REGLEMENT OP DE RECHTSPRAAK ZORGVERZEKERING
Artikel 1
Hierna wordt verstaan onder:
CvdR:
De Commissie voor de Rechtspraak;
Kamer:
De Kamer bestaande uit één of meerdere arbiters die is samengesteld overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement;
SRZ:
De Stichting Rechtspraak Zorgverzekering;
Het Bestuur:
Het Bestuur van de Stichting Rechtspraak Zorgverzekering;
Zorgverzekeraar:
Een ziekenfonds, ziektekostenverzekeraar dan wel uitvoerend orgaan als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ);
Zorgaanbieder:
De persoon dan wel de instelling die één of meer vormen van hulp dan wel zorg als bedoeld in de
Algemene maatregelen van Bestuur ter uitvoering van artikel 8 van de Ziekenfondswet (ZFW) en artikel 6 AWBZ kan verlenen.
HOOFDSTUK I
DE COMMISSIE VOOR DE RECHTSPRAAK, HAAR SAMENSTELLING, TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 2
1. De CvdR is gevestigd ten kantore van haar secretaris.
2. De samenstelling van de Commissie voor de Rechtspraak (CvdR) wordt vastgesteld door de Stichting Rechtspraak
Zorgverzekering (SRZ). Zij kent arbiters-jurist, waaronder de voorzitter en een of meer plaatsvervangend voorzitter(s), arbiterszorgverzekeraar en arbiters-zorgaanbieder.
Artikel 3
1. De arbiters van de CvdR en de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter(s) worden benoemd door de SRZ.
2. De voorzitter kan in geval van afwezigheid of verhindering bij de uitoefening van zijn in dit reglement vermelde taken worden
vervangen door een plaatsvervangend voorzitter of in gevallen waarin dit reglement het mogelijk maakt door een arbiter-jurist.
Artikel 4
1. Aan de CvdR worden een secretaris en één of meerdere plaatsvervangend secretarissen toegevoegd, die na overleg met de
voorzitter van de CvdR worden benoemd door de SRZ.
2. De secretaris woont de vergaderingen van de CvdR bij. Hij heeft daarin een adviserende stem.
3. De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen van de CvdR, voert de correspondentie voor zover zulks niet door
de voorzitter geschiedt, houdt en verzorgt de overige administratie van de CvdR, waaronder begrepen het archief. Bij een
mondelinge behandeling van een geschil door een Kamer van de CvdR verleent hij bijstand aan de Kamer en maakt van het
verhandelde een proces-verbaal dat door de Voorzitter van de Kamer wordt vastgesteld.
4. Een plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris bij diens ontstentenis en staat hem voor het overige bij op de wijze
en naar de mate als door de secretaris in overleg met de voorzitter van de CvdR zal worden bepaald.
5. Ingeval van ontstentenis van de secretaris en de plaatsvervangend secretaris(sen), kan de voorzitter een waarnemend secretaris
benoemen.
Artikel 5
1. De SRZ beheert de geldmiddelen van de CvdR.
2. De honorering van de arbiters, van de secretaris, van de plaatsvervangend secretarissen en van de waarnemend secretaris en de
vergoeding hunner kosten zal geschieden volgens een daartoe door de SRZ vast te stellen of te wijzigen regeling.

Artikel 6
1. De CvdR heeft tot taak en is bevoegd tot:
a. het berechten van geschillen, zoals haar zal zijn opgedragen:
- bij een overeenkomst tussen een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder;
- bij overeenkomsten van andere aard van anderen, indien en voor zover met goedvinden van Het Bestuur, een en ander na
overleg met de voorzitter van de CvdR.
b. het bemiddelen in procedures, zoals haar zal zijn opgedragen:
- bij een overeenkomst tussen een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder;
- bij overeenkomsten van andere aard van anderen, indien en voor zover met goedvinden van Het Bestuur, een en ander na
overleg met de voorzitter van de CvdR.
c. het vaststellen van regelingen betreffende de werkwijze van de Commissie en van procedure-regelingen voor verzoeken tot
bemiddeling en voor door de Commissie te berechten geschillen, zulks binnen de grenzen van dit reglement en het Reglement
inzake Bemiddeling Zorgverzekering.
d. het verrichten van de handelingen, waartoe zij krachtens de overige bepalingen van dit reglement bevoegd is.
2. De CvdR neemt besluiten betreffende de onderwerpen genoemd in lid 1, sub C. en D. van dit artikel in vergaderingen waartoe
alle arbiters van de CvdR worden opgeroepen.
Indien zulks spoedshalve wenselijk is kan de CvdR deze besluiten ook buiten vergadering nemen, mits alle arbiters gedurende
een redelijke termijn in de gelegenheid zijn gesteld hun stem schriftelijk uit te brengen.
3. De in lid 2 bedoelde besluiten van de CvdR worden genomen met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. leder
arbiter brengt één stem uit.
