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HUISHOUDELIJK REGLEMENT NWP  
Het lidmaatschap staat in principe open voor eenieder die zich beroepshalve bezighoudt met het 
verlenen van hulp aan zieken en lijdende onder toepassing van één of meer natuurlijke 
geneesmethoden, mits hij/zij daartoe de bekwaamheid, de theoretische en praktische kennis, de 
vereiste ethiek en loyaliteit bezit en niet in de omstandigheden verkeert welke belemmerend zouden 
kunnen werken op de uitoefening van een praktijk als NWP-professional.  
 

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP  

Artikel 1  
1. Om door het bestuur toegelaten te worden tot het lidmaatschap dient de kandidaat in het 

bezit te zijn van een door de NWP erkend Natuurgeneeskundig vakdiploma, beschikken over 
medische basiskennis op Hbo-niveau, alsmede een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

2. Niettemin kunnen ook kandidaten welke niet over het vorengenoemde Natuurgeneeskundig 
vakdiploma beschikken tot het lidmaatschap toegelaten worden mits het bestuur oordeelt dat 
de kandidaat aan de door het bestuur gestelde normen, zoals vermeld in de voorwaarden voor 
het studentenlidmaatschap, van vakbekwaamheid voldoet.  

3. Als iemand tot het lidmaatschap wordt toegelaten, dan dient hij/zij zich te beperken tot het 
uitoefenen van behandelingen die behoren bij de aan hem/haar toegekende NWP-licentie.  

4. Het bestuur heeft de vrijheid om aan de kandidaat aanvullende voorwaarden te stellen.  
 

AANMELDING LIDMAATSCHAP  

Artikel 2  
1. Aanmelding van het lidmaatschap dient te geschieden door indiening van een volledig 

ingevulde vragenlijst met pasfoto's en kopie-bewijsstukken van gevolgde vakopleidingen en 
onder gelijktijdige betaling van administratiekosten1 . 

2. Het bestuur kan na de ontvangst van de aanmelding een nader onderzoek instellen of de 
kandidaat de vereiste ethiek en loyaliteit bezit en niet in de omstandigheden verkeert welke 
belemmerend kunnen werken op de praktijk als NWP therapeut.  

3. Indien het bestuur zulks wenst kan zij de kandidaat ook mondeling horen. De door het bestuur 
te voeren beoordeling zal verricht worden op basis van de toelatingseisen, vermeld onder 
artikel 1, welke zijn aangenomen door de Algemene vergadering van leden.  

4. Het bestuur kan na de ontvangst van de aanmelding een nader schriftelijk onderzoek naar 
theoretische en praktische kennis van de kandidaat instellen. Indien het bestuur zulks wenst 
kan zij de kandidaat ook mondeling horen.  

 

TOELATING LIDMAATSCHAP  

Artikel 3  
1. Het bestuur kan de aanneming van een lid weigeren of aanhouden indien het bestuur van 

mening is dat de kandidaat niet voldoet aan de in de statuten en onderhavige reglement 
gestelde voorwaarden. Ook al voldoet een kandidaat formeel aan de vorengenoemde 
voorwaarden, dan nog kan het bestuur aanneming weigeren of aanhouden indien de 
kandidaat over onvoldoende vakbekwaamheid, vakkennis, loyaliteit of beroepsethiek 
beschikt, dan wel indien haar/zijn toetreding niet in het belang der vereniging wordt geacht.  

2. Het bestuur kan de aanneming van een kandidaat tot lid aan één of meer voorwaarden 
verbinden, in welk geval het lidmaatschap automatisch eindigt, indien aan deze voorwaarde(n) 
niet binnen de gestelde tijd is voldaan.  

 
1 De hoogte van de contributie, administratiekosten en toetsingskosten worden jaarlijks door het bestuur 

vastgesteld.  
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TOELATING KANDIDAAT-LID  

Artikel 4  
Een ieder die aan het bepaalde in artikel 10 van de statuten voldoet, kan door het bestuur als 
kandidaat-lid worden ingeschreven. Een kandidaat-lid heeft geen stemrecht.  
 

