Landelijke Adviescommissie Lokaal Overleg
(ingesteld door NZF, Zorgverzekeraars Nederland en KPZ)
secretariaat:
Postbus 9696, 3506 GR Utrecht
tel.: 030-2739 271
fax.: 030-2739 780

REGLEMENT LANDELIJKE ADVIESCOMMISSIE LOKAAL OVERLEG

Artikel 1
De Landelijke Adviescommissie Lokaal Overleg, nader te noemen de Commissie, is ingesteld door de
volgende organisaties:
Kontaktkommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren;
Nederlandse Zorgfederatie;
Zorgverzekeraars Nederland.
Artikel 2
1.

De Commissie adviseert desgevraagd in geschillen tussen instellingen en verzekeraars
(verder te noemen: partijen) ingeval wezenlijke verschillen van opvatting over de aan het
budget ten grondslag liggende gegevens aan overeenstemming over het budget voor enig
jaar in de weg staan, één en ander overeenkomstig het bepaalde in de tussen de
instelling en de verzekeraar(s) gesloten overeenkomst.

2.

Indien tussen partijen geen overeenkomst is tot stand gekomen dan wel de overeenkomst
niet voorziet in een beroep op de Commissie kunnen partijen op gezamenlijk schriftelijk
verzoek de beslissing van een geschil als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de
Commissie opdragen. De Commissie zal alsdan de tussen de organisaties die zijn
genoemd in artikel 1 overeengekomen uitgangspunten voor de budgetvaststelling als
leidraad hanteren.

3.

De Commissie beslist bij wege van zwaarwegend advies.

4.

Het reglement is van toepassing zoals het luidt op het tijdstip dat de procedure een
aanvang neemt.

Artikel 3
1.

De Commissie kent als leden:
a.
een lid benoemd door de Kontaktkommissie Publiekrechtelijke
Ziektekostenregelingen voor ambtenaren en Zorgverzekeraars
Nederland tezamen;
b.
een lid benoemd door de Nederlandse Zorgfederatie;
c.
een lid gezamenlijk benoemd door de hiervoor sub a en b bedoelde
organisaties;
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d.

2.
3.

4.

het lid genoemd in het vorige lid onder c, die als voorzitter van de
Commissie zal optreden mag niet rechtstreeks voortkomen uit de kring
van de hiervoor sub a en b bedoelde organisaties;
e.
ieder lid heeft een plaatsvervanger, die op overeenkomstige wijze als
het betrokken lid zelf wordt benoemd.
De leden worden benoemd voor een periode van drie jaren. Zij zijn herbenoembaar.
De leden kunnen te allen tijde worden ontslagen door de organisatie, die hen heeft
benoemd. In geval van benoeming in een tussentijdse vacature zal betrokkene niet voor
een langere duur benoemd worden als de resterende zittingsduur van het lid in wiens
plaats hij wordt benoemd.
Aan de Commissie is een secretaris toegevoegd. De secretaris wordt benoemd en
ontslagen door de in artikel 1 genoemde organisaties gezamenlijk na overleg met de
voorzitter van de Commissie. De secretaris bezit de hoedanigheid van meester in de
rechten of doctorandus in het recht. De secretaris neemt geen deel aan de besluitvorming.

Artikel 4
De leden en de secretaris van de Commissie defungeren in ieder geval op het einde van de maand
waarin zij de zeventigjarige leeftijd hebben bereikt. Het defungeren ten gevolge van het verstrijken van
de benoemingsduur als bedoeld in artikel 3 lid 2, c.q. ten gevolge van het bereiken van de 70-jarige
leeftijd laat onverlet de bevoegdheid om als lid op te treden in een alsdan aanhangig gemaakt geschil.
Artikel 5
Bij onvoltalligheid van de leden overeenkomstig artikel 3 is de Commissie niet bevoegd over een
aanhangig gemaakt geschil te oordelen.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE
Artikel 6
De aanwijzing van de leden wordt door de secretaris aan elk der partijen bij aangetekend schrijven
medegedeeld.
Artikel 7
1.

2.

De leden van de Commissie zijn verplicht:
a.
hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen niet verder bekend te
maken dan voor de uitoefening van hun functie als lid wordt gevorderd;
b.
de gevoelens welke in de raadkamer over aanhangige geschillen wraking van leden daaronder begrepen - worden geuit, niet te
openbaren;
c.
over een bij de Commissie aanhangig gemaakt geschil, waarin zij als
leden zullen optreden of over een geschil dat naar zij weten of
vermoeden bij de Commissie aanhangig zal worden gemaakt en
waarvan verwacht kan worden, dat zij voor de behandeling daarvan
kunnen worden aangewezen, zich 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.
De in het voorgaande lid omschreven verplichtingen gelden eveneens voor de secretaris.
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Artikel 8
1.

2.
3.

4.

5.