Artikel 7
1. De arbiters van de CvdR zijn verplicht:
a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen niet verder bekend te maken dan voor de uitoefening van hun functie als
arbiter in een Kamer als geregeld in hoofdstuk II van dit reglement wordt gevorderd;
b. de gevoelens welke in Raadkamer over aanhangige geschillen - wraking van de arbiters in een Kamer daaronder begrepen worden geuit, niet verder te openbaren;
c. over bij de CvdR aanhangig gemaakte procedures, geschillen of over een verzoek tot bemiddeling dan wel een geschil, dat
naar zij weten of vermoeden, bij de CvdR aanhangig zal worden gemaakt en ten aanzien waarvan de mogelijkheid bestaat, dat
zij voor de behandeling daarvan zullen worden aangewezen, zich buiten de CvdR om niet in te laten met enig onderhoud of
gesprek met partijen, haar gemachtigden of raadslieden of van dezen enige bijzondere onderrichting, memorie of schriftuur
aan te nemen.
2. De in het voorgaande lid omschreven verplichtingen gelden eveneens voor de secretaris en plaatsvervangend dan wel
waarnemend secretaris(sen), behoudens voor wat betreft voorlichting omtrent de ten deze geldende procedure-voorschriften
en overleg omtrent de voortgang van de procedure.
HOOFDSTUK II
PROCEDURE-REGELING
Aanhangig maken van behandeling
Artikel 8
1. Geschillen worden bij de CvdR aanhangig gemaakt door het indienen van een verzoek in de vorm van een aangetekend schrijven
gericht aan de secretaris.
2. In het verzoek geeft (geven) de indiener(s) aan welke vorm van behandeling te weten bemiddeling of geschillenbeslechting zij
wensen.
Is sprake van een verzoek om bemiddeling dan wordt de procedure gevolgd zoals is neergelegd in het Reglement inzake
Bemiddeling Zorgverzekering.
Aanhangig maken van een geschil ter beslechting; indiening memories
Artikel 9
1. Is er sprake van een verzoek tot geschillenbeslechting, dan geeft de secretaris terstond kennis van ontvangst van dit verzoek
aan de voorzitter en aan de bij het geschil betrokken partijen.
2. Eiser(s) dient (dienen) - behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel - binnen 4 weken na de verzending van het in het
voorgaande lid bedoelde aangetekend schrijven een schriftelijke memorie (memorie van eis), waarin eiser(s) de eis onder
uiteenzetting van de gronden, waarop deze berust, zo nauwkeurig mogelijk omschrijft (omschrijven), in bij de secretaris. Bij de
memorie van eis wordt gevoegd een afschrift van de arbitrage-overeenkomst, dan wel de overeenkomst waarin de arbitrageclausule is opgenomen, een verzoek als bedoeld in artikel 22 lid 2 van dit Reglement - voor zover van toepassing - en voorts
zoveel mogelijk alle op het geschil betrekking hebbende bescheiden.
3. Binnen 4 weken, nadat de secretaris onverwijld een exemplaar van de memorie van eis aan de andere bij het geschil betrokken
partij(en) - hierna ook genoemd 'verweerder(s)' - heeft toegezonden, dient (dienen) deze op gelijke wijze als ten aanzien van de
memorie van eis is bepaald een schriftelijke memorie (memorie van antwoord) in. De secretaris zendt onverwijld een exemplaar
van deze memorie toe aan de eiser(s).

4. De verweerder(s) is (zijn) bevoegd bij zijn (hun) memorie van antwoord (een) tegenvordering(en) aanhangig te maken. De
desbetreffende memorie (van eis in reconventie) dient te voldoen aan hetgeen in lid 2 van dit artikel omtrent de inhoud van de
memorie van eis is bepaald. Ook lid 3 van dit artikel is ten aanzien van de memorie (van eis in reconventie) van overeenkomstige
toepassing. De eiser(s) is (zijn) bevoegd bij zijn (hun) memorie van repliek een memorie van antwoord in reconventie in te
dienen.
5. De voorzitter kan aan een partij toestaan een nadere memorie in te dienen binnen een door hem te stellen termijn en op de
wijze als ten aanzien van de memories van eis en van antwoord is bepaald. De desbetreffende stukken worden door de
secretaris onverwijld aan de andere partij(en) toegezonden.
6. De voorzitter is bevoegd de bij dit artikel bedoelde termijnen te verlengen.
7. Blijft de verweerder in gebreke binnen de door de voorzitter bepaalde termijn de memorie van antwoord in te dienen, zonder
daartoe gegronde redenen aan te voeren, dan kan de CvdR aanstonds uitspraak doen.
8. Bij deze uitspraak wordt de vordering geheel of gedeeltelijk toegewezen, tenzij deze aan de CvdR niet-ontvankelijk,
onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De CvdR kan, alvorens een uitspraak te doen, van de eiser het bewijs van één of meer van
zijn stellingen verlangen.
