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Tessa (1973) begon haar loopbaan als advocaat bij Loyens & Loeff in 2000 in  
Rotterdam. In 2005 maakte zij de overstap voor de liefde naar Nysingh  
advocaten-notarissen. Daar is zij sinds 2009 verbonden als partner  
gezondheidszorg. Tessa is voorzitter van de sectie gezondheidszorg en  
voorzitter van de Marktgroep Zorg. Tessa werkt samen met een team van  
specialisten gericht op de zorg. Zij houdt zich als advocaat uitsluitend bezig  
met de zorg en adviseert en procedeert voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders 
en zorgverleners. Onderwerpen zijn divers en bestrijken het gehele stelsel van 
de zorg, zoals het begeleiden van fusietrajecten, samenwerkingen, governance, 
kwaliteit van zorg, zorginkoop, materiële controles e.a. Meer in het bijzonder  
kan uit haar praktijk worden genoemd de begeleiding en advisering van  
zorginstellingen bij trajecten met de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg en alles wat daar bij komt kijken. Zij is redacteur  
en auteur van de uitgave Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht uitgave *  
en ** (Kluwer), redacteur van het tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie  
(Sdu) en redacteur van het tijdschrift Zorg en Recht in Praktijk (ZIP) (Sdu). 
Regelmatig verzorgt zij voordrachten en lezingen en publiceert zij.
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Z I E K E N H U I Z E N : 

A A N D A C H T  

V O O R  

G O V E R N A N C E 

Deze bijdrage is een bewerking van een artikel dat eerder is verschenen in het tijdschrift Zorg en Recht in Praktijk (ZIP).



“ZIEKENHUIZEN EN MEDISCH 
SPECIALISTISCHE BEDRIJVEN 
MOETEN MEER TIJD AAN 
GOVERNANCE BESTEDEN”1. 
De integrale bekostiging heeft 
medisch specialisten meer 
mogelijkheden geboden om 
invulling te geven aan hun eigen 
verantwoordelijkheid voor kwaliteit 
en veiligheid. Tegelijkertijd is de 
organisatiestructuur complexer 
geworden, wat een risico kan 
zijn voor de bestuurbaarheid van 
het ziekenhuis. Volgens minister 
Schippers is gelijkgerichtheid het 
beste geregeld als ziekenhuizen 
een heldere keuze maken voor het 
loondienst- of het participatiemodel. 
Het medisch specialistisch bedrijf 
(“MSB”) ziet de minister als een 
tussenstation op weg naar het 
participatiemodel.2 Wat bracht de 
integrale bekostiging en wat zal de 
wens van de minister de ziekenhuizen 
brengen? 

Integrale tarieven, een terugblik
Met de komst van de integrale tarieven per 1 januari 
2015, is de verhouding tussen de vrijgevestigd 
medisch specialist – niet in loondienst – en de Raad 
van Bestuur van een ziekenhuis ingrijpend gewijzigd. 
Niet alleen verviel het declaratierecht voor de medisch 

1  TIAS, Rapportage quick scan integrale bekostiging en governance, 14 
januari 2016.

2  TK 31765, nr. 200, Verslag van Algemeen Overleg Ziekenhuiszorg vaste 
commissie VWS.

specialist in vrije vestiging bij de zorgverzekeraars, 
ook de constructie waarbinnen vrij gevestigde 
medisch specialisten zich verenigen is gewijzigd. 
Daar waar eerst nog maatschappen van medisch 
specialisten werden gevormd, is nu in het merendeel 
van de ziekenhuizen door de vrijgevestigd medische 
specialisten gekozen voor het samenwerkingsmodel in 
de vorm van een coöperatie.3  
De Raad van Bestuur van een ziekenhuis heeft nog 
uitsluitend invloed op de inzet van een vrij gevestigd 
medisch specialist via het MSB waarmee het 
ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst heeft ten 
behoeve van het in opdracht uitvoeren van diensten 
in het ziekenhuis in opdracht van het ziekenhuis. 
Het thans in omloop zijnde individuele deel ziet niet 
langer op het kunnen ingrijpen door de Raad van 
Bestuur rechtstreeks op individueel niveau in geval van 
disfunctioneren. Het al dan niet langer inzetten van 
een vrij gevestigd medisch specialist verbonden aan 
het MSB is aan datzelfde bedrijf en pleegt uitsluitend te 
kunnen worden overruled door het ziekenhuis door de 
betrokken vrije gevestigd medisch specialist de toegang 
te ontzeggen. Het geven van voldoende substantie aan 
het ondernemerschap is voor individuele maatschappen 
en medisch specialisten vaak lastiger dan voor een 
MSB. De vorming van een MSB betekende met andere 
woorden dat het fiscaal ondernemerschap bereikbaar 
bleef voor een grote groep medisch specialisten. De 
MSB-vorming stimuleert ondernemerschap en risico- en 
kostenbeheersing. 

