
Notitie 10 

Van : Bestuur  
Aan : Algemene Vergadering 
Datum : 17 mei 2017  
Betreft : Reglement Geschillenbeslechting 
Status : Bespreking en besluitvorming  

1. Aanleiding
Tijdens de Algemene Vergadering in maart en de voorzittersdagen in april jl. is het concept van het 20 
Reglement Geschillenbeslechting besproken. Naar aanleiding van beide bijeenkomsten zijn diverse op- en 
aanmerkingen gemaakt. Daarbij ging het onder andere om de volgende vragen (reacties / antwoorden 
onder de vragen weergegeven): 

a. Wie kan een geschil aanhangig maken?
• De -direct betrokken- WV-en.
• Overige WV-en die het bestuur attenderen op een (potentieel) geschil. Het bestuur maakt

vervolgens een afweging of de procedure moet worden ingezet. Het bestuur kan ook zelfstandig
tot de conclusie komen dat de procedure moet worden ingezet.

b. Voor wie geldt de procedure? 30 
• Niet voor aangeslotenen.
• Niet in de relatie tussen een WV en het bestuur van de Federatie.
• Wel tussen aangesloten WV-en onderling.
• Andere organisaties, waarbij de samenwerking of het project zich richt op medisch specialisten,

als zij dat op enig moment schriftelijk aangeven.
• Minimaal één WV moet direct betrokkene zijn bij het geschil.

c. Wie bepaalt ‘ontvankelijkheid’?
• Het bestuur van de Federatie.

2. Voorstel aanpassing Reglement 40 
In de bijlage is een voorstel gehecht waarin de gemaakte op- en aanmerkingen zijn verwerkt (bijlage). 
Wijzigingen ten opzichte van de versie die is voorgelegd en besproken in de Algemene Vergadering van 
maart zijn met trackchanges weergegeven. 

3. Verdere routing
• Op 8 juni 2017 wordt in de Algemene Vergadering een besluit genomen over het aangepaste

voorstel.
• In het najaar kunnen WV-en voor zover nodig het reglement afstemmen met hun eigen leden in

hun eigen Algemene Vergadering. Tijdens het voorzittersweekend in april is besproken dat het
van belang is dat elke WV akkoord gaat.50 

• In de Algemene Vergadering van de Federatie in december 2017 wordt goedkeuring van het
definitieve document gevraagd.

• Na een jaar zal de regeling worden geëvalueerd.

4. Vraag
Kan de Algemene Vergadering zich vinden in het voorstel tot aanpassing van het Reglement
Geschillenbeslechting en de verdere routing daarvan?
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