Artikel 10
1. Geschillen zullen worden behandeld door een Kamer tellende drie arbiters, daartoe aangewezen door de voorzitter van de
CvdR, te weten:
a. de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter van de CvdR;
b. een arbiter-zorgverzekeraar;
c. een arbiter-zorgaanbieder.
dan wel gelet op de aard van de zaak en met instemming van partijen:
a. de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter van de CvdR;
b. twee arbiters-jurist.
2. Op eenparig verzoek van partijen kan de Kamer samengesteld worden uit een vijf arbiters tellende Kamer.
3. Een ingevolge het vorige lid samengestelde Kamer bestaat uit:
1. de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter van de CvdR;
2. twee arbiters-jurist;
3. een arbiter-zorgverzekeraar;
4. een arbiter-zorgaanbieder.
4. De ingevolge de leden 1 en 3 samengestelde Kamer wordt bijgestaan door de secretaris van de CvdR.
5. In de ingevolge de leden 1 en 3 door de voorzitter van de CvdR samen te stellen Kamer kunnen niet tot arbiter worden
aangewezen leden van de CvdR die in hetzelfde geschil bij een bemiddeling als bedoeld in het Reglement inzake Bemiddeling
Zorgverzekering betrokken zijn geweest.
6. Geen recht zal worden gedaan in enig geschil, zonder dat iedere partij in het geschil in de gelegenheid zal zijn gesteld gehoord
te worden en zijn standpunt kenbaar te maken ten aanzien van hetgeen door de andere partij(en) in het geschil mondeling of
schriftelijk te berde is gebracht, een en ander binnen de grenzen van hetgeen een goede en doelmatige procesorde naar het
oordeel van de Kamer vereist.
Artikel 11
1. Indien de bij een geschil betrokken partijen zulks gezamenlijk verzoeken, kan dat geschil door de enkelvoudige Kamer van de
CvdR worden berecht. Een verzoek als bedoeld in de vorige volzin, wordt niet toegewezen, indien door de voorzitter reeds een
Kamer voor de behandeling van het geschil is samengesteld.
2. Indien geen verzoek als bedoeld in het eerste lid is gedaan, doch de voorzitter van oordeel is dat een geschil zich leent voor
behandeling door een enkelvoudige Kamer, kan hij aan de bij het geschil betrokken partijen voorstellen het geschil aldus te
doen behandelen. Indien die partijen ermee instemmen wordt het geschil door de enkelvoudige Kamer van de CvdR berecht.
3. De enkelvoudige Kamer wordt gevormd door de voorzitter van de CvdR of, op aanwijzing van die voorzitter, door een
plaatsvervangend voorzitter of arbiter-jurist. Als enkelvoudige Kamer kan niet optreden een arbiter die in hetzelfde geschil
betrokken is geweest bij een bemiddeling als bedoeld in het Reglement inzake Bemiddeling Zorgverzekering.
Artikel 12
1. De enkelvoudige Kamer is in iedere stand van het geding bevoegd op grond van de enkele overweging, dat de behandeling niet
of niet verder door de enkelvoudige Kamer behoort te geschieden, dat geschil in de stand waarin het zich bevindt, voor verdere
behandeling naar een conform artikel 10 te formeren meervoudige Kamer te verwijzen. Van deze verwijzing doet de secretaris
partijen onverwijld mededeling.
2. Iedere bij het geschil betrokken partij is in iedere stand van het geding bevoegd aan de enkelvoudige Kamer te verzoeken een
beslissing tot verwijzing te nemen als bedoeld in lid 1. Wanneer partijen gezamenlijk een dergelijk verzoek doen is de
enkelvoudige Kamer gehouden tot verwijzing over te gaan.
Artikel 13
1. Eenmaal hun aanwijzing als zodanig aanvaard hebbend, kunnen, behoudens het in de volgend leden bepaalde, alsmede de
mogelijkheid van verschoning of wraking op de voet van artikel 15, de arbiters in een Kamer zich aan de behandeling van de
betrokken zaak niet onttrekken.

2. Het lidmaatschap van een Kamer waarin een arbiter voor een bepaald geval is aangewezen neemt van rechtswege een einde,
indien het lidmaatschap van de CvdR een einde neemt, met dien verstande evenwel, dat indien het lidmaatschap van de CvdR
een einde neemt uit hoofde van een verzoek om doorhaling (artikel 4, lid 2, sub b. van de statuten van de SRZ) dan wel het
bereiken van de leeftijd van zeventig jaren door de arbiter (artikel 4, lid 2, sub c. van de statuten van de SRZ), de betrokkene ook
na het tijdstip, waarop de doorhaling is ingegaan wel deel blijft uitmaken van de Kamer, met alle daaraan verbonden rechten en
verplichtingen, tenzij de doorhaling is verzocht, omdat de betrokken arbiter in de feitelijke onmogelijkheid is komen te verkeren
het lidmaatschap te continueren.
3. Indien het lidmaatschap van een Kamer een einde neemt wordt in de plaats van de uitgetreden arbiter, met inachtneming van
het in artikel 10 bepaalde in de daardoor ontstane lacune voorzien, en heeft iedere bij het geschil betrokken partij de
bevoegdheid een nieuwe mondelinge behandeling voor de gewijzigd samengestelde Kamer te vorderen, indien de vervanging
plaatsvindt na een mondelinge behandeling en vóór de uitspraak, hetwelk daarop behoort te volgen.
