
Algemene voorwaarden lidmaatschap Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 

 

Wat houdt het LHV-lidmaatschap in? 

Het LHV-lidmaatschap is persoonsgebonden. Met het lidmaatschap ontvangt u advies, ondersteuning 

en informatie van de LHV.   

Alle leden van de LHV kunnen meepraten over het beleid en de koers van de vereniging. Leden met 

een regulier lidmaatschap kunnen een formele stem uitbrengen. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen wie 

de ambassadeurs van hun regionale Afdeling worden en invloed uitoefenen in de Landelijke 

Ledenvergadering. 

Leden van de LHV ontvangen gratis advies op maat en ondersteuning in alle fasen van hun carrière, 

kortingen op nascholing, verzekeringen en producten en informatie over de belangrijkste 

ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Een overzicht van de voordelen die u krijgt via het lidmaatschap 

vindt u hier. 

 

Via het LHV-lidmaatschap bent u ook lid van de artsenfederatie KNMG. De LHV heft de contributie 

voor dit KNMG-lidmaatschap bij leden, tegelijkertijd met de contributie voor het LHV-lidmaatschap, 

en draagt dat deel af aan de KNMG.  

 

Wie kunnen lid worden van de LHV? 

Wij bieden lidmaatschappen voor alle soorten huisartsen, in elke fase van hun loopbaan. Tevens zijn 

er lidmaatschapsvormen voor basisartsen die in opleiding zijn tot huisarts of geïnteresseerd zijn in de 

huisartsenopleiding lid worden.  

 

• Huisartsen die staan ingeschreven in het BIG-register als huisarts. Zij kunnen regulier lid worden 

van de LHV.  

 

• Daarnaast kan iedereen die basisarts is en in opleiding is tot huisarts (aios huisartsgeneeskunde) 

junior-lid worden.  

 

• Huisartsen die niet meer praktiserend zijn (vanwege een pensioen of om een andere reden) of 

(tijdelijk) buiten Nederland werkzaam zijn, kunnen we een buitengewoon lidmaatschap 

aanbieden. We beoordelen op individueel niveau of het mogelijk is om een regulier lidmaatschap 

naar een buitengewoon lidmaatschap om te zetten.  

 

• Tenslotte biedt de LHV – net als alle andere verenigingen binnen de federatie KNMG - de 

mogelijkheid aan basisartsen die zich nog oriënteren op specialisatie, om een basislidmaatschap 

aan te gaan. U kunt als basisarts lid worden van de beroepsvereniging die het beste aansluit bij 

uw gewenste specialisatie. Het basisartsenlidmaatschap van de LHV geeft basisartsen de kans om 

een kijkje in de huisartsenkeuken te nemen. Het basislidmaatschap geldt voor maximaal 3 jaar. 

 

• Huisartsen die praktijkhouder zijn van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk kunnen 

aanvullend op het LHV-lidmaatschap lid worden van de LHV Apotheekhoudende Afdeling. 

 

Leden geven bij het aangaan van lidmaatschap aan hoe zij op dat moment werkzaam zijn en wat hun 

inkomsten zijn. Leden melden het actief bij de LHV als er iets in hun werkvorm en/of inkomsten 

verandert, zodat de lidmaatschapsvorm en/of contributie daarop kunnen worden aangepast. De LHV 

controleert steekproefsgewijs bij leden of de lidmaatschapsgegevens nog up-to-date zijn. 

 

Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschapsjaar? 

Het lidmaatschapsjaar loopt per kalenderjaar. Als u het lidmaatschap aanvraagt, dan gaat het 

lidmaatschap in vanaf de dag dat u een bevestiging van inschrijving van ons ontvangt. Als u 
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gedurende het lopende kalenderjaar lid wordt, dan geldt uw eerste lidmaatschapsperiode tot het 

einde van dat kalenderjaar en betaalt u alleen contributie voor de resterende maanden van dat 

kalenderjaar. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch per kalenderjaar verlengd, tenzij u voor 1 

december van het lopende jaar opzegt. 

 

Betaling contributie 

In het eerste kwartaal van het kalenderjaar ontvangen leden een digitale factuur voor het LHV-

lidmaatschap en voor het daaraan gekoppelde KNMG-lidmaatschap.  

Deze factuur kunt u betalen via bankoverschrijving of via automatische incasso.  

 

Hoogte contributie 

• De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de landelijke ledenvergadering van 

de LHV.  

• De contributie is gebaseerd op de inkomsten van het lid. Leden geven bij het aangaan van 

lidmaatschap aan wat hun jaarlijkse inkomsten zijn en leden geven wijzigingen in hun inkomsten 

door aan de LHV (middels ‘Mijn LHV’ dan wel direct aan de ledenadministratie). De LHV 

controleert steekproefsgewijs bij leden of de financiële gegevens up-to-date zijn. 

• De actuele contributietarieven vindt u op deze pagina.  

• Er is een kortingstarief gekoppeld aan het aantal jaren dat u lid bent. Die korting start na 5 jaar 

lidmaatschap en kan uiteindelijk oplopen tot 10 procent. 

• Aios huisartsgeneeskunde die een junior-lidmaatschap van de LHV aangaan, betalen zelf geen 

contributie. Hun contributie wordt betaald door de SBOH. 

 

Wat gebeurt er als de lidmaatschapscontributie te laat wordt betaald? 

Als de contributie niet voor de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld, wordt betaald, 

dan versturen we een herinnering tot betaling (maximaal drie herinneringen in totaal). Alleen in het 

uiterste geval zullen wij een incassobureau inschakelen. We raden leden aan om – als zij door 

omstandigheden de contributie niet tijdig en/of in één keer kunnen betalen – contact op te nemen 

met de ledenadministratie om een betalingsregeling te treffen. Dit kan via ledenadministratie@lhv.nl  

of 085 – 04 80 000. 

 

Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd? 

U kunt uw lidmaatschap schriftelijk (Postbus 20056, 3502 LB te Utrecht) of per e-mail 

(ledenadministratie@lhv.nl) opzeggen.  

 

Wanneer kan het lidmaatschap worden opgezegd? 

Opzeggen moet uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar, dus uiterlijk 1 december 

van dat jaar. Anders wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een kalenderjaar.  

 

Hoe gaat de LHV met persoonlijke gegevens om? 

De LHV vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van leden, klanten en contactpersonen 

van essentieel belang. Daarom behandelen en beveiligen we uw persoonsgegevens met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid. Een toelichting op de omgang met persoonlijke gegevens vindt u in onze 

privacyverklaring.  

 

Statuten 

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de statuten van de Landelijke Huisartsen Vereniging, 

zoals vastgesteld op 17 december 2021 (ingangsdatum 1 januari 2022).  
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