Geschillenreglement Nederlandse Orthopaedische Vereniging | NOV
1. Uitgangspunten
Het bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) heeft zich ten doel
gesteld regels op te stellen aan de hand waarvan geschillen kunnen worden beslecht waarbij
haar leden, danwel vakgroepen of maatschappen waarvan haar leden deel uitmaken, zijn
betrokken.
Buiten de eis dat minimaal één van de partijen bij het geschil lid is van de NOV, danwel een
vakgroep of maatschap is waarvan een NOV-lid deel uitmaakt, is er geen beperking aan de
hoedanigheid van de partijen die gebruik kunnen maken van dit Geschillenreglement NOV
en de aard van hun geschil. Geschilbeslechting conform het onderhavige reglement is echter
slechts mogelijk indien alle bij het geschil betrokken partijen zich daartoe jegens elkaar
hebben verbonden.
De NOV speelt bij de geschilbeslechting uitsluitend een ondersteunende rol, in die zin dat zij
zorgdraagt voor de procesbegeleiding van de geschilbeslechting. De beslechting van een
geschil geschiedt derhalve niet door of namens de NOV maar door een Geschillencommissie
die op eigen titel uitspraak doet.
Partijen die hun geschilbeslechting onderwerpen aan het Geschillenreglement NOV kunnen
noch de NOV noch de leden van de Geschillencommissie of de toegevoegde secretaris
aansprakelijk houden voor de nadelige gevolgen of eventuele schade die samenhangt met
de wijze waarop een geschil wordt beslecht of de uitkomst daarvan.

2. Geschillencommissie
De NOV houdt een lijst aan van personen die bereid zijn zitting te nemen in een Geschillencommissie. Deze lijst kan worden opgevraagd bij de NOV.
De Geschillencommissie bestaat, naar keuze van partijen, uit drie leden, te weten een
voorzitter en twee gewone leden, of één lid. De Geschillencommissie zal zich laten bijstaan
door een secretaris die door of namens de NOV ter beschikking wordt gesteld en die de
hoedanigheid van jurist heeft.
Partijen, de Geschillencommissie en de NOV dienen volledige vertrouwelijkheid te
betrachten van al hetgeen hen ter kennis komt in verband met de geschilbeslechting.
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Naast de vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten, hebben de leden/het lid van de
Geschillencommissie recht op een passende vergoeding voor hun werkzaamheden. Ieder der
partijen dient als voorschot op de te verwachten kosten van de geschilbeslechting
(proceskosten) aan de NOV een bedrag te voldoen ter grootte van € 1.000,00. De
Geschillencommissie kan in haar uitspraak bepalen dat de proceskosten geheel of
gedeeltelijk voor rekening van één der partijen komen. Partijen dragen hun eigen kosten van
de procedure.

3. Procedure
Een verzoek tot het beslechten van een geschil op basis van dit geschillenreglement wordt
ingeleid door toezending aan de NOV van een van de website van de NOV te downloaden
overeenkomst (akte van compromis), dat door de partijen die bij het geschil zijn betrokken,
dient te worden ingevuld en ondertekend.
Binnen vier weken na de ontvangst van een verzoek als hiervoor bedoeld, stelt de NOV een
Geschillencommissie samen. Indien partijen met betrekking tot de samenstelling gezamenlijk
een voorkeur opgeven, zal daarmee zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
De samenstelling van de Geschillencommissie zal door de NOV worden bekendgemaakt aan
de partijen bij het geschil. Partijen kunnen binnen twee weken nadat de samenstelling van
de Geschillencommissie aan hen bekend is gemaakt, tegen die samenstelling bezwaar
maken. In dat geval zal de NOV eenmaal een nieuwe Geschillencommissie samenstellen.
Tegen de gewijzigde samenstelling van de Geschillencommissie is geen bezwaar meer
mogelijk.
Nadat de Geschillencommissie (definitief) is samengesteld, dienen partijen hun standpunt
aangaande het geschil schriftelijk onderbouwd en voorzien van de stukken waar zij een
beroep op doen of naar verwijzen, binnen vier weken te doen toekomen aan de secretaris
van de Geschillencommissie en in kopie aan de andere partij.
Binnen twee weken na de ontvangst van de door partijen onderbouwde standpunten, wordt
door de Geschillencommissie een tijdstip voor een mondelinge behandeling van het geschil
bepaald. Indien de Geschillencommissie dat raadzaam acht, kan aan partijen of één van hen
worden verzocht om voor de zitting nog nadere stukken in te dienen of op bepaalde vragen
te reageren.
Met inachtneming van de beginselen van hoor en wederhoor, heeft de Geschillencommissie
een ruime mate van vrijheid om de procedure in te richten. Zij is bevoegd op verzoek van
een partij of uit eigen beweging een door haar vastgestelde of door partijen
overeengekomen termijn te verlengen.
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De mondelinge behandeling vindt plaats in het bijzijn van alle partijen, die zich daarbij
kunnen laten bijstaan door een gemachtigde, en is niet openbaar.
De Geschillencommissie kan tijdens de mondelinge behandeling trachten partijen tot een
minnelijke regeling te bewegen.
Nadat de mondelinge behandeling is gesloten, bepaalt de Geschillencommissie wanneer zij
uitspraak zal doen, tenzij zij, alvorens uitspraak te kunnen doen, nog nadere informatie
behoeft of partijen de gelegenheid wenst te geven hun geschil in der minne op te lossen.
De Geschillencommissie beslist ‘als goede mensen naar billijkheid’. Een uitspraak van de
Geschillencommissie heeft tussen partijen te gelden als een bindend advies.
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Routering en actie in kader bij geschillen en conflicten
Aanmelding in principe bij BBC
en/of NOV-bestuur. Bestuur
stuurt evt. aanvraag door naar
BBC
Eerste interventie/contact via
BBC; evt. opschalen conform
schema
Mogelijke conflicten:
1. Conflict binnen een
maatschap tussen
orthopeden.
2. Conflict van maatschap/
vakgroep orthopedie met
andere maatschappen/
vakgroepen.
3. Conflict RvB en maatschap/
vakgroep orthopedie.
4. Conflict RvB en individuele
orthopeed.

BBC advies en/of begeleiding
• Intake over procesgang geschil door
BBC
• Casus bezien en partij(en) adviseren
• Evt. hoorzitting
• Advies aan betrokkenen
• Rapportage van de BBC naar bestuur.
Rolverdeling: BBC adviseert het NOV-bestuur
over het te volgen proces.
Opties: Opschalen naar Mediation of
Geschillencommissie

Mediation
• Gericht op onderhandeling
• Door een onpartijdige derde
Voorwaarde:
• Bij de intentie van beide partijen om de
relatie voort te laten duren
• Onderhandelingsruimte nodig
Rolverdeling: BBC adviseert het NOV-bestuur
over het te volgen proces. Bijv. gebruikmaken
van Geschillenreglement.
Optie: Opschalen naar Geschillencommissie

NOV Geschillenreglement
• Alle geschillen zijn mogelijk
• Vaste geschillencommissieleden (evt.
verdeeld over deskundigheidsgebieden)
• Uitspraak is bindend advies
• Toon; redelijkheid en billijkheid (geen
arbitrage/arbitraal vonnis)
• Vast leggen in ‘Akte van Compromis’
Rolverdeling: NOV is geen partij, zij faciliteert
slechts door een instrument aan te reiken
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