CONCEPT
d.d. 22 november 2017
ES/at 66523
Coöperatie ambulancezorg Zuid-Holland Zuid U.A.

Deelnemersvereenkomst met DG&J Zuid-Holland Zuid

De ondergetekenden:
1. de coöperatie: Coöperatie ambulancezorg Zuid-Holland Zuid U.A., statutair
gevestigd te Dordrecht, met adres ***, *** Dordrecht, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer ***, hierna ook te noemen: de "coöperatie";
2.

het openbaar lichaam op basis van artikel 8 lid 1 van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen: DIENST GEZONDHEID & JEUGD
ZUID-HOLLAND ZUID, gevestigd te Dordrecht, met adres Karel Lotsyweg
40, 3318 AL Dordrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
54038111, hierna ook te noemen: "de DG&J ZHZ";

verklaren:
INLEIDING
1. De coöperatie is opgericht op * door de DG&J ZHZ, het Erasmus Universitair
Medisch Centrum Rotterdam en de Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis.
De DG&J ZHZ is bij oprichting lid van de coöperatie geworden.
2. De coöperatie oefent het hierna vermelde bedrijf uit ten behoeve van de
stoffelijke behoeften van haar leden of doet dit bedrijf uitoefenen. Met dit
bedrijf worden de volgende activiteiten verricht:
a.
het verrichten van ambulancezorg en daaraan gerelateerde zorg en het
in stand houden van een of meer meldkamers voor ambulancezorg als
vergunning houdende ambulancevoorziening of daarmee vergelijkbare
instelling, onder wet- en regelgeving voor ambulancezorg en daaraan
gerelateerde zorg.
b.
het bij aanwijzing, aanbesteding of gunning verkrijgen van
vergunningen als ambulancevoorziening of vergelijkbare instelling
onder van kracht zijnde wet- en regelgeving voor ambulancezorg en
daaraan gerelateerde zorg.
c.
het (doen) opstellen en (doen) uitvoeren van een regionaal
ambulanceplan;
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d.

3.

4.

het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en
ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en
het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur
over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen
financieren daarvan;
e.
het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en
industriële eigendom;
f.
het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en
roerende zaken, effecten en andere waardepapieren;
g.
het ter leen opnemen van gelden al dan niet ter verwerving van
deelnemingen, het ter leen verstrekken van gelden en het stellen van
zekerheid ook voor schulden van derden;
alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin van het woord.
De coöperatie sluit overeenkomsten met haar leden in dit bedrijf dat de
coöperatie uitoefent als bedoeld in artikel 2:53 Burgerlijk Wetboek. De
stoffelijke behoeften waarin de coöperatie beoogt te voorzien, betreffen onder
meer, doch niet uitsluitend:
a.
de verbetering, integratie en coördinatie van werkzaamheden verband
houdende met ambulancezorg, ten einde verantwoorde ambulancezorg
te kunnen verlenen;
b.
het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van ambulancezorg;
c.
het voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de wettelijke
regelingen met betrekking tot de ambulancezorg en het voldoen aan de
verplichtingen uit hoofde van de vergunning op grond van de Twaz
respectievelijk de daarvoor in de plaats komende vergunning;
d.
het bevorderen van de samenwerking tussen de leden;
e.
de regionale verzorging van opleidingen, scholing en nascholing van
met name doch niet uitsluitend voor ambulancepersoneel, dan wel de
verzorging van opleidingen gericht op de verlening van
gezondheidszorg,
alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, om zo in de stoffelijke behoeften van haar leden te
voorzien krachtens overeenkomsten tussen haar en de leden gesloten in
voormeld bedrijf dat de coöperatie zelf uitoefent of doet uitoefenen.
Met deze overeenkomst willen partijen vastleggen wat zij in dat kader samen
zijn overeengekomen.