Een in 2015 ingezet leerproces zal binnen het MSB 
moeten komen tot volle wasdom. Daar waar eerder 
het fiscale belang voorop stond, zal in de komende 
periode het zorginhoudelijk belang hoog op de agenda 
moeten staan. Alleen op die wijze kan in de verhouding 
Raad van Bestuur en MSB worden gekomen tot 
productieafspraken die passen bij het zorgprofiel van 
het betreffende ziekenhuis. Andersom is het ook aan de 
Raad van Bestuur van het ziekenhuis het MSB tot die 
verscherpte zorginkoop te laten komen, door zich meer 
3  Zie voor de achtergrond van de wijziging en inrichting van de nieuwe wer-

kelijkheid Tijdschrift Zorg & Recht in Praktijk nummer 3, p. 16-19;T.A.M 
van den Ende ’Integrale tarieven: stand van zaken’ en Tijdschrift Zorg 
& Recht in Praktijk nummer 4, p. 13-16;T.A.M van den Ende, ‘Integrale 
tarieven 2015:Big Bang of apocalyps’.

the

17juni 2016 |



18 | juni 2016



op te stellen als zorginkoper in plaats van doorgeefluik. 
De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg 
ligt bij de Raad van Bestuur. De Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht de Raad van 
Bestuur het ziekenhuis zo in te richten en te besturen 
dat kan worden voldaan aan het leveren van ‘goede 
zorg’ (art. 3 Wkkgz). Vereist is een adequate ‘toedeling 
van verantwoordelijkheden, bevoegdheden alsmede 
afstemmings- en verantwoordingsplichten’. Goede 
zorg is ruimer dan het begrip ‘verantwoorde zorg’ 
uit de tot 1 januari 2016 nog geldende Kwaliteitswet 
zorginstellingen en geeft de Raad van Bestuur meer 
verantwoordelijkheid bij problemen in de sfeer van 
verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in 
de zorg binnen de muren van het ziekenhuis. Dat 
betekent ook dat in de samenwerkingsovereenkomsten 
zoals die tussen het ziekenhuis en het MSB pleegt 
te zijn overeengekomen, de verankering van de 
verantwoordelijkheid verder gaat dan de onder het 
gesternte van de Kwaliteitswet zorginstellingen 
overeengekomen samenwerkingsovereenkomsten. 

Het MSB is nog niet ‘af’ en toch is de tweede beweging 
vanuit Den Haag zichtbaar: doorgroeien naar het 
loondienst- of participatiemodel.

Participatie, een vooruitblik
Eén op de vijf ziekenhuizen en MSB’en ziet een MSB 
als opstap naar een participatiemodel, een constructie 
waarbij medisch specialisten mede-eigenaar worden 
van het ziekenhuis en meebewegen bij winst en verlies. 
Naar verluidt vormt de aanhoudende onduidelijkheid 
over toekomstige wetgeving op dit moment een te grote 
barrière om hiervoor te kiezen. 

Uit de monitor van de NZa blijkt dat de 
onduidelijkheid over hoe de winstuitkering aan 
aandeelhouders te regelen, de grootste belemmering 
zou vormen voor ziekenhuisbestuurders en MSB-
bestuurders om te kiezen voor een participatiemodel. 
Eind 2014 trok minister Schippers haar wetsvoorstel 
Wet vergroten investeringsmogelijkheden medisch-
specialistische zorg (Wet Winstuitkering) in en besloot 
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de Raad van State om advies te vragen. Deze wet, 
die al wel is goedgekeurd door de Tweede Kamer, 
moet winstuitkering in ziekenhuizen onder stringente 
voorwaarden mogelijk maken. Volgens de NZa speelt 
onduidelijkheid over hoe een ziekenhuis financieel 
te waarderen en door wie er aandelen gekocht 
kunnen worden – alleen de medisch specialist, 
iedereen binnen het ziekenhuis of ook door mensen 
van buiten het ziekenhuis – ook een rol bij het op 
dit moment afwijzen van het participatiemodel door 
ziekenhuizen en medisch specialisten. Bij brief van 9 
maart 2016 heeft de minister het advies van de Raad 
van State ter harte genomen en een wijziging van 
het wetsvoorstel aangekondigd als het gaat om de 
controle op de verkoop van zorgvastgoed4. De minister 
heeft daarbij eveneens aangekondigd de komende 
periode te gebruiken voor een nadere studie naar de 
mogelijkheden van aanvullende stimulansen gericht op 
het vergroten van voornoemde gelijkgerichtheid, en, 
indien de nadere studie daartoe aanleiding geeft, zal 
het wetsvoorstel op het gebied van het bevorderen van 
gelijkgerichtheid nog worden aangevuld.

