
Geschilleninstantie helpt geschillen rond zorgcontractering oplossen 
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil 
rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor 
Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Dat is sneller, gemakkelijker en goedkoper 
dan de rechter inschakelen.  
 
U kunt bij de Geschilleninstantie terecht met precontractuele en contractuele geschillen. Er is een 
korte doorlooptijd, met behoud van een zorgvuldig proces en goede kwaliteit van de inhoudelijke 
kanten. 
 
Er zijn 3 vormen: 

 mediation 

 bindend advies 

 arbitrage 
 
Mediation is de relatief lichtste vorm. Ze is het snelst en het goedkoopst. Bindend advies is een 
zwaardere vorm en arbitrage is de laatste, nog zwaardere optie. 
 
Wilt u een geschil bij de Geschilleninstantie aanmelden, dan kiest u met een keuzehulp de 
geschiktste bemiddelingsvorm. Elke vorm van geschillenoplossing en -beslechting is op vrijwillige 
basis. Beide partijen moeten hun conflict of meningsverschil bij de Geschilleninstantie 
Zorgcontractering willen voorleggen. Er kunnen ook meerdere partijen zijn die gezamenlijk hetzelfde 
geschil laten behandelen bij de Geschilleninstantie. 
 
Op dit moment kunt u bij de Geschilleninstantie terecht voor geschillen over de contractering van 
zorg op grond van de Zorgverzekeringswet of daarmee gelijktijdig gecontracteerde aanvullende zorg. 
Per 1 april 2017 kunt u ook met geschillen rond contractering van zorg op basis van de Wet 
langdurige zorg bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie terecht. 
 

Uitvoering 
Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) voert alle procedures voor mediation, bindend advies en 
arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering. 
 

Mediation 
Beide partijen willen samen met een mediator het conflict oplossen. Zij bepalen samen met de 
mediator hoe zij het conflict willen oplossen en sluiten daarvoor een overeenkomst. 
  
Mislukt de mediation of lijkt mediation op voorhand niet geschikt, dan kunnen de twee partijen 
kiezen voor een bindend advies, arbitrage of de overheidsrechter. 
 

Bindend advies 
Een onafhankelijke, bindend adviseur stelt vast wat de rechten van beide partijen zijn rond het 
conflict en brengt advies uit. Beide partijen moeten zich daaraan houden. Komt een van beiden dat 
advies niet na, dan kan de andere partij de nakoming daarvan via de rechter alsnog afdwingen. 
Bindend advies vervangt de procedure voor de overheidsrechter. 
 

Arbitrage 
Rechtspraak door een onafhankelijke arbiter, benoemd door het NAI. Een arbitraal vonnis is bindend 
en levert direct een uitspraak op. Die kan zonder tussenkomst van een rechter afgedwongen worden. 

http://www.nai-nl.org/downloads/convenant-ter-instelling-van-een-onafhankelijke-geschilleninstantie-voor-geschillenoplossing-en-beslechting-zorgcontractering.pdf


Komt een van beide partijen het vonnis niet na, dan kan hij daar alsnog toe gedwongen worden via 
maatregelen die bij de arbitrage horen. Arbitrage vervangt de procedure voor de overheidsrechter. 
 

Kosten van geschillenoplossing en -beslechting 
Bij mediation delen beide partijen de kosten, ook wanneer het tot een schikking of tussentijdse 
staking van deze vorm van geschillenoplossing komt. 
 
Bij het bindend advies en de arbitrage zijn de kosten voor rekening van de partij die in het ongelijk is 
gesteld. 
 
Een mediator, bindend adviseur en arbiter kosten 150 euro per uur, exclusief btw. Een secretaris kost 
80 euro per uur, exclusief btw. 
 
De bindend adviseur en secretaris besteden beiden elk maximaal 20 uur aan deze vorm van 
geschilbeslechting. De bindend adviseur kan zelf het bindend advies schrijven maar als er een 
secretaris benoemd wordt, betaalt de bindend adviseur deze van zijn honorarium. In overleg met de 
partijen kan dat anders zijn. Bij het bindend advies kan er 20 uur bij komen, als er een 
tegenvordering en voorwaardelijke tegenvordering worden gedaan. 
Voor arbitrage geldt geen maximumaantal uren. 
 
Om de kosten voor kleine eerstelijns zorgaanbieders te beperken, heeft Zorgverzekeraars Nederland 
een aparte regeling gemaakt voor tegemoetkoming in de kosten. 
 

Mediation – procedure in het kort 

 Als de tegenpartij hiermee instemt, vraagt u mediation zorgcontractering aan. Dat doet u met 
een speciaal aanvraagformulier.  