4. Zolang er nog geen mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, kan de voorzitter, indien de behandeling van het geschil
door persoonlijke omstandigheden van een arbiter dreigt te worden vertraagd, de aanwijzing van deze arbiter intrekken, na
overleg met de betrokken arbiter en een andere arbiter van de CvdR als arbiter in zijn plaats aanwijzen.
Artikel 14
De samenstelling van de Kamer en wijziging van die samenstelling wordt door de secretaris aan elk der bij het geschil betrokken partijen
schriftelijk medegedeeld.
Verschoning en wraking
Artikel 15
1. Binnen 7 dagen na ontvangst van de in artikel 14 bedoelde mededeling aan partijen hebben deze het recht om bij aangetekend
schrijven aan de secretaris, een of meer arbiters in de Kamer te wraken. Deze wraking moet met redenen zijn omkleed en de
namen inhouden van de gewraakte arbiters, een en ander op straffe van niet-ontvankelijkheid.
2. Wraking en verschoning kunnen plaatsvinden indien er feiten of omstandigheden bestaan waardoor in het algemeen de
onpartijdigheid van arbiters schade zou kunnen lijden en bovendien op grond dat een arbiter in de Kamer op enigerlei wijze is
betrokken of binnen het jaar voorafgaande aan de in artikel 13 lid 1 bedoelde aanwijzing betrokken is geweest bij een der
gedingvoerende partijen.
3. Indien een partij van een reden tot wraking eerst later kennis heeft gekregen, kan de wraking ook nog, na het verstrijken van de
in het eerste lid genoemde termijn plaatsvinden, doch niet later dan binnen een week nadat de desbetreffende partij van deze
wrakingsgrond kennis kreeg.
4. Ingeval de gewraakte arbiter de wraking afwijst, wordt daarover zo spoedig mogelijk beslist na verhoor, doch buiten
tegenwoordigheid van de betrokken arbiter en wel:
a. indien het betreft de voorzitter, door de overige arbiters, benevens een plaatsvervangend voorzitter;
b. in andere gevallen door de voorzitter en de overige arbiters die tot de behandeling van het geschil zijn aangewezen,
benevens een door de voorzitter aangewezen plaatsvervanger uit de groep arbiters, waartoe de arbiter, tegen wie de wraking
aanhangig is gemaakt, behoort.
Van de beslissing wordt zo spoedig mogelijk aan de betrokken arbiter en aan partijen bij aangetekende brief kennis gegeven.
5. Ingeval in de wraking wordt berust of deze ingevolge het bepaalde in het vorige lid wordt toegestaan, wordt de behandeling
van de zaak geschorst totdat met inachtneming van de artikelen 12 en 13 een ander arbiter van de CvdR als arbiter is
aangewezen.
Nadere inlichtingen en/of minnelijke schikking
Artikel 16
1. De voorzitter van de Kamer kan in alle gevallen en in elke stand van de procedure partijen uitnodigen voor hem dan wel de
Kamer te verschijnen tot het verstrekken van nadere inlichtingen en/of teneinde een minnelijke schikking te beproeven.
2. De voorzitter is voorts bevoegd -al of niet tezamen met een ander lid van de Kamer en al of niet met bijstand van de secretariseen voorbereidend onderzoek, een voorlopig getuigenverhoor of een onderzoek ter plaatse te verrichten, dan wel zulks te
gelasten, in het laatste geval met de opdracht aan één of meerdere leden van de Kamer daartoe het nodige te verrichten.
Partijen zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld aanwezig te zijn bij de in de vorige volzin bedoelde
onderzoeken en bij het horen van getuigen.
Mondelinge behandeling
Artikel 17
1. Indien één van de partijen dan wel de Kamer een mondelinge behandeling van het geschil na het wisselen van de schriftelijke
stukken wenst, bepaalt de voorzitter van de Kamer de plaats, de dag en het uur van de zitting.
2. Door de secretaris wordt aan partijen kennis gegeven van de plaats, dag en uur, waarop de Kamer zitting zal houden.
3. De kennisgeving geschiedt schriftelijk tenminste vier weken vóór de zitting.

4. De zitting wordt door de voorzitter van de Kamer geopend, geleid en gesloten. Hij draagt er zorg voor, dat de behandeling van
de zaak op doelmatige wijze geschiedt.
5. De Kamer beslist, gehoord partijen, wie, behalve partijen en hun gemachtigden of raadslieden, verder ter zitting aanwezig
mogen zijn.
Artikel 18
1. De Kamer is bevoegd, hetzij op verzoek van een of meer der partijen, hetzij ambtshalve getuigen en/of deskundigen te horen en
voorts al datgene te doen, hetgeen zij gewenst oordeelt om tot een deugdelijke uitspraak te geraken. Met name kan zij ook de
bevoegdheden uitoefenen die in artikel 16 lid 2 zijn toegekend aan de voorzitter. Partijen kunnen getuigen en/of deskundigen
meebrengen ter zitting om aldaar te worden gehoord.