Is die terughoudendheid terecht, is de vraag. Kunnen 
medisch specialisten niet participeren in het ziekenhuis 
als het verbod op winstuitkering geldt? Daar is een 
genuanceerd beeld mogelijk. Medisch specialisten 
die participeren in een Ziekenhuis BV zullen dan wel 
geen winst uitgekeerd kunnen krijgen, de waarde van 
de aandelen profiteert weer wel van de winstklem. 
Denkbaar is dat medisch specialisten de Ziekenhuis BV 
een lening verstrekken, tegen vergoeding van rente, 
om zo return on invest te kunnen genereren. En de 
veelgevraagde gelijkgerichtheid maakt dat de medisch 
specialisten aandeelhouders de belangen van de 
Ziekenhuis BV zullen dienen. 

4 Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 168, H.

Juridisch voor de hand ligt het BV-model voor de 
oorspronkelijke stichting van het ziekenhuis. Die 
stichting kan worden omgezet in een BV. Een omzetting 
is juridisch gezien de meest eenvoudige wijze om de 
BV-structuur te realiseren aangezien de rechtspersoon 
dezelfde blijft en enkel de rechtsvorm wijzigt (de 
stichting wordt een besloten vennootschap). De BV 
kent in tegenstelling tot de stichting een wettelijk 
toezichthoudend orgaan, namelijk de RvC. De 
omzetting van een stichting betreft een met waarborgen 
omklede procedure aangezien voor een stichting 
een uitkeringsverbod geldt (niet te verwarren met het 
winstuitkeringsverbod als opgenomen in de WTZi) en 
bij een besloten vennootschap juist wel uitkeringen 
aan aandeelhouders mogelijk zijn5. Dit betekent 
dat na omzetting van een stichting in een besloten 
vennootschap het gedurende de stichtingsperiode 
opgebouwde vermogen niet kan “weglekken” naar de 
aandeelhouders. 
Daarmee wordt als het ware een “win-win” situatie 
gecreëerd. Het zich mede-eigenaar voelen kan 
verward worden met het verkrijgen van overwegende 
zeggenschap op aandeelhoudersniveau. 

Voor wat betreft de governance kan ervoor worden 
gekozen om de structuurregeling met onmiddellijke 
ingang vrijwillig te gaan toepassen, hetgeen 
aansluit bij de huidige wijze waarop het bestuur en 
toezicht in ziekenhuizen is vormgegeven (namelijk 
de toezichthouders benoemen de bestuurders). 
Dit vormt een goede mogelijkheid om de “macht” 
van Stichting Ziekenhuis enigszins te beteugelen. 
Medisch specialisten zouden kunnen participeren in 
de Ziekenhuis BV door middel van een achtergestelde 
lening. Door een nieuwe governance structuur wordt 
de beperking van checks and balances die in het 
stichtingsmodel zit – namelijk een bestuur dat enkel 
onder toezicht staat van een raad van toezicht – 
doorbroken:  
 
 
 
 
5 Zie artikel 2:285 lid 3 BW.
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er komt een derde orgaan, waarbinnen 
de stichting Ziekenhuis als onafhankelijke 
derde partij die zowel het bestuur 
als de RvC op basis van specifieke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
bij de les kunnen houden en ter 
verantwoording kunnen roepen. Het 
integraal regelen van de governance, 
kan worden ingericht in een governance 
reglement. Daarmee wordt beoogd de 
governance integraal te regelen. In de 
aandeelhoudersovereenkomst tenslotte 
dienen aanvullende afspraken tussen 
de aandeelhouders en de BV te worden 
opgenomen.

