
 
 
 
 

Is tekst niet leesbaar ...klik hier... 

 24 februari 2015 

 
Beste lezer, 

 

Graag geef ik een kort overzicht van actuele ontwikkelingen. Uw reacties of opmerkingen zijn welkom.  

 

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of aan ondersteuning, aarzel dan niet om contact met mij op 

te nemen. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Henry Goverde 

Working Sunrise Consultancy 

 

Telefoon: 06 5315 3456 

Email: info@workingsunriseconsultancy.nl  

Website: www.workingsunriseconsultancy.nl  
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Voornemens minister inzake goed bestuur in de zorg 

Met haar brief van 22 januari 2015 aan de Tweede Kamer heeft minister Schippers haar plannen 

uiteengezet voor het verbeteren van het bestuur en interne toezicht binnen de zorgsector. Er komt een heel 

palet aan maatregelen – samengevat Goed bestuur in de zorg – om onbehoorlijk bestuur en wanbeleid bij 

zorginstellingen aan te pakken. Deze maatregelen zullen belangrijke gevolgen hebben voor de governance 

van individuele zorginstellingen. Het versterken van de bevoegdheden van cliëntenraden zal impact hebben 

op hoe bestuurders omgaan met hun cliëntvertegenwoordigers.  

Aanleiding voor de voorgenomen maatregelen is de toegenomen vrijheid van zorgaanbieders om hun eigen 

zorgorganisatie zodanig in te richten dat zij beter tegemoetkomen aan de behoeften van hun cliënten. 

Ondanks dat bestuurders en toezichthouders in de zorg een professionaliseringslag hebben gemaakt, volgt 

uit verschillende incidenten dat wanneer goed governance tekortschiet dit gevolgen heeft voor de kwaliteit, 



veiligheid en continuïteit van de zorg. Daar komt bij dat het verschuiven van verantwoordelijkheden naar 

zorginstellingen nieuwe eisen stelt aan hoe het overheidstoezicht hierop inspeelt. Centraal binnen het palet 

aan maatregelen staat het versterken van de directe betrokkenheid van cliënten binnen zorginstellingen. De 

voorgenomen maatregelen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

a) in het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden de verplichtingen 

aangescherpt van de raad van bestuur voor het organiseren van hun zorgverlening zodat dit 

redelijkerwijs leidt tot verantwoorde zorg. Strengere eisen zullen worden gesteld aan de beheerste 

bedrijfsvoering van de zorginstelling. Hier kan de zorgsector leren van de financiële sector; 

b) de raad van toezicht moet zich positief kritisch opstellen en betrekt bij haar toezicht ook het publieke 

belang van de zorginstelling, naast het belang van de direct betrokkenen. Het overheidstoezicht gaat 

erop letten dat de raad van toezicht daadwerkelijk als countervailing power functioneert ten opzichte van 

het bestuur. Hoe een raad van toezicht zich moet kwijten van haar taak om ook het publieke belang te 

dienen is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de minister meer assertiviteit verwacht van een raad van 

toezicht; 

c) er moet een goede balans ontstaan tussen nieuwe wet- en regelgeving en de zelfregulering van de 

sector, maar de vrijblijvendheid van de zorgbrede governance code verdwijnt. 

 

De minister noemt vier speerpunten op het terrein van goed bestuur in de zorg: 

1. aanscherpen verantwoordelijkheid bestuurders en toezichthouders:  

a. de kwaliteit van het bestuur en de raad van toezicht wordt vergroot door onder meer een verplichte 

accreditatie van bestuurders en toezichthouders;  

b. verantwoordelijkheden worden expliciet gemaakt en er komt een jaarlijkse evaluatie van de 

samenwerking tussen bestuur en raad van toezicht;  

c. binnen de raad van bestuur wordt een bestuurder verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg;  

d. de zorgbrede governance code wordt verplicht voor alle zorgaanbieders, dus ook voor aanbieders in 

de eerstelijnszorg. Het toezien op naleving van de code wordt opgedragen aan de IGZ. Naast de IGZ 

komt er een nieuwe onafhankelijke orgaan dat de zorgbrede governance code vertaalt in praktische 

hanteerbare normen. De minister lijkt hiermee aan te sluiten bij ervaringen opgedaan in de financiële 

sectoren door de monitoringcommissies van de code banken en verzekeraars; 