2. Partijen zijn verplicht op verlangen van de Kamer persoonlijk te verschijnen en aan de Kamer alle gewenste inlichtingen te
verschaffen. Indien een partij daaraan niet voldoet, zal de Kamer bij de beslissing van de zaak daaruit zodanige
gevolgtrekkingen maken als zij zal vermenen te behoren.
3. De reis-, verblijf- en verletkosten, gemaakt door een getuige of een deskundige worden onmiddellijk vastgesteld door de Kamer
waarvoor hij is verschenen en aan de betrokkene betaald door de partij die de getuige of deskundige heeft opgeroepen, dan wel
door de SRZ indien de getuige of deskundige door de Kamer werd opgeroepen, terwijl de Kamer bij zijn uitspraak beslist en in de
uitspraak vermeldt door welke partij, de desbetreffende kosten uiteindelijk worden gedragen.
Artikel 19
De Kamer, dan wel haar voorzitter is bevoegd maatregelen te nemen tegen door de Kamer, dan wel haar voorzitter onnodig geoordeelde
vertragingen bij de behandeling van een geschil.
Aanwezigheid van partijen ter zitting
Artikel 20
1. Iedere partij is bevoegd persoonlijk of, tenzij de Kamer haar persoonlijke verschijning heeft gelast, bij gemachtigde ter zitting te
verschijnen. Zij kan zich steeds door een rechtsgeleerd raadsman en/of andere personen ter harer keuze en door deskundigen
doen bijstaan.
2. Aan elk der partijen wordt op haar verzoek door de voorzitter van de Kamer de gelegenheid gegeven het woord te voeren,
onverminderd de bevoegdheid van die voorzitter ter wille van een deugdelijke behandeling van de zaak of van de orde op de
terechtzitting aan een partij het woord te ontnemen, dan wel heeft zij het woord gevoerd, niet wederom het woord te verlenen.
Voeging en tussenkomst
Artikel 21
1. Een ieder die een rechtstreeks belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geschil kan verzoeken zich te mogen
voegen of te mogen tussenkomen, indien de CvdR bevoegd is van de desbetreffende vordering van die belanghebbende kennis
te nemen en die te berechten.
2. Zodanig verzoek geschiedt bij aangetekende brief aan de secretaris, en houdt naam en adres in van degene, die het verzoek
doet, alsmede de gronden waarop het verzoek en de vordering berusten.
3. De Kamer beslist zo spoedig mogelijk over bedoelde vordering, na partijen, waaronder begrepen de partij die de voeging of
tussenkomst vordert, te hebben gehoord.
4. De vordering wordt afgewezen indien de aanhangige procedure door de voeging of tussenkomst naar het oordeel van de
Kamer in ongewenste mate wordt vertraagd.
Uitspraken
Artikel 22
1. De uitspraken van de CvdR hebben de kracht van een arbitraal vonnis.
2. Indien de bij een geschil betrokken partijen zulks gezamenlijk bij de aanvang van de procedure hebben verzocht, kan de
uitspraak van de CvdR in het geschil de kracht hebben van een bindend advies.
3. De CvdR beslist als goede mannen naar billijkheid, tenzij partijen overeengekomen zijn dat de CvdR zal beslissen naar de
regelen des rechts. De CvdR is niet bevoegd af te wijken van de tussen de belanghebbende partijen gesloten overeenkomsten.
4. De toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, de bewijslastverdeling en de waardering van het bewijsmateriaal staan ter vrije
beoordeling van de Kamer, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
5. Beslissingen in een Kamer worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
6. De uitspraken worden schriftelijk gegeven, door de arbiters van de desbetreffende Kamer getekend en zo spoedig mogelijk
door de secretaris bij aangetekende brief aan partijen toegezonden. Indien één van de arbiters van de desbetreffende Kamer
niet in staat is de uitspraak te ondertekenen, wordt hiervan aan het slot van de uitspraak melding gemaakt.
7. Ingeval van bindend advies vindt er geen neerlegging ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht plaats en
verstrijkt de termijn voor rectificatie en aanvulling dertig dagen na ontvangst van de uitspraak.

Kosten
Artikel 23
1. De Kamer bepaalt bij de uitspraak door welke partij of welke partijen en in welke verhouding de kosten van de procedure zullen
worden gedragen. Onder deze kosten kunnen worden begrepen de honoraria en vergoeding van reis- en verblijfkosten en
andere kosten van de arbiters van de CvdR en secretaris, en de reis-, verblijf- en verletkosten, gemaakt door een getuige of een
deskundige.
De kosten van juridische bijstand van partijen blijven, behoudens in bijzondere gevallen ter beoordeling van de Kamer, voor
rekening van de partij die zich daarvan voorzag.