Belemmering?
Toegegeven, het inrichten van een 
participatiemodel is een ingewikkelde 
opgave en vergt een samenspel van 
belangen en balans. Ongeacht het 
winstuitkeringsverbod blijft de BV-vorm 
interessant. Immers, op een lening kan 
rente worden verdiend, ook door private 
investeerders. Dat betekent dat ook 
indien het winstuitkeringsverbod niet 
wordt opgeheven, de BV-structuur voor 
wat betreft het zeggenschapsaspect kan 
functioneren. Er is wel een addertje onder 
het gras: de vennootschapsbelasting. 
Die race is nog niet gelopen. Naar 
verluidt is de fiscus van oordeel dat de 
BV zoals hiervoor beschreven vanaf het 
begin vennootschapsbelastingplichtig 
is, ongeacht vermogensklem of 
winstuitkeringsverbod. En tja, dat is 
voor het budget in de zorg een forse 
aderlating en voor echte participatie een 
mogelijke deal breaker. Maar gelukkig 
ziet deze minister het participatiemodel 
als doorgroei van het MSB.
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WELK ARTIKEL ZOU U WILLEN AANPASSEN EN WAAROM?
Het verbod op winstoogmerk is nu in de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) geregeld (artikel 5 lid 2).  
Met het verbod op winstoogmerk uit de Wtzi werd niet zo zeer beoogd het streven naar winst (het streven 
naar een optimaal exploitatieresultaat) te verbieden, maar werd vooral beoogd de uitkering van winst te  
verbieden voor bepaalde groepen zorgaanbieders. In het Uitvoeringsbesluit Wtzi zijn de zorginstellingen 
aangewezen waarvoor het verbod niet geldt. Het gereguleerd toestaan van winstuitkering zoals in het 
wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg ware in te voeren, wat 
zoveel betekent dat artikel 5 lid 2 Wtzi wordt aangepast. Het zou de effectiviteit van die wet vergroten als de 
minister van VWS ervoor zorgdraagt dat het zo blijft dat zeggenschap vrij in te richten zal zijn en het  
standpunt over de vennootschapsbelastingplicht voor de medisch specialistische zorg wordt herzien.

MAGNA CARTA, HET DOCUMENT, WAT BETEKENT DAT VOOR U?
De Magna Carta is niet de oorsprong van universele mensenrechten, niet de oorsprong van onze  
democratie. Wat maakt het vredesakkoord uit 1215 dan toch zo geliefd vroeg ik mij af? Misschien is het de 
geschiedenis die intrigeert: verzoenende opstandige Engelse baronnen met hun koning, Jan zonder Land 
(1167-1216). Ze streken met z’n allen neer in een weiland bij het gehucht Runnymede, aan de Thames, en op 
15 juni 1215 verzegelden ze daar een vredesakkoord dat wereldberoemd zou worden onder de naam Magna 
Carta: het Grote Handvest. De baronnen kwamen voor zichzelf op, niet voor het volk. Meer democratie voor 
de upperclass. En toch kan ik invoelen met de groten der aarde die de Magna Carta aanhalen als voorloper 
van de democratie. Het ‘vredesakkoord’ uit 1215 laat zien dat niemand boven de wet staat. Wij advocaten 
interpreteren en passen die wet toe met hart en ziel.
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mr. Willemien
Kastelein



Willemien Kastelein studeerde aan de Universiteit Utrecht Nederlands recht.  
Zij is advocaat sedert 1996 en vanaf 2013 als partner aan Nysingh verbonden.
In 1992 promoveerde zij op een proefschrift inzake het klachtrecht van de patiënt 
in de gezondheidszorg: ‘Van klagen naar klachtrecht’. Zij is 10 jaar lang bijzonder 
hoogleraar gezondheidsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen geweest. 
Willemien Kastelein is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, meer in het  
bijzonder in (dis)functioneren van medisch beroepsbeoefenaren, contractenrecht, 
tuchtrecht, medische aansprakelijkheid en medisch strafrecht.
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In deze bijdrage wordt de berichtgeving 
in de media en het (ogenschijnlijk) 
toenemend aantal calamiteiten, (tucht)
klachten, claims en strafzaken in 
de zorg besproken en de mogelijke 
redenen daarvoor. Bepleit wordt om 
de definitie van calamiteit in de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg, 
te verhelderen en door meer gebruik te 
maken van mediation het vertrouwen in 
de zorg te herstellen.

“Als u het internet, de televisie  
en de kranten volgt, ontstaat het 

beeld dat er in de gezondheidszorg 
en vooral in de ziekenhuizen veel, 
om niet te zeggen heel veel, mis is. 
De publieke verontwaardiging over 

(vermeende) misstanden neemt toe.” 

Calamiteiten lijken massaal verzwegen te worden; een 
willekeurige greep in de eerste maanden van 2016 levert 
het UMCU, het AMC en het Maxima Medisch Centrum op. 
Programma’s zoals Zembla en Argos vulden er dit jaar 
al meerdere afleveringen mee. Daar staat tegenover dat 
het aantal gemelde calamiteiten volgens het jaarverslag 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg exponentieel 
stijgt. De transparantie en bereidheid om zich toetsbaar op 
te stellen neemt dus toe, terwijl tegenstrijdig genoeg het 
wantrouwen in de media eveneens lijkt toe te nemen. 

