AV 11 - 08. b

Concept Reglement Geschillenbeslechting
(vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Federatie Medisch Specialisten d.d. 14 maart
2017)
In aanmerking nemende dat:
-

wetenschappelijke verenigingen en hun leden -aangeslotenaangeslotenen van de
Federatie Medisch Specialisten (“Federatie”)- zijn gebonden door middel van statuten,
reglementen en besluiten van de Algemene Vergadering van de Federatie;

-

voor gevallen waarin statuten, reglementen en besluiten van de Algemene Vergadering
van de Federatie niet voorzien, er behoefte is aan een geschillenbeslechtingsregeling
waaraan wetenschappelijke verenigingen en hun leden zijn gebonden;

-

ook in het geval impasses of stagnaties in besluitvormings- of werkprocessen -waaronder
de totstandkoming en besluitvorming van richtlijnen 1 -of discussie over welk soort
(be)handelingen tot een bepaald specialisme behoren (domeindiscussie)- tussen
wetenschappelijke verenigingen optreden of in geschillen met derden er behoefte is aan
een regeling op welke wijze een impasse, stagnatie of geschil kan worden doorbroken c.q.
opgelost;

-

ook in het geval wetenschappelijke verenigingen een samenwerking of een project -welke
zich richt op medisch specialisten 2- met derden, niet-leden van de Federatie, aangaan en
het risico van een geschil aanwezig is, partijen vooraf kunnen overeenkomen dat bij een
geschil deze geschillenbeslechtingsregeling wordt gevolgd;

Toepassingsgebied en aanhangig maken geschil
Artikel 1:
1.1.

Met uitsluiting van de burgerlijke rechter zijn aan mediation en/of bindend advies op basis
van dit reglement onderworpen alle geschillen voor zover deze samenhangen met het
beleid van de Federatie, in de ruimste zin des woords tussen:
a. bij de Federatie aangesloten wetenschappelijke verenigingen of aangeslotene(n) van
(een) wetenschappelijke vereniging(en) onderling.onderling en
b. bij de Federatie aangesloten wetenschappelijke verenigingen of aangeslotene(n) van
(een) wetenschappelijke vereniging(en) en derden indien de partijen op enig moment

In geval van geschillen rondom richtlijnen bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de adviescommissie
richtlijnen van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. Indien dit niet tot een oplossing leidt,
dan wel zinvol wordt geacht, kan direct de geschillenbeslechtingsregeling worden genomen.
2
Onder medisch specialisten wordt in dit verband mede begrepen klinisch chemici, klinisch fysici en
ziekenhuisapothekers.
1
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schriftelijk zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan het bindend advies
op basis van dit reglement en het bestuur van de Federatie daarmee heeft ingestemd.
1.2.

Geschillen tussen bij de Federatie aangesloten wetenschappelijk verenigingen en het
bestuur van de Federatie, tussen aangeslotenen van wetenschappelijk verenigingen
onderling en tussen twee of meer derden onderling kunnen niet aan geschillenbeslechting
op grond van dit reglement worden onderworpen.

1.2.1.3.Een geschil wordt schriftelijk of per mail gemotiveerd bij het bestuur van de Federatie
kenbaaraanhangig gemaakt door een van de partijen zoals genoemd in artikel 1.1. sub a en
sub b (Bestuur Federatie Medisch Specialisten, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht)).
1.4.

Ook andere partijen dan genoemd in artikel 1.1. sub a en b, mits zij lid zijn van de
Federatie, kunnen het bestuur van de Federatie vragen een afweging te maken of deze
geschillenbeslechtingsregeling moet worden ingezet. Het bestuur van de Federatie kan
ook zelfstandig tot de conclusie komen dat de regeling moet worden ingezet.

1.5.

Het bestuur van de Federatie bepaalt of een geschil wel of niet op grond van dit reglement
in behandeling wordt genomen, waaronder de vraag voor welke derde dit reglement
openstaat.

Procedure algemeen
Artikel 2:
De geschillenregelingDe geschillenbeslechtingsregeling kent de volgende fases:
a. een mediation traject en/of
b. een bindend advies traject
Mediation traject
Mediation
Artikel 3:
3.1.

Het bestuur van de Federatie heeft voor de betrokken partijen een adviserende rol bij het
verwijzen naar mediation.

3.2.

