestuurder: een lid van het bestuur 

Directie: de directie van de Coöperatie 

Directeur: een lid van de directie 

Lid: een lid van de Coöperatie 

Leden: leden van de Coöperatie 

Statuten: de statuten van de Coöperatie 

HAweb: een beveiligd, besloten elektronisch systeem van gegevensuitwisseling beheerd 

door Landelijke Huisartsen Vereniging en Nederlands Huisartsen Genootschap 

 

 

Aanvaarding en toepassingsbereik 

 

Artikel 2 

 

1. Dit huishoudelijk reglement werd op voorstel van het bestuur vastgesteld door de ALV in haar 

vergadering van 2 december 2021. Dit reglement blijft van kracht totdat het, op voorstel van 

het bestuur, wordt gewijzigd door een besluit van de ALV. 

2. In dit reglement worden onderwerpen geregeld waarin door de statuten niet of niet volledig 

wordt voorzien. 

 

Werkgebied Coöperatie 

 

Artikel 3 

 

1. In aanvulling op artikel 1 lid 3 van de statuten wordt onder Utrecht en omgeving begrepen; 

gemeente Utrecht (minus de wijk Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern). Uit de gemeente De Bilt 

nemen de kernen Groenekan, Maartensdijk en Westbroek deel aan de huisartsenpost Utrecht 

stad. 

 

 

Kwaliteitseisen lidmaatschap Coöperatie 

 

Artikel 4 

 

1. In aanvulling op artikel 4 lid 1 van de statuten worden voor het lidmaatschap van de Coöperatie 

de volgende nadere vereisten gesteld: 

 

 (i) het lid dient te zijn ingeschreven in het RGS-register als huisarts; 

 (ii) de praktijk van een praktijkhouder is geaccrediteerd door het NHG of een gelijkwaardig 

instituut, startende praktijken zonder accreditatie worden voorwaardelijk toegelaten voor 



 
 

2 

 

de duur van één jaar, waarna de praktijk tenminste moet zijn gestart met het 

accreditatietraject. 

 

 

Toelating leden 

 

Artikel 5 

 

1. In aanvulling op artikel 4, lid 3 van de statuten geldt dat de aanvrager bij het schriftelijk 

verzoek tot toelating als lid de volgende gegevens verstrekt: 

 a. naam, adresgegevens en geboortedatum aanvrager; 

 b. naam en adresgegevens van de huisartsenpraktijk of andere instelling waar de aanvrager 

als huisarts werkzaam is; 

 c. kopie van de inschrijving van de aanvrager in het RGS-register als huisarts en het 

nummer waaronder de aanvrager in dat register is ingeschreven; 

 d. indien de huisarts praktijkhouder is, een bewijs van accreditatie van de praktijk.  

 

Categorieën van leden 

 

Artikel 6 

 

1. Aansluitend bij artikel 6, lid 5 van de statuten, kent de Coöperatie de volgende categorieën van 

leden: 

 a. Huisartsen, tevens praktijkhouder in het werkgebied;  

 b. huisartsen, niet praktijkhouder in het werkgebied.  

 

 

Contributie 

 

Artikel 7 

 

1. Met de vaststelling van dit reglement heeft de ALV, op voorstel van het bestuur, besloten dat de 

leden verplicht zijn tot betaling van een jaarlijkse contributie. 

2. De ALV stelt binnen de begroting vast welke budget door de leden via een contributie moet 

worden opgebracht. 

3. Jaarlijks stelt de ALV de hoogte van de contributie voor het komende boekjaar vast. 

4. De contributie voor de leden die praktijkhouder zijn, wordt vastgesteld naar rato van het aantal 

ingeschreven patiënten op 1 januari van het voorgaande jaar. 

5. Voor de contributie voor de leden die geen praktijkhouder zijn, wordt een vast bedrag 

vastgesteld. 

 

ALV 

 

Artikel 8 

 

1. In aanvulling op artikel 16.1 van de statuten geldt: Toegang tot de ALV hebben alle leden die 

niet geschorst zijn, de bestuurders, de raad van commissarissen, de statutaire directie en zij die 

daartoe zijn uitgenodigd door het bestuur. 

2. Aanvullend op artikel 16, lid 2 van de statuten geldt: Jaarlijks wordt ten minste tweemaal en bij 

voorkeur viermaal een ALV gehouden, te weten: 

 (i) de jaarvergadering waarin onder meer de jaarrekening wordt vastgesteld, die uiterlijk in 

de maand juli van enig jaar wordt gehouden; en 
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 (ii) een vergadering waarin de door het bestuur vast te stellen begroting met betrekking tot 

het volgende boekjaar wordt goedgekeurd, die uiterlijk in de maand december van enig 

jaar wordt gehouden.  

3. Ieder lid dat niet geschorst is heeft recht op het uitbrengen van 1 stem in de ALV. 

4. Tenzij in de statuten anders is bepaald, besluit de ALV met gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. 

 

Slotbepalingen 

 

Artikel 9 

 

1. In alle gevallen waarin het reglement afwijkt van de statuten, zijn de statuten bepalend. 

 

Aldus vastgesteld, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering in zijn 

vergadering van 2 december 2021. 

 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Nanja Danhof  Karin Kluijtmans 

Voorzitter  Penningmeester  