2. versterking extern toezicht en aanpak onbehoorlijk bestuur en wanbeleid:  

a. de IGZ houdt toezicht op kwaliteit en veiligheid en gaat toezien op de naleving van de zorgbrede 

governance code. Daarbij zal de IGZ risk based te werk gaan. De zorginstelling die over effectieve 

checks and balances beschikt krijgt minder ‘aandacht’ van IGZ. Ook dit is herkenbaar binnen de 

financiële sector en komt overeen met de aanpak van AFM en DNB; 

b. onbehoorlijk bestuur en wanbeleid wordt bestreden. Vooralsnog is de minister van mening dat het 

bestaande wettelijke kader (Wmg, WTZi, KWZ) NZa en IGZ voldoende instrumenten bieden om hun 

taken beter uit te voeren. Er komt voor (semi)publieke instellingen een wettelijk verbod op het 

handelen in financiële derivaten. Deze maatregelen krijgen extra scherpte door het aanpassen van de  

aansprakelijkheidsbepalingen voor bestuur en toezicht van zorginstellingen in het Burgerlijk Wetboek; 

3. verbeteren van medezeggenschap: er moet meer rekening worden gehouden met de belangen van 

patiënten en cliënten bij het nemen van bestuursbesluiten. Daarom wordt voor besluiten die de directe 

leefomgeving van cliënten raken een instemmingsrecht geïntroduceerd voor cliëntenraden. Ook wordt de 

financiering van cliëntenraden verbeterd waardoor zij meer gebruik kunnen maken van ondersteuning en 

scholing. Het enquêterecht van cliëntenraden wordt verruimd. Op grond van dit recht kan een 

cliëntenraad een verzoek indienen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam tot het 

instellen van een onderzoek naar het beleid en gang van zaken binnen de zorginstelling. Het toezicht op 

de wettelijke verplichtingen van de zorginstelling op medezeggenschap wordt belegt bij de IGZ; 

4. het stimuleren van debat over goed bestuur: de minister hecht eraan het debat binnen de sector te 

stimuleren over wat goed bestuur precies inhoudt. Zij hoopt hiermee stevig bij te dragen aan de 

cultuurverandering die nodig is binnen de sector. Ook dit vertoont gelijkenis met ervaring vanuit de 

financiële sector. Zie het rapport van AFM en DNB, besproken in de nieuwsbrief van december 2014 (het 

verandervermogen van de financiële sector: gezamenlijk rapport AFM / DNB). 

 



Al met al een hele reeks van maatregelen die grote impact zullen hebben op de sector. Zorginstellingen die 

proactief omgaan met deze maatregelen zullen eerder succesvol zijn. Van belang daarbij is de maatregelen 

niet als formeel instrument te implementeren, maar te borgen in de algehele cultuur van de organisatie. Het 

bestuur dat leiderschap toont bij goed bestuur en het centraal stellen van de belangen van cliënten zal zich 

positief onderscheiden. 

 

Brief minister VWS 22 januari 2015 (goed bestuur in de zorg) 

 

 

Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Nederlandse Zorgautoriteit 

Zowel de ACM als de NZa hebben taken op het gebied van mededinging en de bescherming van 

consumentenbelangen in de zorgsector. ACM en NZa zijn een nieuw protocol overeen gekomen over hun 

samenwerking. De samenwerking ziet op elkaar consulteren en informeren wat betreft werkzaamheden die 

de taken van de andere partij (kunnen) raken. Afstemming is niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk 

aangezien sprake is van samenloop van bevoegdheden van beide toezichthouders bij aanmerkelijke 

marktmacht (NZa, artikel 48 Wmg) en bij een economische machtspositie (ACM, artikel 24 Mw). 

Opmerkelijk is overigens de recente opmerkingen van minister Schippers dat zij een strenger toezicht wil 

hebben op de zorgmarkt. Kennelijk ergert zij zich over het aantal fusies van tweedelijns zorgaanbieders 

waardoor de keuzevrijheid van patiënten/cliënten afneemt. In dat verband is zij voornemens om de 

zorgfusietoets en het instrument aanmerkelijke marktmacht van de NZa over te hevelen naar de ACM. Het 

nieuwe samenwerkingsprotocol zal wel de laatste zijn tussen beide toezichthouders. 