Indien mediation door een van partijen wordt afgewezen of indien een mediation traject
naar het oordeel van het bestuur van de Federatie niet tot een oplossing van het geschil
leidt - een geschil leidt niet tot een oplossing indien een van partijen dit op enig moment
meedeelt - worden partijen door het bestuur van de Federatie naar het bindend
adviestraject verwezen.
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Bindend adviestraject
Bindend Advies College
Artikel 4:
4.1.

Het bestuur van de Federatie benoemt een onafhankelijk voorzitter 3 van het Bindend
Advies College (“het College”). De voorzitter is noch bestuurslid, noch werknemer van de
Federatie, noch lid van één van de betrokken wetenschappelijke verenigingen. Het bestuur
van de Federatie kan naast de onafhankelijk voorzitter nog andere leden voor het bindend
adviescollege benoemen.

4.2.

Elke direct bij het geschil betrokken wetenschappelijke vereniging dan wel derde partij kan
een lid voor het College aanwijzen.

4.3.

Het College is een ad hoc commissie.

4.4.

Het College beslist bij gewone meerderheid van stemmen. In het geval de stemmen
staken, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

4.5.

Een jurist van het Kennis- en DienstverleningsCentrum (“KDC”) van de Federatie
ondersteunt het College als secretaris. Deze draagt tevens zorg voor bewaring van de
bescheiden gedurende vijf jaren vanaf de datum dat uitspraak is gedaan door het College.

Verloop van de procedure
Artikel 5:
5.1.

Het College bepaalt het verloop van de procedure en ook wanneer de procedure zal
worden gesloten.

5.2.

Uitgangspunt van de procedure zijn transparantie en gelijke inbreng van partijen (hoor en
wederhoor).

5.3.

Het College geeft aan welke stukken nodig zijn om te komen tot een uitspraak. Daartoe zal
een termijn worden gesteld waarbinnen de gevraagde stukken ontvangen dienen te zijn.
Partijen kunnen binnen dezelfde termijn -extra- stukken inbrengen die zij relevant achten.

5.4.

Indien het College zulks nodig acht kunnen partijen worden uitgenodigd hun zienswijze
nader mondeling toe te lichten. Partijen zijn niet verplicht te verschijnen. Desgewenst
kunnen partijen hun nadere toelichting schriftelijk doen toekomen aan de College, binnen
een door het College medegedeelde termijn. Zulks kan per post of email, gericht aan de
secretaris.

5.6.

Het College zal op basis van hetgeen aan haar bekend is gemaakt tot een inhoudelijk
oordeel komen.

3

Bij een bestuurlijk geschil zal dit veelal een jurist zijn en bij een medisch inhoudelijke discussie een niet-jurist.
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Uitspraak
Artikel 6:
6.1.

Het College zal binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat zij de
procedure heeft gesloten, schriftelijk uitspraak doen, tenzij alle partijen schriftelijk
aangeven dat zij geen uitspraak wensen.

6.2.

Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de termijn van drie maandemaanden te reageren
op het beroep, dan zal aan partijen schriftelijk worden bericht over de termijn waarbinnen
een uitspraak zal worden gedaan.

6.3.

De uitspraak is bindend voor alle partijen. Het College geeft zijn bindend advies in de vorm
van een vaststellingsovereenkomst, waarin de uitspraak wordt vastgelegd.

6.4.

Van een beslissing van het College staat geen hoger beroep open.

Slotbepalingen
Artikel 7:
7.1.

Aan de leden van het College kunnen vergoedingen worden toegekend.

7.2.

De kosten van de jurist van het KDC zijn gelijk aan het aantal uren vermenigvuldigd met
het uurtarief (voor dienstverlening boven de 20 uur) dat binnen het KDC voor juristen
wordt gehanteerd.

7.3.

Alle kosten als genoemd in lid 1 en lid 2 komen te allen tijde, gelijkelijk verdeeld, ten laste
van de bij het geschil betrokken partijen. De kosten worden gefactureerd na afronding van
de procedure.

7.4.

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan
wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Er zal eenmaal een herinnering worden
verstuurd. Indien dan niet tijdig wordt betaald zal de vordering na ommekomst van de in
de herinnering genoemde periode opeisbaar worden.

7.5.

Noch de Federatie noch leden van het College zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van
de gevolgde procedure.

7.6.

Dit reglement treedt in werking op 1 april[…] 2017.
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