2. Ter zake van de beheerskosten, alsmede ter zake van haar overige door de representatieve organisaties van zorgaanbieders en
de VNZ, het KLOZ en de KPZ opgedragen werkzaamheden worden de kosten hiervan aan de gezamenlijke representatieve
organisaties van zorgaanbieders enerzijds en de VNZ, het KLOZ en de KPZ anderzijds ieder voor de helft doorberekend.
3. De bij het geschil betrokken partijen en de gezamenlijke representatieve organisaties van zorgaanbieders en het KLOZ, de VNZ
en de KPZ zijn gehouden, met inachtneming van het vorenstaande, de doorberekende kosten aan de SRZ te voldoen.
4. Indien voor de uitspraak de procedure wordt beëindigd, bepaalt de voorzitter door welke partij of welke partijen en in welke
verhouding de kosten van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden zullen worden gedragen.
5. Indien een arbiter na zijn aanwijzing doch voor de uitspraak door wraking van zijn taak wordt ontheven, dan kan deze arbiter
aanspraak maken op een redelijke vergoeding, voor zijn werkzaamheden, behoudens bijzondere omstandigheden, vast te
stellen door de voorzitter van de CvdR. Deze vergoeding valt onder de kosten van de procedure. Deze kosten worden betrokken
bij de vaststelling door welke partij of welke partijen en in welke verhouding de kosten van de procedure zullen worden
gedragen.
Depot
Artikel 24
1. De voorzitter is bevoegd om, alvorens een geschil in behandeling te nemen, van de eisende partij de storting van een door de
voorzitter vast te stellen bedrag als waarborg voor de betaling van de in artikel 23 lid 1 bedoelde kosten, voor zover partijen
daarbij zijn betrokken, aan de SRZ te verlangen, alsmede om, indien het verloop van het geding daartoe aanleiding geeft, van
partijen nadere stortingen te vorderen.
2. De Kamer verrekent - voor zover mogelijk - bij de uitspraak de door de partijen te dragen kosten met het krachtens het
voorgaande lid gestorte bedrag.
3. Indien en voor zover de uitspraak omtrent de kosten inhoudt dat een partij, die een depot bij de SRZ heeft gestort als bedoeld in
lid 1, geen of minder kosten dan het bedrag dat zij stortte zal hebben te betalen, wordt de andere partij dan wel worden de
andere partijen bij dezelfde uitspraak veroordeeld het door eerstgenoemde partij gestorte bedrag respectievelijk teveel gestorte
bedrag aan die partij te restitueren.
Kort geding
Artikel 25
1. Ingeval en voor zover het belang van een partij enige onverwijlde voorziening bij voorraad vordert, wordt zodanige vordering
door die partij bij de CvdR aanhangig gemaakt en berecht door de voorzitter van de CvdR of, ingevolge aanwijzing van die
voorzitter, door een plaatsvervangend voorzitter.
2. De vordering tot een voorziening bij voorraad wordt bij aangetekend schrijven, vergezeld van een schriftelijke memorie van eis
in een kort geding aanhangig gemaakt. Het schrijven wordt gericht aan de secretaris. De voorzitter bepaalt datum, uur en plaats
van behandeling, welke de secretaris aan partijen mededeelt. De secretaris zendt onverwijld een exemplaar van de memorie
van eis aan de wederpartij(en).
3. De beslissing bij voorraad brengt geen nadeel toe aan de zaak ten principale. Het bepaalde in artikel 22 is van overeenkomstige
toepassing.
Openbaarmaking van uitspraken
Artikel 26
1. Een exemplaar van het arbitraal vonnis dan wel het bindend advies wordt aan iedere partij bij aangetekende brief gezonden.
2. Het arbitraal vonnis wordt neergelegd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht.
3. Indien en voor zover de uitspraak naar het oordeel van de CvdR van meer dan incidenteel belang is te achten, kan de CvdR
besluiten de uitspraak bekend te maken op een naar haar oordeel passende wijze, met inachtneming van het bepaalde in het
voldoende lid.
4. De bekendmaking geschiedt in geen geval voordat partijen in het bezit van de uitspraak zijn gesteld.

Voorzieningen
Artikel 27
1. Een partij kan tot dertig dagen na de dag van de neerlegging van het arbitraal vonnis ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te Utrecht de CvdR verzoeken een kennelijke reken- of schrijffout in het arbitraal vonnis te
herstellen.
2. Indien gegevens onjuist zijn vermeld of geheel of gedeeltelijk in het arbitraal vonnis ontbreken, kan een partij, tot dertig dagen
na de neerlegging van het arbitraal vonnis ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht de CvdR de verbetering van de
gegevens verzoeken.
3. De CvdR kan tot dertig dagen na de dag van neerlegging van het arbitraal vonnis ter griffie van de arrondissementsrechtbank
te Utrecht ook uit eigen beweging tot het herstel genoemd in het eerste lid, of verbetering genoemd in het tweede lid,
overgaan. Gaat zij hiertoe over, dan wordt dit herstel of deze verbetering geacht deel uit te maken van het arbitraal vonnis.
4. Wijst de CvdR het verzoek tot herstel dan wel verbetering af, dan deelt het zulks schriftelijk aan partijen mede.
Artikel 28
1. Heeft de CvdR nagelaten te beslissen omtrent een of meer zaken welke aan haar oordeel waren onderworpen, dan kan een
partij tot dertig dagen na de dag van neerlegging van het arbitraal vonnis ter griffie van de arrondissementsrechtbank te
Utrecht de CvdR verzoeken een aanvullend arbitraal vonnis te wijzen.
2. Voordat de CvdR op het verzoek beslist, stelt zij partijen in de gelegenheid te worden gehoord.
3. Een aanvullend arbitraal vonnis geldt als een arbitraal vonnis.
4. Wijst de CvdR het verzoek tot een aanvullend arbitraal vonnis af, dan deelt zij zulks schriftelijk mede aan partijen. Een afschrift
van deze mededeling wordt door de secretaris ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht neergelegd.
Artikel 29
1. Staat van het arbitraal vonnis arbitraal hoger beroep open, dan kan de CvdR het arbitraal vonnis uitvoerbaar bij voorraad
verklaren in de gevallen waarin de gewone rechter daartoe bevoegd is.
2. De CvdR kan bepalen dat zekerheid wordt gesteld alvorens het arbitraal vonnis bij voorraad ten uitvoer kan worden gelegd.
Hoger beroep
Artikel 30
1. Indien partijen zulks uitdrukkelijk zijn overeengekomen, staat tegen het arbitraal vonnis van de Kamer, arbitraal hoger beroep
open. Tegen een bindend advies staat nimmer arbitraal hoger beroep open.
2. Arbitraal hoger beroep moet binnen een termijn van dertig dagen na de neerlegging van het arbitraal vonnis ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te Utrecht bij de secretaris bij aangetekend schrijven ingesteld worden.
3. Geschillen in hoger beroep zullen worden behandeld door een Kamer in Hoger Beroep tellende vijf arbiters, daartoe
aangewezen door de voorzitter van de CvdR, te weten:
1. de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter van de CvdR;
2. twee arbiters-jurist;
3. een arbiter-zorgverzekeraar;
4. een arbiter-zorgaanbieder.
dan wel gelet op de aard van de zaak en met instemming van partijen:
1. de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter van de CvdR;
2. vier arbiters-jurist.
4. Indien de zaak in eerste aanleg is behandeld door een Enkelvoudige Kamer of op eenparig verzoek van partijen kan de Kamer in
Hoger Beroep door de voorzitter van de CvdR samengesteld worden uit een drie arbiters tellende Kamer.
5. Een ingevolge het vorige lid samengestelde Kamer in Hoger Beroep bestaat uit:
a. de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter van de CvdR;
b. een arbiter-zorgverzekeraar;
c. een arbiter-zorgaanbieder.
dan wel gelet op de aard van de zaak en met instemming van partijen:
a. de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter van de CvdR;
b. twee arbiters-jurist.
6. De ingevolge de leden 3 en 5 samengestelde Kamer in Hoger Beroep wordt bijgestaan door de secretaris van de CvdR.
7. In de ingevolge de leden 3 en 5 door de voorzitter van de CvdR samen te stellen Kamer kunnen niet tot arbiter worden
aangewezen leden van de CvdR die in hetzelfde geschil in eerste aanleg zitting hebben gehad in de Kamer dan wel in hetzelfde
geschil bij een bemiddeling als bedoeld in het Reglement inzake Bemiddeling Zorgverzekering betrokken zijn geweest.
8. Voor zover niet anders geregeld, is de procedure-regeling in hoger beroep conform de procedureregeling in eerste aanleg,
neergelegd in de artikelen 9 tot en met 28 van dit reglement.

Tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis
Artikel 31
1. De tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis waartegen geen arbitraal hoger beroep open staat, van een arbitraal vonnis dat
uitvoerbaar bij voorraad is verklaard dan wel gewezen is in arbitraal hoger beroep, kan eerst plaatsvinden nadat de president
van de arrondissementsrechtbank ter griffie waarvan het origineel van het arbitraal vonnis moet worden neergelegd, daartoe
op verzoek van een der partijen verlof heeft verleend.
2. De president van de arrondissementsrechtbank kan de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis slechts weigeren, indien het
arbitraal vonnis, of de wijze waarop dit tot stand gekomen is, kennelijk in strijd met de openbare orde of de goede zeden, dan
wel indien in strijd met artikel 29 tenuitvoerlegging bij voorraad is bevolen.
3. Het verlof wordt aangetekend op het origineel van het arbitraal vonnis. De weigering tot het verlenen van het verlof wordt
opgenomen in een beschikking. De griffier zendt zo spoedig mogelijk aan partijen een gewaarmerkt afschrift van het arbitraal
vonnis dan wel de beschikking.