 

Staatscourant: samenwerkingsprotocol ACM en NZa 

 

 

ISO-norm voor compliance management gepubliceerd 

ISO (International Organization for Standardization) heeft een standaard richtlijn gepubliceerd voor 

compliance management, ISO 19600. Deze richtlijn helpt organisaties bij het toezien op de naleving van op 

hen van toepassing wet- en regelgeving, maar ook bij het naleven van andere eisen, zoals cliëntbehoeften, 

interne gedragscodes, branche afspraken en eigen kernwaarden. ISO 19600 is geen certificeringsnorm, 

daarvan zijn er al genoeg, maar een richtlijn voor management. Het geeft dus guidance hoe een organisatie 

het beste vorm kan geven aan haar compliance organisatie en – management. De bijdrage die compliance 

kan leveren aan het realiseren van de doelstellingen van een organisatie wordt kernachtig weergegeven in 

de inleiding van de nieuwe richtlijn: 

 

“An organization’s approach to compliance should be shaped by the behaviour of the leadership applying 

the core values and generally accepted corporate governance, ethical and community standards. 

Embedding compliance in the behaviour of the people working for an organization is foremost the 

result of leadership at all levels and clear values of an organization as well as an acknowledgement and 

implementation of measures to promote compliant behaviour.” 

  

ISO standaard compliance management 

 

 

Informatieverstrekking aan Patiëntenadviesraad Sint Maartenskliniek Nijmegen 

Een zeldzaam kort geding werd gevoerd voor de Rechtbank Gelderland (Arnhem) tussen de 

patiëntenadviesraad (PAR) en het bestuur van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. De PAR is van de 

cliëntenraad van de Sint Maartenskliniek in de zin van artikel 2 lid 1 van de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (Wmcz). Inzet van het kort geding is het conflict tussen de PAR en het bestuur over welke 

informatie het bestuur aan de PAR moet verstrekken. De PAR maakt aanspraak op alle informatie waarom 

zij vraagt. Het bestuur weigert dat. Het bestuur heeft wél een lijst aan de PAR overhandigd van 

onderwerpen die binnen het bestuur aan de orde zijn geweest.  



Volgens artikel 5 lid 1 Wmcz verstrekt een zorgaanbieder aan de cliëntenraad tijdig en desgevraagd, 

schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 

Is zijn algemeenheid is vooraf niet duidelijk welke informatie de cliëntenraad toekomt uit hoofde van het 

redelijkerwijs nodig hebben. In ieder geval is duidelijk dat de cliëntenraad geen recht heeft op alle 

informatie. Dat volgt niet uit de Wmcz. De wetgever heeft met artikel 10 lid 1 Wmcz een speciale 

rechtsingang in het leven geroepen indien bestuur en cliëntenraad van mening verschillen over het 

verkrijgen van informatie. Artikel 10 lid 1 Wmcz voorziet in een vertrouwenscommissie (de Landelijke 

Commissie van Vertrouwenslieden, LCvV) die bepaalt of informatie overhandigd wordt. Het bestuur heeft de 

PAR voorgesteld hun conflict voor te leggen aan de LCvV. De PAR heeft dit steeds geweigerd. Dit is voor de 

voorzieningenrechter mede aanleiding om de PAR naar de LCvV te verwijzen. Dit laat onverlet dat de PAR in 

kort geding om een voorlopige voorziening kan vragen. De voorzieningenrechter veroordeelt het bestuur: 

 

a) om de PAR inzage te verlenen in alle notulen van het bestuur voor zover het algemene beleidszaken 

betreffen. Dit is een wettelijke verplichting van het bestuur ingevolge artikel 9 lid 1 onder c Wmcz; 

b) om een complete lijst van alle (voorgenomen) besluiten en van alle onderwerpen aan de PAR te 

overhandigen die nog aan de orde zullen komen over de periode van 1 januari 2014 tot en met maart 

2015, waarin per besluit of onderwerp een korte omschrijving staat van het onderwerp en waarin staat 

wat precies is besloten.  

 

Interessant is overigens dat het al lange tijd niet krijgen van informatie voldoende grond is voor een kort 

geding (spoedeisend belang). De redenering is dat de PAR hierdoor haar wettelijke taken niet naar behoren  

kan uitvoeren. Bijzonder aandacht verdient het obiter dictum van de wijze voorzieningenrechter mr. R.J.B. 