OVERWEGINGEN
a. De DG&J ZHZ houdt de Regionale Ambulancevoorziening in de Regio ZuidHolland Zuid in stand en de DG&J ZHZ is aangewezen als Regionale
Ambulancevoorziening als bedoeld in artikel 4 van de Twaz (hierna ook: de
"vergunninghouder"). De DG&J ZHZ wenst dat haar Regionale
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Ambulancevoorziening opnieuw in aanmerking komt voor een nieuwe
vergunning na afloop van de Twaz.
Het algemeen bestuur van de DG&J ZHZ heeft daarom in tweeduizend
zestien besloten te onderzoeken hoe de Regionale Ambulancevoorziening
zich dient te positioneren om wederom voor vergunningverlening in
aanmerking te komen om de bedrijfsvoering te kunnen continueren.
Uitkomsten van het onderzoek zijn: handhaving van het publiek belang;
voldoen aan de criteria voor zorginstellingen als geformuleerd in de Wet
Toelating Zorginstellingen; kunnen voldoen aan de laatste ontwikkelingen en
innovaties op het gebied van acute zorg en ambulancezorg in het bijzonder.
Een goede logistiek tussen zorginstellingen is van belang om aan de
zorgvraag te blijven voldoen. De vraag naar zorg neemt toe, maar het aanbod
wordt beperkt door zorgplafonds. Door concentratie en spreiding voor
specialisatie kunnen patiënten niet meer voor al hun zorg bij eenzelfde
zorgaanbieder terecht. Zorginstellingen zijn voor mobiliteit afhankelijk van
zorgvervoer, zodat het voordelen heeft om mobiliteit vanuit een
gemeenschappelijk en integraal zorgperspectief te organiseren.
Organisatie vanuit een integraal zorgperspectief kent ook kwalitatieve
voordelen. Door samenwerking in de keten, waarbij de ziekenhuiszorg in de
ambulance begint, en werkwijzen op elkaar worden afgestemd, kunnen de
schakels versterkt worden. Dit vraagt om verregaande integratie van
processen in de organisaties, alsmede van uitwisseling van kennis,
protocollen en personeel. Naast het versterken van de overdrachten biedt de
integrale keten ruimte voor innovaties, bijvoorbeeld op het snijvlak van laagen hoogcomplexe ambulancezorg.
Organisatie vanuit integraal zorgperspectief biedt bovendien betere kansen
voor het aantrekken van voldoende en gekwalificeerd personeel voor
spoedzorg. Het gezamenlijk opleiden van personeel en het bieden van de
mogelijkheid van job rotation, biedt een aantrekkelijke functie door de
combinatie van werken in het ziekenhuis en in de ambulance. Dergelijke
functie geeft medewerkers meer mogelijkheden, en vergemakkelijkt een
groter personeelsbestand de totale personeelsplanning. Hierin hebben partijen
een belang, zodat zij hebben besloten tot samenwerking.
Partijen zijn overgegaan tot het oprichten van een vereniging in coöperatief
verband met uitgesloten aansprakelijkheid ("de coöperatie") ter bevordering
van het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg en de instandhouding
van de meldkamer voor ambulancezorg, als bedoeld in de Twaz in de regio
Zuid-Holland Zuid;
De
DG&J
ZHZ
zal
haar
organisatieonderdeel
Regionale
Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (op termijn) volledig
onderbrengen in het bedrijf van de coöperatie, mede ter continuering van de
bedrijfsactiviteiten na intrekking van de Twaz.
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i.

Gedurende de werkingsduur van de Twaz is de DG&J ZHZ formeel
aangewezen als vergunninghouder. De vergunninghouder regelt met het
bestuur van de coöperatie in een uitvoeringsovereenkomst, dat de coöperatie
voor de DG&J ZHZ alle feitelijke en formele werkzaamheden uitvoert die op
grond van de Twaz nodig zijn. Het bestuur van de DG&J ZHZ kan organen
van de coöperatie machtigen voor de uitvoerende taken of bevoegdheden
waartoe de vergunninghouder gehouden is.