 Er is 1 mediator. Die wordt gekozen via een mediatorlijst van het NAI. 

 Na de benoeming is er telefonisch overleg over de procedure en ondertekenen de mediator en 
de beide partijen binnen 3 werkdagen een mediationovereenkomst zorgcontractering. Daarin 
staan de afgesproken procedureregels. 

 Maximaal 2 weken na de benoeming is er een oplossing. Die staat in de 
vaststellingsovereenkomst. Zo niet, dan bespreken de partijen of zij een bindend advies, 
arbitrage of de gang naar de overheidsrechter kiezen. 

 De procedure is in het Nederlands. Communicatie tussen de partijen, het NAI en de mediator 
gaat via e-mail.  

 Het NAI anonimiseert de vaststellingsovereenkomst en de partijen die de Geschilleninstantie 
hebben opgericht mogen deze (laten) publiceren, mits alle gegevens die iets zeggen over de 
identiteit van de partijen zijn verwijderd. 

 

Bindend advies – procedure in het kort 

 Als de tegenpartij hiermee instemt, sluit u een bindendadviesovereenkomst met de andere 
partij. Daarna vraagt u bij het NAI een bindend advies zorgcontractering aan. Dat doet u met een 
speciaal aanvraagformulier.  

 Er is 1 bindend adviseur, die wordt benoemd door het NAI. 

 Na de benoeming is er op korte termijn een telefonische regiezitting tussen de partijen en de 
bindend adviseur. In de zogenoemde procesorde staan de afgesproken procedureregels voor het 
indienen van de eis, het reageren en eventueel een zittingsdatum.  

 De snelheid waarmee de uitspraak tot stand komt, is mede afhankelijk van hoe snel partijen hun 
stukken insturen. Zo snel mogelijk na de zitting, geeft de bindend adviseur zijn bindend advies.  

http://www.nai-nl.org/nl/form.asp?id=74&name=Mediation
http://www.nai-nl.org/downloads/Model%20Bindendadviesovereenkomst%20Zorgcontractering.pdf
http://www.nai-nl.org/nl/form.asp?id=76&name=Bindend_Advies


 De procedure is in het Nederlands. Communicatie tussen de partijen, het NAI en de bindend 
adviseur gaat via e-mail.  

 Het NAI anonimiseert de uitspraak en de partijen die de Geschilleninstantie hebben opgericht 
mogen deze (laten) publiceren, mits alle gegevens die iets zeggen over de identiteit van de 
partijen zijn verwijderd. 

 Beide partijen betalen zelf de kosten van de eigen juridische bijstand. De kosten voor de 
geschilbeslechting, die van de bindend adviseur en de administratiekosten van het NAI, staan 
daar los van. 

 

Arbitrage in het kort – procedure in het kort  

 Als de tegenpartij hiermee instemt, sluit u een arbitrageovereenkomst met de andere partij. 
Daarna vraagt u bij het NAI een arbitrage zorgcontractering aan. Dat doet u met een speciaal 
aanvraagformulier.  

 Het NAI vraagt de tegenpartij om een kort antwoord op het aangemelde geschil. 

 Beide partijen kiezen samen 1 arbiter, via een lijst van het NAI. Dat is meestal een jurist, maar 
kan ook bijvoorbeeld een medicus zijn. 

 Na de benoeming van de arbiter is er op korte termijn een telefonische regiezitting tussen de 
partijen en de arbiter. De arbiter stelt hierna de procesorde vast. 

 Als de zaak eenvoudig is en voor een kortlopende arbitrageprocedure gekozen is, kan er relatief 
snel na de benoeming van de arbiter een eindvonnis komen. Meestal, en ook afhankelijk van de 
wensen van partijen, kan het bijvoorbeeld bij een principiële zaak tussen grote partijen die een 
complete procedure willen, veel langer duren.  

 De procedure is in het Nederlands. Communicatie tussen partijen, NAI en de arbiter gaat via e-
mail.  

 Het NAI anonimiseert het arbitraal vonnis (uitspraak) en de partijen die de Geschilleninstantie 
hebben opgericht, mogen deze (laten) publiceren, mits alle gegevens die iets zeggen over de 
identiteit van de partijen zijn verwijderd. 

 Beide partijen betalen zelf de kosten van de eigen juridische bijstand. De kosten voor de 
geschilbeslechting, die van de bindend adviseur en de administratiekosten van het NAI, staan 
daar los van. 

 

http://www.nai-nl.org/downloads/Arbitrageovereenkomst%20zorgcontractering.pdf
http://www.nai-nl.org/nl/form.asp?id=72&name=Arbitrage