Bonnekamp, waar de rechter stelt dat ‘beide partijen gevangen zitten in hun eigen perceptie op de 

werkelijkheid’. Hij raadt partijen aan eerst hun samenwerkingsprobleem op te lossen, voordat andere 

rechtsgangen worden ingezet. Saillant detail is dat de PAR via haar vertegenwoordiger een 

enquêteprocedure heeft gestart bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam.  

 

Rechtbank Gelderland 23.01.2015 (ECLI:N::RBGEL:2015:322) 

 

 

Afwijzing verzoek enquêterecht cliëntenraad Zuwe Hofpoort Ziekenhuis  

Ingevolge artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen (Wtz) heeft een cliëntenraad 

het recht van enquête zoals bedoeld in artikel 2:345, lid 2, Burgerlijk Wetboek (BW). Het recht van enquête 

heeft als doel vast te stellen of er bij een rechtspersoon sprake is van wanbeleid of een falend bestuur. Het 

enquêterecht wordt ook ingezet om een einde te maken aan situaties die het functioneren en het 

voortbestaan van de rechtspersoon bedreigen. Het enquêterecht komt een cliëntenraad toe omdat deze 

raad een belangrijke stakeholder van de zorginstelling vertegenwoordigd, namelijk haar cliënten 

(patiënten). De Ondernemingskamer (een onderdeel van het Gerechtshof Amsterdam) is de gerechtelijke 

instantie die moet worden benaderd voor een enquêteprocedure. Hoger beroep tegen de beschikking van de 

Ondernemingskamer is niet mogelijk. Wél is cassatie bij de Hoge Raad mogelijk. De Ondernemingskamer 

heeft een grote vrijheid in het treffen van tijdelijke maatregelen (zogenaamde onmiddellijke voorzieningen). 

 

In 2011 begint Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (Zuwe) een onderzoek naar haar toekomstige positie als regionale 

ziekenhuis. De cliëntenraad van Zuwe wordt hierover geïnformeerd en uitgenodigd deel te nemen aan deze 

verkenning. Van 2011 tot 2014 wordt de cliëntenraad regelmatig door het bestuur van Zuwe geïnformeerd 

en uitgenodigd om op deeltrajecten advies uit te brengen. Het onderwerp van de enquêteprocedure ziet op 

de laatste fase van de besluitvorming rondom de beoogde fusie tussen Zuwe en het Sint Antonius 

Ziekenhuis. Fusie met het Sint Antonius, waarbij de vestiging van Zuwe in Woerden wordt afgebouwd tot 

een polikliniek is het scenario waarop het bestuur van Zuwe stuurt. Op 30 oktober 2014 zullen de medische 

staven van Zuwe en het Sint Antonius Ziekenhuis positief of negatief adviseren over de beoogde fusie. De 

cliëntenraad van Zuwe kan vervolgens advies uitbrengen op het advies van de medische staven.  

 



Het bezwaar van de cliëntenraad is dat, omdat alternatieve scenario’s niet worden uitgewerkt, zij slechts uit 

één scenario kan kiezen, namelijk fusie van Zuwe met het Sint Antonius ziekenhuis waarbij Zuwe 

afgebouwd wordt tot polikliniek. Deze aanpak van het bestuur geeft de cliëntenraad het gevoel niet mede 

richting te kunnen geven aan de toekomst van Zuwe. Verder stelt de cliëntenraad dat haar advies er niet 

meer toe doet, omdat het fusietraject al definitieve richting en invulling heeft gekregen. Na het besluit van 

de medische staven over de beoogde fusie is er realiter geen sprake meer van een moment waarop het 

advies van de cliëntenraad nog van wezenlijke invloed is op het fusietraject. 