OVEREENKOMST
Artikel 1. Inbreng, diensten, vergunning, kosten en winsten
1. De DG&J ZHZ zal bij separate (notariële) akten (juridisch en economisch)
inbrengen het gehele bedrijf van de Regionale Ambulancevoorziening ZuidHolland Zuid, met - onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 2 - alle tot dat
bedrijf behorende activa en passiva zulks overeenkomstig de aan deze
overeenkomst gehechte inbrengbeschrijving alsmede met alle daaraan
gerelateerde diensten en de daartoe behorende organisatie en administratie.
2. Alle tot dat bedrijf van de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland
Zuid te rekenen personeelsleden blijven voor rekening en risico van en in
dienst bij de DG&J ZHZ.
3. De DG&J ZHZ zal bij separate exploitatie/beheersovereenkomst al haar taken
en bevoegdheden op grond van de vergunning toegekend op basis van de
Twaz in de regio Zuid-Holland Zuid aan de coöperatie overdragen en zal een
volledige volmacht en machtiging aan de coöperatie verlenen om alle aan de
vergunning gekoppelde bevoegdheden en rechten uit te oefenen.
Deze exploitatie/beheersovereenkomst bevat de afspraken over de wijze
waarop de coöperatie de taken en bevoegdheden uitvoert, de wijze waarop de
DG&J ZHZ haar controle daarop uitoefent en de eventuele sancties op niet
nakoming van de verplichtingen door de coöperatie.
4. De DG&J ZHZ is niet verplicht een geldbedrag ter beschikking te stellen aan
de coöperatie.
5. De inbreng door de DG&J ZHZ zal worden geboekt op de algemene reserve
van de coöperatie overeenkomstig artikel 26 van de statuten van de
coöperatie.
6. De coöperatie verricht de volgende diensten voor de DG&J ZHZ:
a. het daadwerkelijk (doen) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en
in de regio Zuid-Holland Zuid in het bijzonder;
b. het verkrijgen van een aanwijzing volgens de Wet ambulancezorg, die
de Twaz opvolgt, voor het (doen) verrichten van ambulancezorg op basis
van de daarmee samenhangende ministeriele regeling(en);
c. het fungeren als Regionale Ambulancevoorziening als bedoeld in de
Twaz;
d. het ter uitvoering van de Twaz in stand (doen) houden van een
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7.

8.

meldkamer ambulancezorg;
e. het (doen) opstellen en (doen) uitvoeren van een regionaal
ambulanceplan;
f. het inrichten en ontplooien van gemeenschappelijke activiteiten;
g. (het stimuleren van) samenwerking met zorginstellingen;
h. het behartigen van de gezamenlijke belangen van aanbieders van
ambulancezorg en het afstemmen op de ambulancezorg in naburige
regio's;
i. het (doen) treffen van personele, materiële en organisatorische
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het op verantwoorde wijze
verrichten van ambulancezorg;
j. het (doen) coördineren bij en het (doen) voorzien in de standplaatsen
voor ambulances;
k. het (doen) uitvoeren van taken in het kader van de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen;
l. het in overleg treden en het (doen) maken van afspraken met
zorgverzekeraars;
m. het initiëren en bevorderen van initiatieven op het gebied van
ambulancezorg en/of gezondheidszorg, dan wel initiatieven die daarmee
verband houden;
n. alsmede alle overige wettige middelen die ter bevordering van de
doelstelling van de coöperatie dienstig kunnen zijn.
o. het bijhouden van ontwikkelingen, activiteiten en financiële positie van
de coöperatie en de deelnemingen van de coöperatie;
p. het ontwikkelen van een visie en een strategie voor de coöperatie en de
deelnemingen van de coöperatie;
q. het minimaal * per kwartaal/*per maand rapporteren over de hiervoor
vermelde ontwikkelingen, activiteiten en financiële positie en het
rapporteren over wijzigingen in visie en/of strategie;
r. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en
industriële eigendom;
s. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende
zaken, effecten en andere waardepapieren;
en verder alle diensten die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
Als uit de winst- en verliesrekening van de coöperatie blijkt dat de coöperatie
winst heeft gemaakt, wordt deze winst toegevoegd aan de winstreserve van de
coöperatie.
De coöperatie is steeds bevoegd verplichtingen tot betaling aan de DG&J
ZHZ te verrekenen met vorderingen op de DG&J ZHZ uit hoofde van zijn
lidmaatschap, zoals een jaarlijkse bijdrage.