BALLOTAGE  

Artikel 5  
1. Het bestuur houdt zich o.a. bezig met het beoordelen van de theoretische en praktische kennis 

en de bekwaamheid van de kandidaat die zich voor het lidmaatschap heeft gemeld. 
2. De te voeren beoordeling zal verricht worden op basis van de opleidingseisen (zie 

opleidingsreglement) welke zijn aangenomen door de algemene vergadering van de leden.  
 

HERREGISTRATIE  

Artikel 6  
Eens in de drie jaar zal door middel van een praktijk visitatie worden beoordeeld of individuele leden 
in aanmerking komen voor herregistratie. De algemene vergadering van leden bepaalt de nadere 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze worden beschreven in het visitatie reglement.  
 

SCHORSING  

Artikel 7  
1. Op grond van artikel 15 der statuten kan een lid bij besluit van het bestuur voor een bepaalde 

tijd worden geschorst, indien hij/zij:  
a. bewust één of meerdere artikelen van de statuten of andere reglementen der vereniging 

heeft overtreden;  
b. in strijd handelt met de richtlijnen praktijkvoering van de vereniging;  
c. zich niet heeft gedragen conform de beroepscode van de vereniging;  
d. zich schuldig heeft gemaakt aan onwaardig of oncollegiaal gedrag dan wel anderszins in 

strijd handelt met het belang van de vereniging. e. niet voldoet aan de gestelde 
voorwaarden voor herregistratie. 

 

CONTRIBUTIE  

Artikel 8  
1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering 

op basis van begroting. 
2. De betaling van de contributie mag naar keuze in een keer of in gedeelten worden betaald. 

Indien gekozen wordt om de contributie in gedeelten te betalen dan dient de volledige 
contributie binnen een jaar gespreid te worden betaald in 4 (vier) gelijke delen. De betaling 
van deze gelijke delen moet plaats hebben gevonden binnen één maand waarbij een kwartaal 
is begonnen, dus respectievelijk vóór 31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober.  

3. Indien contributie in een keer wordt betaald dient het bedrag voor 1 maart, van het jaar 
waarvoor de contributie is verschuldigd, te zijn overgemaakt op de bankrekening van de NWP.  

4. In alle gevallen geldt bij een betalingsachterstand van 6 (zes) maanden dat niet meer aan de 
contributieverplichting is voldaan. In dat geval wordt iemand (tijdelijk)van de ledenlijst 
gehaald en wordt een incassobureau ingeschakeld. Een actuele ledenlijst wordt iedere drie 
maanden aangepast en o.a. aan de zorgverzekeraars gestuurd. Hierop ontbreekt de naam van 
degene die niet aan zijn contributieverplichting heeft voldaan. De naam wordt, nadat aan de 
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contributieverplichting is voldaan, weer toegevoegd op de lijst van zorgverzekeraars. Er 
worden tussentijdse aanpassingen gezonden aan de zorgverzekeraars.  

5. In speciale gevallen kan voor een lid in overleg met de penningmeester en het secretariaat 
een betalingsregeling worden afgesproken welke afwijkt van het hier bovenstaande.  

 
 

DONATIES  

Artikel 9  
De minimum donatie voor donateurs wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur; er is geen maximum 
bedrag als donatie. Een natuurlijk persoon kan donateur "voor het leven" worden met een bijdrage. 
De hoogte van de minimale bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur. Rechtspersonen 
kunnen de vereniging geldelijk steunen met een jaarlijkse bijdrage van ten minste € 1.135,-.  
 

SLOTBEPALING 

Artikel 10  
Waar in dit reglement enige bepaling mocht afwijken van een soortgelijke bepaling in de statuten, 

prevaleert de statutaire bepaling. 