Binnen 7 dagen na ontvangst van de in artikel 6 bedoelde mededeling aan partijen
hebben dezen het recht om bij aangetekend schrijven aan de secretaris één of meer
leden te wraken. Deze wraking moet met redenen zijn omkleed en de namen inhouden
van het (de) gewraakte lid (leden), een en ander op straffe van nietigheid.
Wraking kan plaatsvinden om de redenen als die waarom volgens de Nederlandse Wet
rechters gewraakt mogen worden en bovendien op de grond dat een lid op enigerlei wijze
is betrokken of betrokken is geweest bij een van partijen.
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 betreffende partij van deze
wrakingsgrond kennis kreeg.
Ingeval het gewraakte lid de wraking afwijst wordt daarover zo spoedig mogelijk beslist na
verhoor, doch buiten tegenwoordigheid van het betrokken lid en wel:
a.
indien het geldt de voorzitter, door de overige leden die tot de
behandeling van het geschil zijn aangewezen;
b.
in andere gevallen door de voorzitter en de overige leden die tot de
behandeling van het geschil zijn aangewezen, benevens een door de
voorzitter aangewezen plaatsvervanger uit de groep leden, waartoe het
lid, tegen wie de wraking aanhangig is gemaakt, behoort.
Van de beslissing wordt zo spoedig mogelijk aan het betrokken lid en aan de partijen bij
aangetekende brief kennis gegeven.
Ingeval in de wraking wordt berust of deze ingevolge het bepaalde in het voorgaande lid
wordt toegestaan, wordt de behandeling van de zaak geschorst totdat opnieuw een lid is
aangewezen.

AANHANGIG MAKEN VAN EEN GESCHIL; INDIENING SCHRIFTUREN
Artikel 9
1.

2.

3.

4.
5.

Een geschil wordt bij de Commissie door de meest gerede partij - hierna ook te noemen:
"verzoeker" - aanhangig gemaakt door een schrijven aan de secretaris, waarbij de
stukken als vermeld in de hierna volgende zin worden overgelegd, waaruit de
bevoegdheid van de Commissie blijkt. Indien van de bevoegdheid van de Commissie niet
blijkt uit een tussen partijen gesloten overeenkomst verklaart de Commissie zich eerst dan
bevoegd tot kennisname van het geschil indien zij van elk van de in het geschil betrokken
partijen een verklaring heeft ontvangen dat zij de beslissing van het geschil aan de
Commissie overeenkomstig artikel 2 van haar reglement opdraagt.
De secretaris geeft terstond kennis van de ontvangst van het hiervoor bedoelde schrijven
aan de leden van de Commissie en aan de partijen.
Verzoeker dient - behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel - binnen 3 weken na de
verzending van het in het voorgaande lid bedoelde schrijven een aanvullend verzoekschrift, waarin verzoeker zijn verzoek onder uiteenzetting van de gronden, waarop dit
berust, zo nauwkeurig mogelijk omschrijft, in 5-voud bij de secretaris in.
Binnen 3 weken, nadat de secretaris een exemplaar van het aanvullend verzoekschrift
aan de wederpartij - hierna ook genoemd: "verweerder" - heeft toegezonden, dient deze
op gelijke wijze als ten aanzien van het aanvullend verzoekschrift is bepaald een
schriftelijk verweerschrift in.
De voorzitter kan partijen toestaan nadere schrifturen in te dienen binnen een door hem te
stellen termijn en op de wijze als ten aanzien van het aanvullend verzoekschrift en het
verweerschrift hiervoren is bepaald.
De voorzitter is bevoegd de in dit artikel genoemde termijnen te verlengen.
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6.

Van de door partijen ingediende schrifturen en eventuele verdere gedingstukken zendt de
secretaris zo spoedig mogelijk een exemplaar aan de wederpartij en aan de leden.

MINNELIJKE SCHIKKING
Artikel 10
1.
2.

De voorzitter kan, nadat partijen het aanvullend verzoekschrift en het verweerschrift
hebben ingediend, partijen uitnodigen om voor de Commissie te verschijnen tot het
verkrijgen van nadere inlichtingen en/of het beproeven van een minnelijke schikking.
De Commissie kan in zodanige gevallen volstaan met het doen van een uitspraak over
het dragen van de tot op dat ogenblik gemaakte kosten van het advies benevens de
kosten van de schikking.

ZITTING
Artikel 11
1.
2.
3.
4.
5.

De voorzitter bepaalt dag, plaats en uur waarop het geschil op een zitting zal worden
behandeld.
Door de secretaris zal onder opgave van de namen der leden aan partijen worden kennis
gegeven van de plaats, dag en uur, waarop de Commissie zitting zal houden.
De kennisgeving geschiedt schriftelijk en tenminste een week voor de zitting.
De zittingen worden door de voorzitter geopend, geleid en gesloten.
De zittingen dienen te worden bijgewoond door alle leden.

NIET TIJDIG INDIENEN VAN SCHRIFTUREN
Artikel 12
1.
2.

Indien verzoeker zijn aanvullend verzoekschrift dan wel de wederpartij haar verweerschrift
niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft ingediend kan de Commissie de nalatige
partij veroordelen in de kosten.
De Commissie is voorts bevoegd om bij nalatigheid van een der partijen bij het indienen
van de stukken in iedere stand van het geding uitspraak te doen.

PLAATSELIJK ONDERZOEK EN HOREN VAN GETUIGEN EN DESKUNDIGEN
Artikel 13
1.