-6-

9.

In geval van beëindiging van het lidmaatschap van DG&J ZHZ, om welke
reden ook, is DG&J ZHZ gehouden met de coöperatie een regeling te treffen
voor de financiële gevolgen. Dit kan inhouden dat DG&J ZHZ de coöperatie
dient te compenseren voor de eventuele nadelige financiële gevolgen die
optreden voor de coöperatie en/of DG&J ZHZ als gevolg van de beëindiging
van haar lidmaatschap (uittredingsregeling). De vaststelling van de omvang
en vorm van de uittredingsregeling geschiedt met inachtneming van het
daarover bepaalde in deze deelnemersovereenkomst en de stauten van de
coöperatie, namens de coöperatie door het bestuur, na goedkeuring van de
algemene vergadering (met uitzondering van de stem van DG&J ZHZ) en met
inachtneming van de redelijke belangen van alle betrokkenen.
De regeling kan geen uitkering aan het lid betreffen als bedoeld in artikel 26
van de statuten van de coöperatie.

Artikel 2. Vaststelling evenredig deel
1. Alle leden van de coöperatie hebben op grond van de overeenkomsten die
met ieder van de leden zijn gesloten ieder voor een gelijk deel recht op de
algemene reserve bij liquidatie van de coöperatie zulks overeenkomstig het
bepaalde in artikel 29 van de statuten van de coöperatie.
2. Bij aanvang van het lidmaatschap kan ieder lid van de coöperatie een waarde
inbrengen die wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de coöperatie.
3. Partijen stellen vast dat de waarde van de inbreng als omschreven in artikel 1
lid 1 gelijk is aan de waarde als omschreven in de inbrengbeschrijving als
vermeld in artikel 1 lid 1.
Artikel 3. Begin, wijziging en einde van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst is vanaf vandaag van kracht.
2. Deze overeenkomst blijft gedurende het lidmaatschap van de DG&J ZHZ
bestaan en kan tussentijds niet eenzijdig worden beëindigd.
3. Partijen kunnen deze overeenkomst gezamenlijk aanpassen of een nieuwe
overeenkomst sluiten, waarbij zij verklaren dat deze overeenkomst eindigt en
wordt vervangen door de nieuwe overeenkomst.
4. Deze overeenkomst kan door partijen uitsluitend schriftelijk worden
gewijzigd.
5. Deze overeenkomst eindigt bij het einde van het lidmaatschap van de DG&J
ZHZ. In tegenstelling tot het bepaalde in de vorige zin blijven de bepalingen
in artikel 2 leden 4 en 5 en artikel 4 en 5 echter onverkort gelden tussen
partijen na het einde van het lidmaatschap van de DG&J ZHZ.
6. De coöperatie kan eenzijdig de volgende wijzigingen aanbrengen in deze
overeenkomst, zonder uitdrukkelijke instemming of medewerking van de
DG&J ZHZ:
- *
- *
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Dit betreft wijzigingen als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de statuten van de
coöperatie.
Artikel 4. Geschillen
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden
beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij partijen anders
overeenkomen.
Partijen blijven bevoegd om zich in spoedeisende gevallen te wenden tot de
rechter in kort geding.
Artikel 5. Rechtskeuze en forumkeuze
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst
zijn of zullen ontstaan, is uitsluitend de rechter bevoegd van de plaats waar de
coöperatie gevestigd is.

In tweevoud ondertekend te ________________ op __________________ 2017.

_____________________
Namens de coöperatie
door:
titel:

___________________________
Namens de DG&J ZHZ
door:
titel:

