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Conflictenreglement 

 

Dit document bevat een regeling voor het geval een conflict ontstaat tussen de leden van 

de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van A-Z Multizorg B.V. (hierna te 

noemen: de vennootschap). 

 

De verplichting een conflictenreglement vast te stellen vloeit voort uit artikel 6 lid 1 sub c 

van het Uitvoeringsbesluit van de Wet toelating zorginstellingen en artikel 24 lid 6 van de 

statuten. 

 

Artikel 1 – Conflict 

 

1.1 Artikel 6.1 lid 1 sub c van het uitvoeringsbesluit van de Wtzi bepaalt dat de 

instelling vastlegt op welke wijze interne conflicten tussen de Raad van 

Commissarissen en de Raad van Bestuur van de instelling worden geregeld. In 

aanvulling daarop wordt in dit reglement ook beschreven hoe wordt gehandeld 

indien een van de leden van de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur 

meent dat er sprake is van een conflict tussen een of meer leden van beide 

organen. 

1.2 Indien een lid van de Raad van Commissarissen dan wel een lid van de Raad van 

Bestuur van mening is dat er sprake is van een conflict tussen een lid van de Raad 

van Commissarissen en een lid van de Raad van Bestuur, dan wel tussen de Raad 

van Commissarissen en de Raad van Bestuur, niet zijnde een arbeidsconflict 

tussen een of meer leden van de Raad van Bestuur en de vennootschap, dan 

zullen partijen trachten deze op te lossen op de hierna te noemen wijze. 

 

Artikel 2 – Conflictenregeling 

 

2.1 Het desbetreffende lid zal in een geval als genoemd in artikel 1.2 te kennen geven 

aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen dat naar zijn bevindingen 

sprake is van een conflict, onder vermelding van de aard van het conflict. 

2.2 Indien volgens het lid sprake is van een conflict met de voorzitter van de Raad 

van Commissarissen, dan wel de voorzitter van de Raad van Commissarissen 

meent dat er sprake is van een conflict met hem, zal het lid aan de gehele Raad 

van Commissarissen te kennen geven dat sprake is van een conflict, onder 

vermelding van de aard van het conflict. De Raad van Commissarissen zal 

vervolgens uit zijn midden een lid aanwijzen, niet-zijnde de voorzitter van de 

Raad van Commissarissen, dat communiceert over de vervolgstappen inzake de 

conflictbeslechting. 

2.3 Indien sprake is van een conflict tussen niet de gehele Raad van Commissarissen 

en de gehele Raad van Bestuur, zullen de bij het conflict betrokkenen bijeen 

komen om te trachten het conflict op te lossen, waarbij een 

inspanningsverplichting rust op ieder bij het conflict betrokken lid om daarbij het 

doel en het maatschappelijke belang van de vennootschap voor ogen te houden. 
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Deze bijeenroeping geschiedt door of namens de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen ofwel de persoon die is aangewezen overeenkomstig artikel 2.2. 

2.4 Indien sprake is van een conflict tussen de gehele Raad van Commissarissen en 

de gehele Raad van Bestuur, zullen de Raad van Commissarissen en de Raad van 

Bestuur bijeen komen om te trachten het conflict op te lossen, waarbij een 

inspanningsverplichting rust op ieder bij het conflict betrokken lid om daarbij het 

doel en maatschappelijke belang van de vennootschap voor ogen te houden. 

2.5 Indien een bijeenkomst zoals beschreven in artikel 2.3 of 2.4 niet leidt tot een 

oplossing van het conflict zal door ieder van de leden die vinden bij het conflict 

betrokken te zijn, binnen een maand na de datum waarop voormelde bijeenkomst 

is gehouden, een onafhankelijke deskundige worden benoemd ofwel, indien 

sprake is van een conflict tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van 

Bestuur als geheel, door zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van 

Bestuur een onafhankelijke deskundige worden benoemd. 

2.6 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ofwel het lid dat door de Raad van 

Commissarissen is aangewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2, zal 

het onder 2.5 vermelde schriftelijk aan de bij het conflict betrokken partijen te 

kennen geven. Indien een of meer van de desbetreffende leden, onderscheidenlijk 

partijen, niet overgaan tot de benoeming van een deskundige kan er door ieder lid 

of iedere partij betrokken bij het conflict aan de bevoegde voorzieningenrechter 

worden gevraagd een onafhankelijke deskundige te benoemen namens de leden 

of de partijen die niet tot benoeming zijn overgegaan binnen de gestelde termijn. 

2.7 De door de onderscheidenlijke leden of partijen benoemde deskundigen zullen 

tezamen een onafhankelijk deskundige aanwijzen die binnen twee maanden nadat 

de onafhankelijke deskundige is aangewezen een uitspraak zal doen inzake het 

conflict. 

2.8  De deskundige brengt gelijktijdig aan alle bij het conflict betrokken leden, 

onderscheidenlijk partijen, schriftelijk het advies uit. 

2.9 Het advies is bindend tussen partijen. Hoger beroep staat open bij de rechtbank. 

 

Artikel 3 – Overige bepalingen 

 

3.1 In de periode dat de onafhankelijk deskundige nog geen uitspraak heeft gedaan 

over het conflict, zullen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur niet 

bijeenkomen, behoudens indien niet de gehele raad van Bestuur en de gehele 

Raad van Commissarissen een conflict hebben. 

3.2 Partijen verbinden zich: 

i. alle inlichtingen te verschaffen aan de deskundige die de deskundige voor 

de uitoefening van zijn functie nodig heeft, 

ii. de deskundige toegang te verschaffen tot alle ruimten van de 

vennootschap en 

iii. de deskundige de boeken en bescheiden van de vennootschap in dat kader 

in te laten zien. 
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3.3 De kosten van het advies in verband met het conflict zijn voor rekening van de 

vennootschap.  

 

Artikel 4 – Slotbepalingen 

 

4.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, 

met voorafgaande verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 

4.2 Dit reglement wordt geëvalueerd zodra een lid van de Raad van Bestuur of de 

Raad van Commissarissen dat wenst. 

4.3 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze 

laatste prevaleren. 

4.4 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit 

de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal in dat 

geval, met voorafgaande verkregen goedkeuring van de Raad van 

Commissarissen, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen 

waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk 

gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen. 

4.5 De Raad van Bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden van de 

Raad van Bestuur ofwel de Raad van Commissarissen, deze nieuwe leden 

schriftelijk te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden. 

4.6 Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing. 

 

*** 
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