 

De Ondernemingskamer deelt het standpunt van de cliëntenraad niet. Het bestuur van Zuwe heeft de 

cliëntenraad steeds geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. De 

Ondernemingskamer ziet geen reden om eraan te twijfelen dat het bestuur van Zuwe geen rekening zal 

houden met het advies van de cliëntenraad. Ook wanneer dit advies wordt verkregen ná het besluit van de 

medische staven. Kortom: de Ondernemingskamer beperkt zich tot haar taak om te beoordelen of de 

cliëntenraad advies heeft kunnen uitbrengen in de zin van artikel 3 Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (Wmcz). Deze uitspraak geeft geen aanleiding te veronderstellen dat de 

Ondernemingskamer een mogelijkheid ziet om verder te gaan dan deze formele toets, namelijk een oordeel 

te vormen of, en in welke mate, het bestuur daadwerkelijk rekening houdt met het advies van de 

cliëntenraad. Wellicht is dit ook terecht. Want hoe moet een Ondernemingskamer zich daarvan overtuigen? 

Ook deze rechters kunnen de gedachten van bestuurders niet lezen.  

 

Deze uitspraak ligt ten grondslag aan het voornemen van de Minister van VWS, omschreven in haar brief 

van 22 januari 2014 (zie hierboven), om cliëntenraden een instemmingsrecht te geven. Dit 

instemmingsrecht zal in belangrijke mate de positie van cliëntenraden versterken bij fusies of andere 

strategische samenwerkingen van zorginstellingen. Bestuurders dienen hiermee nu al rekening te houden. 

Rechters kunnen in hun overwegingen rekening houden met voornemens van de wetgever. Het is aan te 

raden cliëntenraden eerder inhoudelijk te betrekken bij de totstandkoming van de strategie van de instelling 

een niet louter cliëntenraden betrekken bij de bestuurlijke uitvoering, waarbij binnenskamers het 

bestuursbesluit al min of meer vaststaat. 

 

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), 29 oktober 2014, ECLI:GHAMS:2014:4433 

 

 

Vervangende toestemming medische behandeling minderjarige: het nieuwe artikel 1:265h BW 

De Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland verzoekt bij de Kinderrechter vervangende toestemming voor een 

medische behandeling van een minderjarige meisje (14 jaar) die binnen het gezin ernstig is mishandeld en 

emotioneel verwaarloosd. De vader verzet zich hiertegen. Ook de minderjarige zelf wil de behandeling niet.  

 

Hoofdregel is dat het verrichten van een medische behandeling vereist de toestemming van de patiënt 

(artikel 7:450, lid 1 BW). Indien een medische behandeling van een minderjarige jonger dan twaalf jaar 

noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid te voorkomen en de ouder die het gezag uitoefent 

weigert zijn toestemming te verlenen, kan het bureau Jeugdzorg vervangende toestemming verzoeken bij 

de Kinderrechter (artikel 1:264 BW). Voor een patiënt van 12 jaar tot en met 15 jaar is naast toestemming 

van de patiënt ook toestemming van de ouders (dan wel voogd) vereist (artikel 7:450, lid 2 BW). De 

verrichting kan zonder de toestemming van de ouders (voogd) worden verricht indien dit kennelijk nodig om 

ernstig nadeel van patiënt te voorkomen, dan wel ‘indien de patiënt ook na de weigering van de 

toestemming de verrichting weloverwogen blijft wensen’. Is een patiënt van 12 jaar tot en met 15 jaar niet 

in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen, dan geldt de toestemming van de ouder (voogd). Er 

is een lacune voor zover het betreft een minderjarige ouder dan twaalf jaar, maar wie niet in staat kan 

worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.  

 

De Kinderrechter verleent vervangende toestemming. De Kinderrechter stelt zich op het standpunt dat het 

niet de bedoeling kan zijn van de wetgever dat een kind ouder dan twaalf jaar in een nadeliger positie te 

brengen dan een minderjarige jonger dan twaalf jaar. De Kinderrechter anticipeert op het nieuwe artikel 



1:265h BW dat met ingang van 1 januari 2015 in werking is getreden. Indien een medische behandeling 

van een minderjarige jonger van twaalf jaar en ouder noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens 

gezondheid af te wenden, en de ouder die het gezag uitoefent zijn toestemming daarvoor weigert, kan deze 

toestemming op verzoek van Bureau Jeugdzorg worden vervangen door die van de kinderrechter 

 

Rechtbank Noord-Nederland (Kinderrechter), 5 november 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5468 
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Ondanks dat de totstandkoming van deze uitgave gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, is het mogelijk dat informatie na 

verloop van tijd is verouderd of niet meer juist. Dit kan vanwege (aanpassing van) regelgeving die bekend is geworden ná het opmaken 

van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen, contact opnemen. 

 


