
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN VAN DOMUS MEDICA 

Artikel 8 - Effectieve Leden 

8.1. Verkiezingen 

De Effectieve Leden zijn de door de Toegetreden Leden-huisartsen/natuurlijke personen en de 

Effectieve Leden verkozen personen ingevolge de onder de Toegetreden Leden - 

huisartsen/natuurlijke personen en de Effectieve Leden gehouden verkiezingen, zoals hierna 

bepaald, die elke vier jaar, worden georganiseerd onder toezicht van de Raad van Bestuur. De 

eerste verkiezing vond plaats in 2006. 

De kiesgerechtigden moeten: 

 erkend zijn als huisarts, en 

 Toegetreden of Effectief Lid zijn van de Vereniging, uiterlijk drie maanden voor de 

door de Raad van Bestuur bepaalde datum voor de verkiezingen. 

De kandidaten moeten: 

 erkend zijn als huisarts, 

 Toegetreden of Effectief Lid zijn van de Vereniging, uiterlijk drie maanden voor de 

door de Raad van Bestuur bepaalde datum voor de verkiezingen, en 

 toegetreden of effectief lid zijn van een huisartsen kring. 

De verkiezingen van de Effectieve Leden worden per kieskring georganiseerd. De kieskringen 

worden in principe gevormd op niveau van de huisartsenkringen, hetzij door elke individuele 

huisartsenkring, hetzij gezamenlijk door een aantal geografisch aangrenzende huisartsen 

kringen. 

De huisartsenkringen die aan de tweetalige hoofdstad Brussel grenzen worden beschouwd als 

onderling geografisch aangrenzende huisartsenkringen. 

De gevormde kieskringen maken zich uiterlijk drie maanden vóór de door de Raad van 

Bestuur vastgestelde datum van verkiezingen per aangetekend schrijven bekend aan de Raad 

van Bestuur. 

Voor ieder gebied, waar de bevoegde huisartsenkring, geen Kieskring initieert, zal de Raad 

van Bestuur een afzonderlijke Kieskring voorzien. 

Voor de huisartsenkring waar minder dan 25 kiesgerechtigden zijn, zal de Raad van Bestuur 

bemiddelen om aan te sluiten bij een geografisch aangrenzende kieskring, met het doel een 

proportionele vertegenwoordiging te verkrijgen. Indien dit desondanks niet lukt zal de Raad 

van Bestuur een provinciale kieskring voorzien. 

Indien er een provinciale kieskring dient georganiseerd te worden door de Raad van Bestuur 

voor een provinciegrensoverschrijdende huisartsenkring, dan wordt deze huisartsenkring 

ingedeeld bij de provinciale kieskring van die provincie waartoe het grootste aantal 

kiesgerechtigde leden behoort. 

Indien er in de provinciale kieskring minder dan 25 kiesgerechtigden zijn, zal de Raad van 

Bestuur bemiddelen om aan te sluiten bij een geografisch aangrenzende kieskring (op 

huisartsenkringniveau). 



Per volle schijf van 25 kiesgerechtigden in de Kieskring, zijnde de kiesgerechtigden zoals 

hiervoor bepaald, die hun praktijk als huisarts uitoefenen in één van de huisartsenkringen 

waaruit de Kieskring is samengesteld, kan één kandidaat, die effectief of toegetreden lid is 

van één van de huisartsenkringen waaruit de Kieskring is samengesteld, worden verkozen. 

Per Kieskring wordt uiterlijk twee maanden vóór de door de Raad van Bestuur bepaalde 

datum van de verkiezingen een lijst van de ingediende kandidaturen opgesteld door de Raad 

van Bestuur ter nazicht van de verkiesbaarheidvoorwaarden van de betrokken kandidaturen. 

De Raad van Bestuur zal uiterlijk één maand vóór de door de Raad van Bestuur bepaalde 

datum van de verkiezingen de verkiesbaarheidvoorwaarden van de betrokken kandidaten 

nazien, de verkiezingslijsten per Kieskring definitief vastleggen en kenbaar maken. 

Op de door de Raad van Bestuur bepaalde datum van de verkiezingen, kunnen de 

kiesgerechtigden overeenkomstig een door de Raad van Bestuur vastgestelde procedure hun 

stem uitbrengen door het aanduiden op het verkiezingsformulier van één enkele kandidaat. 

Indien op het verkiezingsformulier geen of meerdere personen worden aangeduid, is de 

betrokken stem ongeldig. 

Na voormelde stemming wordt voor elke Kieskring een lijst opgesteld van de kandidaten 

overeenkomstig de resultaten van de stemming. 

De kandidaat die als eerste uit de verkiezingen komt, geldt als eerste verkozen Effectief Lid, 

de kandidaat die als tweede uit de verkiezingen komt, geldt als tweede verkozen Effectief Lid, 

en zo voort tot alle te verkiezen plaatsen ingevuld zijn. Om Effectief Lid te zijn dient de 

kandidaat minstens één geldige stem behaald te hebben. Indien twee of meerdere kandidaten 

een gelijk aantal stemmen hebben behaald, zal steeds de jongste van de betrokken kandidaten 

primeren. 

De eerst opvolgende kandidaat die in een Kieskring niet werd verkozen, geldt tot aan de 

volgende verkiezingen als opvolger- Effectief Lid van de betrokken Kieskring en zal 

desgevallend een verkozen Effectief Lid vervangen indien deze laatste naderhand als Effectief 

Lid, al dan niet vrijwillig, zou afhaken. Indien echter meer dan één Effectief Lid in een 

Kieskring zou afhaken, zal slechts één Effectief Lid worden vervangen door de opvolger- 

Effectief Lid en worden de overige Effectieve Leden van de Kieskring niet vervangen. 

8.2. Duur, einde en opschorting 

Het mandaat van de verkozen Effectieve Leden geldt in principe voor een duurtijd van vier 

jaar, zijnde van verkiezing tot verkiezing, zoals bepaald in artikel 8.1 van onderhavige 

statuten. De mandaten van de verkozen Effectieve Leden kunnen onbeperkt verlengd worden 

in zoverre ze door de Toegetreden Leden aangeduid worden. 

Ingevolge de verkiezing eindigt het mandaat van de niet-herverkozen Effectieve Leden van 

rechtswege en met onmiddellijke ingang en begint het mandaat van de nieuw (her-)verkozen 

Effectieve Leden van de Vereniging. De Raad van Bestuur dient dit alles onverwijld vast te 

stellen en dient vervolgens binnen de maand (na de verkiezingen) een Algemene Vergadering 

van de nieuw (her-)verkozen Effectieve Leden bijeen te roepen. 



Na het einde van het mandaat van de niet-herverkozen Effectieve Leden zal de Algemene 

Vergadering op haar eerstvolgende bijeenkomst deze niet-herverkozen Effectieve Leden, 

collectief, terug als Toegetreden Leden van de vereniging aanvaarden. 

Elk Effectief Lid kan te allen tijde ontslag nemen als Effectief Lid mits het opsturen van een 

aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur. 

Elk Effectief Lid wordt als ontslagnemend Effectief Lid beschouwd indien het Effectief lid 

zijn jaarlijks lidgeld als Lid niet heeft voldaan voor één april van het lopend kalenderjaar, 

zoals bepaald in artikel 8.4 van onderhavige statuten. 

De Algemene Vergadering kan slechts tot uitsluiting van een Effectief Lid besluiten mits dit 

uitdrukkelijk in de agenda van de betrokken Algemene Vergadering werd voorzien, en mits 

een meerderheid van de Effectieve Leden op de Algemene Vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd is en mits de beslissing met een twee derde meerderheid wordt genomen. 

Het Effectief Lid over wiens uitsluiting de Algemene Vergadering dient te beraadslagen, kan 

deelnemen aan de stemming met betrekking tot zijn uitsluiting. Het Effectief Lid waarvan de 

uitsluiting wordt gevraagd, heeft steeds het recht gehoord te worden. 

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege indien het Effectief Lid niet langer is erkend als 

huisarts, of door het overlijden van het Effectief Lid. 

Ontslagnemende of uitgesloten Effectieve Leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in 

het vermogen van de Vereniging en kunnen nooit de teruggave of de vergoeding vorderen van 

gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 

8.3. Rechten 

De Effectleve Leden hebben de volheid van de rechten zoals bepaald in de wet van 27 juni 

1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 of de wetgeving die deze wet vervangt, alsook 

zoals bepaald in onderhavige statuten. 

8.4. Verplichtingen 

De Effectieve Leden dienen jaarlijks de voor de Toegetreden Leden-huisartsen/natuurlijke 

personen voorziene lidmaatschapsbijdrage, zoals bepaald in artikel7.5 van onderhavige 

statuten, te betalen. 

De andere bepalingen van artikel 7.5 voor de toegetreden leden zijn ook van toepassing voor 

de Effectleve Leden. 

 