2.

De Commissie is bevoegd zo dikwijls zij dit nodig acht een plaatselijk onderzoek in te
stellen en getuigen en deskundigen te horen. De Commissie kan het instellen van een
plaatselijk onderzoek en het horen van getuigen en deskundigen opdragen aan één of
meer van haar leden.
De secretaris bericht verzoeker en verweerder omtrent het voornemen van de Commissie
een plaatselijk onderzoek in te stellen waarbij partijen in de gelegenheid worden gesteld
dit onderzoek bij te wonen. De secretaris maakt een verslag van de bevindingen van de
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3.

Commissie bij het plaatselijk onderzoek. Afschriften van dit verslag worden verstrekt aan
partijen.
De oproep van getuigen en deskundigen door de Commissie geschiedt schriftelijk.

AANWEZIGHEID VAN PARTIJEN TER ZITTING
Artikel 14
1.
2.

Partijen kunnen persoonlijk of bij gemachtigde ter zitting verschijnen tenzij de Commissie
persoonlijke verschijningen gelast; zij kunnen zich steeds door een rechtsgeleerd
raadsman en door deskundigen doen bijstaan.
Aan elk der partijen wordt door de voorzitter de gelegenheid gegeven het woord te
voeren.

VOEGING EN TUSSENKOMST
Artikel 15
1.
2.

Een ieder die belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geschil kan vorderen
zich te mogen voegen of te mogen tussenkomen.
Een zodanige vordering geschiedt bij brief aan de secretaris en houdt naam en
woonplaats in van degene, die de vordering instelt, alsmede de gronden waarop zij
berust.

INTREKKING AANHANGIG GEMAAKT GESCHIL
Artikel 16
Een aanhangig gemaakt verzoek kan door verzoeker schriftelijk aan de secretaris worden ingetrokken,
mits de wederpartij - indien deze reeds verweer heeft gevoerd - daartoe schriftelijke toestemming
heeft gegeven, onverminderd de bevoegdheid van de Commissie om een uitspraak te doen over het
dragen van de gemaakte kosten.
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UITSPRAAK DOOR DE COMMISSIE
Artikel 17
1.
2.
3.
4.
5.

De Commissie doet uitspraak binnen 4 maanden nadat het geschil bij haar aanhangig is
gemaakt; de Commissie is bevoegd deze termijn zonodig eenmaal met 2 maanden te
verlengen.
De Commissie beslist met meerderheid van stemmen. In de beslissing, welke met
redenen omkleed moet zijn, wordt geen melding gemaakt van de mening van de
minderheid.
De Commissie adviseert in haar voorgelegde geschillen zonder last of ruggespraak naar
redelijkheid en billijkheid.
De uitspraak wordt door alle leden ondertekend. Indien één van de leden niet in staat is
de uitspraak te ondertekenen wordt hiervan aan het slot van de uitspraak melding gemaakt.
De secretaris zendt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de
uitspraak is gedaan, aan elk van partijen een door hem gewaarmerkt afschrift van de uitspraak bij aangetekend schrijven.

OPENBAARMAKING VAN UITSPRAKEN
Artikel 18
1.

2.
3.
4.
5.

De Commissie kan besluiten een uitspraak bekend te maken op een door haar passend
geoordeelde wijze, indien en voorzover de uitspraak naar het oordeel van de Commissie
van meer dan incidenteel belang is te achten, met inachtneming evenwel an het bepaalde
in de volgende leden.
De namen en woonplaatsen van de in de uitspraak genoemde instellingen en personen
worden met de andere gegevens welke omtrent instellingen en personen een aanwijzing
bevatten, uit de bekend te maken uitspraak weggelaten.
De Commissie kan gelasten, dat bepaalde gedeelten, welke voor bekendmaking minder
in aanmerking komen, in de bekend te maken tekst worden geschrapt.
Van alle weglatingen moet in de bekend te maken tekst duidelijk blijken.
De bekendmaking geschiedt in geen geval voordat aan het bepaalde in het laatste lid van
artikel 17 is voldaan.

KOSTEN VAN HET GEDING
Artikel 19
De kosten van de behandeling van een geschil verbonden - waaronder begrepen de in artikel 20
bedoelde vergoedingen - worden ten laste gebracht van partijen op de wijze als door de Commissie bij
de uitspraak zal worden vastgesteld.
VERGOEDINGEN AAN LEDEN VAN DE COMMISSIE
Artikel 20
Aan de hand van richtlijnen, opgesteld door de in artikel 1 genoemde organisaties gezamenlijk worden
de honoraria en de vergoeding van reis- en verblijfkosten van leden en van de secretaris bij de
uitspraak vastgesteld.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
6

In de gevallen, waarin het onderhavige reglement niet voorziet, worden door de voorzitter van de
Commissie zodanige voorzieningen getroffen als voor een spoedige en billijke behandeling van de
zaak wordt gevorderd.
Artikel 22
Dit reglement kan door de in artikel 1 genoemde organisaties in onderlinge overeenstemming worden
gewijzigd.
Artikel 23
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 1995
*-*-*
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