Conflictreglement raad van bestuur – raad van toezicht
Stichting Santé Partners
1.

Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1.1

Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan het bepaalde in artikel
9.9 van de statuten.

1.2

Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de
statutaire bepalingen van de Stichting Santé Partners en beoogt hierop een aanvulling te
zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.

1.3

De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 3 april 2018,
met goedkeuring van de raad van toezicht.

2.

Conflictregeling

2.1

Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van
een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een
arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een
oplossing te komen. De raad van bestuur of de raad van toezicht omschrijft de kern van het
conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.

2.2

a.

Indien de raad van bestuur en de raad van toezicht onderling niet tot
overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict
worden opgelost door middel van mediation.

b.

De raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit
nemen om het onder 2.2.a genoemd middel om het conflict op te lossen, in gang te
zetten.

2.3

Indien mediation niet tot beslechting van het geschil leidt, dan zal - tenzij de raad van
bestuur en de raad van toezicht tezamen anders besluiten - het conflict worden beslecht
door een de commissie van wijzen die een bindend advies uitbrengt.
Daarbij geldt het volgende:
a.

de commissie van wijzen bestaat uit drie (3) wijzen, te weten:
i.

een (1) aan te wijzen door de raad van bestuur;

ii.

een (1) aan te wijzen door de raad van toezicht;

iii.

een (1) aan te wijzen door de wijzen die benoemd zijn overeenkomstig
2.3.a.i en 2.3.a.ii;

b.

de plaats van behandeling zal Tiel zijn;

c.

het geding zal worden gevoerd in de Nederlandse taal;

d.

het geding is vertrouwelijk;
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2.4

e.

de commissie van wijzen bepaalt de procesorde/wijze van behandeling;

f.

de commissie van wijzen beslist als goede mannen naar billijkheid.

De raad van bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun
wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een
zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

3.

Slotbepaling

3.1

Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van
bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht.

3.2

Dit reglement treedt in werking op 4 april 2018.
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