4. Staat arbitraal hoger beroep open, dan kan het verlof tot tenuitvoerlegging van een in eerste aanleg gewezen arbitraal vonnis
dat niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, eerst worden gegeven nadat de termijn in artikel 30 lid 2 ongebruikt is verstreken,
dan wel eerder, indien schriftelijk van hoger beroep afstand is gedaan.
5. Van de weigering van het verlof tot tenuitvoerlegging kan de verzoeker hoger beroep bij het gerechtshof te Amsterdam
instellen binnen dertig dagen na de dagtekening van de beschikking.
Dwangsom
Artikel 32
In de gevallen dat het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het toelaat, is de CvdR bevoegd een dwangsom op te leggen.
Uitsluiting aansprakelijkheid
Artikel 33
De SRZ, Het Bestuur, de CvdR, de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter van de CvdR, een arbiter, de secretaris of een plaatsvervangend of
waarnemend secretaris van de CvdR, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten met betrekking tot een arbitrage dan
wel bindend advies waarop dit reglement van toepassing is.
HOOFDSTUK III
WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT

Artikel 34
1. Indien de CvdR van oordeel is, dat bepalingen van dit Reglement wijziging behoeven, zal de CvdR voorstellen schriftelijk bij Het
Bestuur indienen vergezeld van een toelichting.
2. Indien binnen Het Bestuur tegen de voorgelegde voorstellen bezwaren rijzen, zullen die bezwaren door de secretaris van Het
Bestuur schriftelijk ter kennis worden gebracht van de CvdR, en in een door de voorzitter van de CvdR bijeen te roepen
bijeenkomst van de CvdR en Het Bestuur onderwerp van beraad uitmaken. Indien dat beraad niet tot overeenstemming leidt,
het bestaande reglement gehandhaafd.
3. Het Bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen, mits tevoren met de CvdR over de voorgenomen wijzigingen overleg, is
gepleegd.
4. Voor het geval Het Bestuur geen besluit tot wijziging neemt, is de CvdR bij eenstemmig genomen besluit bevoegd zelf het
reglement te wijzigen, mits dit voor een goede procesgang noodzakelijk is.
HOOFDSTUK IV
SLOTBEPALING

Artikel 35
1. Indien is gehandeld in strijd met of is nagelaten te handelen overeenkomstig enige bepaling van dit reglement, dient een partij,
binnen zeven dagen nadat de strijdigheid haar bekend is geworden, hiertegen schriftelijk te protesteren, op straffe van verval
van recht daarop later in de procedure alsnog een beroep te doen.
2. Het reglement is van toepassing in de vorm, welke het heeft op het tijdstip waarop het geschil aanhangig gemaakt wordt.
3. In alle gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, geldt de wettelijke regeling van het Vierde Boek van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering. Ontbreekt ook een wettelijke regeling dan dient te worden gehandeld overeenkomstig de geest
van dit reglement. <<
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De Nederlandse Vereniging van Audiciens Bedrijven, gevestigd te Bussum, nader te noemen ‘NVAB’
De Landelijk Vereniging van Gezondheidscentra, gevestigd te Utrecht, nader te noemen ‘de LVG’
De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, gevestigd te Bunnik, nader te noemen ‘de LVT',
De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde', gevestigd te Nieuwegein, nader te noemen ‘de NMT’,
De Nederlandse Vereniging van oefentherapie Mensendieck, gevestigd te Utrecht, nader te noemen ‘de NVOM’,
De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, gevestigd te Gouda, nader te noemen 'de NVLF',
De Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te Utrecht, nader te noemen ‘de LHV’,
De Stichting Samenwerkende Regionale Instellingen voor Jeugdtandverzorging, gevestigd te Rotterdam, nader te noemen ‘de SRI',
De Nederlandse Vereniging van Beschermende Woonvormen, gevestigd te Houten, nader te noemen 'de NVBW’,
De Nederlandse Vereniging van Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, gevestigd te Utrecht, nader te noemen ‘de NVAGG',
De Vereniging, van Instellingen voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, gevestigd te Utrecht, nader te noemen
‘FIAD-Wdt',
De Vereniging Bewegingsleer Cesar, gevestigd te Utrecht, nader te noemen ‘de VBC'
De Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici, gevestigd te Nieuwegein, nader te noemen ‘de NVOS’,
De Landelijke Specialisten Vereniging, gevestigd te Utrecht, nader te noemen 'de LSV',
De Nederlandse Zorgfederatie, gevestigd te Utrecht, nader te noemen ‘de NZf',
De Federatie van Nederlandse Thrombosediensten, gevestigd te Den Haag, nader te noemen ‘de FNT’
De Vereniging, van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten, gevestigd te Amersfoort, nader te noemen ‘de VVF',
De Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, gevestigd te Bilthoven, nader te noemen ‘de NOV’
De Nederlandse Vereniging van orthopaedisten en bandagisten, gevestigd te Den Haag, nader te noemen ‘Orthobanda’
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De bijlagen bij dit Reglement worden momenteel geactualiseerd.
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Alle correspondentie en gedingstukken dienen te worden gericht aan de Secretaris van de Commissie voor de Rechtspraak.

