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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

       (Stichting Werkgroep Artsen-Advocaten) 

 

 

Artikel 1. Lidmaatschap 

1. Voor het lidmaatschap van de Raad van Aangeslotenen komen uitsluitend 

natuurlijke personen in aanmerking. 

2. Het bestuur beslist over de toelating (artikel 9 lid 3 van de statuten). 

3. Het hoofddoel van het lidmaatschap van de Raad van Aangeslotenen is 

interdisciplinaire uitwisseling en deskundigheidsbevordering ter verhoging van de 

kwaliteit van de behandelingen van personenschade. 

 

Artikel 2. Categorieën van leden 

1. Voor toelating tot de Raad van Aangeslotenen komen in aanmerking: 

 a. advocaten die zich bezig houden met de behandeling van personenschade; 

 b. artsen die zich bezig houden met de behandeling van personenschade. 

2. Het bestuur kan beslissen dat anderen dan advocaten of artsen lid worden van de 

Raad van Aangeslotenen. Zij komen slechts voor het lidmaatschap in aanmerking 

indien het bestuur oordeelt dat hun lidmaatschap de doelstelling van de Werkgroep 

Artsen-Advocaten zoals geformuleerd in artikel 2 van de statuten bevordert. 

 

Artikel 3. Vereisten voor het lidmaatschap 

1. Algemeen 

 Voor toelating tot de Raad van Aangeslotenen is vereist dat: 

 1º. de aanvrager de belangen van slachtoffers behartigt; 

 2º. de aanvrager niet in loondienst is van een aansprakelijkheidsverzekeraar en/of 

daarmee gelijk te stellen partij en 

 3º. dat over de aanvrager geen feiten bekend zijn waaruit het vermoeden kan 

worden afgeleid dat het lidmaatschap van de aanvrager de doelstelling van de  

Werkgroep Artsen-Advocaten in artikel 2 van de statuten niet zal bevorderen. 

2. Vereist is dat de aanvrager geen aansprakelijkheidsverzekeraars en/of daarmee 

gelijk te stellen partijen vertegenwoordigt en/of adviseert, en dat zijn 

kantoorgenoten geen aansprakelijkheidsverzekeraars en/of daarmee gelijk te stellen 

partijen vertegenwoordigen en/of adviseren. 

 

Artikel 4. Contributie 

1. Het bestuur stelt de contributie voor de leden jaarlijks vast. 

2. De contributieverplichting geldt per boekjaar, derhalve per kalenderjaar (artikel 13 

van de statuten). 

3. Ook bij een opzegging door een lid van de Raad van Aangeslotenen van zijn 

lidmaatschap per onmiddellijke ingang is de contributie voor het hele kalenderjaar 

verschuldigd. 

4. Wie lid wordt van de Raad van Aangeslotenen gedurende het eerste halfjaar van 

een kalenderjaar is de volledige contributie verschuldigd. Wie lid wordt gedurende 
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het tweede halfjaar van een kalenderjaar is de helft van de contributie verschuldigd.  

Bij toelating als lid gedurende het tweede halfjaar van een kalenderjaar geldt als 

voorwaarde dat het lidmaatschap ook het volledige volgende kalenderjaar geldt.  

5. Een toerekenbare tekortkoming van een lid van de Raad van Aangeslotenen bij de 

betaling van de contributie kan reden zijn voor het bestuur dit lidmaatschap te 

beëindigen. 

 

Artikel 5. Beëindiging van het lidmaatschap 

1. Een lid van de Raad van Aangeslotenen kan zijn lidmaatschap te allen tijde 

opzeggen met inachtneming van artikel 4 van dit reglement. 

2. Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid van de Raad van Aangeslotenen 

beëindigen met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de statuten. 

3. Bij beëindiging door het bestuur van het lidmaatschap van een lid van de Raad van 

Aangeslotenen gedurende het lopende kalenderjaar zal een evenredig deel van de 

jaarcontributie tot het moment van beëindiging verschuldigd zijn.  

4. Het bestuur zal tot beëindiging van het lidmaatschap overgaan, indien het lid niet 

meer voldoet aan de vereisten genoemd in de artikelen 2 en 3 van dit reglement. 

Alvorens tot een dergelijke beëindiging wordt overgegaan, dient het betrokken lid 

te worden gehoord. 

5. Leden van de Raad van Aangeslotenen zijn gehouden het bestuur ervan in kennis te 

stellen als zij vermoedelijk niet meer voldoen aan de in de artikelen 2 en 3 

genoemde vereisten. 

6. Bij beëindiging van het lidmaatschap van een lid door het bestuur heeft dit lid het 

recht in beroep te gaan bij de Raad van Aangeslotenen (artikel 9 lid 5 van de 

statuten). 

 

Artikel 6. Raad van Advies 

1. De Raad van Aangeslotenen kan, op voorstel van het bestuur, een Raad van Advies 

benoemen. 

2. De Raad van Advies heeft tot taak het gevraagd dan wel ongevraagd adviseren van 

het bestuur en de Raad van Aangeslotenen en fungeert tevens als beslechter van 

geschillen tussen het bestuur en de Raad van Aangeslotenen, het bestuur onderling 

en de leden van de Raad van Aangeslotenen onderling. 

3. Indien een Raad van Advies wordt ingesteld, zal deze minimaal bestaan uit een 

advocaat-lid en een arts-lid, beiden te benoemen uit de leden van de Raad van 

Aangeslotenen, aangevuld door een door beide leden van de Raad van Advies te 

benoemen onafhankelijke voorzitter. Op het moment van zijn benoeming mag de 

onafhankelijke voorzitter geen lid zijn van de Raad van Aangeslotenen noch van 

het bestuur. Gedurende zijn lidmaatschap van de Raad van Advies kan de voorzitter 

ook geen lid worden van een van beide organen van de Stichting Werkgroep 

Artsen-Advocaten. 
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Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op 12 februari 2014 en gewijzigd bij besluit 

van 22 februari 2015. 