In de publieke en wetenschappelijke opinie is opmerkelijk 
weinig aandacht voor de verwarrende definitie van 
calamiteit in de vroegere Kwaliteitswet en sinds 2016 in 
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), 
waardoor onduidelijk is wat nu eigenlijk gemeld moet 
worden en wat niet.

 

Het aantal klachten en claims neemt in Nederland 
echter niet exponentieel toe; bijvoorbeeld het aantal 
tuchtklachten schommelt al jaren rond de 1600 zaken per 
jaar. Dat is niet veel als we het aantal BIG-geregistreerde 
beroepsbeoefenaren en patiëntencontacten per jaar in 
aanmerking nemen. Het vertrouwen in het tuchtrecht is 
echter niet groot; te veel bestaat het beeld dat de in de 
tuchtcolleges zitting hebbende beroepsbeoefenaren elkaar 
de hand boven het hoofd houden. Wellicht dat patiënten zo 
weinig vertrouwen in de tuchtrechter hebben dat ze het nut 
van daar klagen onvoldoende of niet meer inzien. Dat is 
eigenlijk vreemd, omdat de tuchtrechter als enige rechter 
blijvend forse maatregelen kan treffen zoals het opleggen 
van een schorsing of zelfs een definitieve schrapping uit 
het BIG-register, waardoor de beroepsbeoefenaar feitelijk 
zijn beroep niet meer uit kan oefenen. 

Het aantal claims neemt volgens de cijfers van de 
aansprakelijkheidsverzekeraars evenmin exponentieel 
toe. Voor een geslaagde claim is echter materiële en/
of immateriële schade van enige omvang voorwaarde, 
anders loont zo’n procedure niet. Een dode geliefde 
minderjarige of gepensioneerde levert in het Nederlandse 
rechtstelsel niet veel geld op. Dat maakt de verleiding 
om snel een schikking te treffen, waarbij de materiële 
kosten van bijvoorbeeld de begrafenis worden vergoed, 
groot. Op verdriet staat echter geen prijs. Na zo’n 
schikking blijft vaak onvrede bestaan wat dan weer 
leidt tot (alsnog) publiciteit en morele verontwaardiging 
over “zwijgcontracten”. Die morele verontwaardiging 
is opvallend omdat een overeenkomst waarin partijen, 
bijgestaan door hun advocaat, overeenkomen dat er niet 
verder geprocedeerd wordt rechtsgeldig is en bovendien in 
vrijheid en goed geïnformeerd tot stand kan zijn gekomen. 
Als een van beide partijen een dergelijke afspraak niet 
wenst, komt hij niet tot stand. Als die afspraak wel tot stand 
komt, is het niet erg sjiek en in strijd met de gemaakte 
afspraak om daarover dan vervolgens in de media te 
klagen. Opvallend genoeg richt de verontwaardiging zich 
dan niet op de partij die de gemaakte afspraken schendt, 
maar op het ziekenhuis en de artsen die die afspraken 
hebben gemaakt.

Het lijkt erop dat vaker dan vroeger dan de weg van het 
strafrecht gekozen wordt door aangifte te doen wegens 
dood door schuld, doodslag of zelfs moord. Ook het 
strafrecht heeft echter zijn beperkingen.  

the



Nog afgezien van een chronisch overbelast 
Openbaar Ministerie dat moet bewijzen dat er aan 
de delictsomschrijving van bijvoorbeeld dood door 
schuld wordt voldaan, en de lange duur van de 
procedure, is gebrek aan communicatie of (vermeende) 
onverschilligheid nog geen strafbaar feit. En als dat 
strafbare feit wel kan worden bewezen, zijn de straffen 
laag en wordt vaak volstaan met een voorwaardelijke straf 
of een geldboete.

Zijn onze artsen eigenlijk echt zo onverschillig en 
communiceren ze zo slecht of is er iets anders aan de 
hand? Als iemand ziek is, moet hij het meest intieme 
en kostbaarste wat hij heeft, namelijk zijn lichaam 
en zijn privacy overgeven aan artsen en andere 
beroepsbeoefenaren. Niet alleen zijn leven maar ook zijn 
welzijn in de meest brede zin van het woord, moet hij 
noodgedwongen in handen leggen van een vreemde. Het 
vertrouwen in die vreemde luistert nauw; slordigheden, 
gebrekkige communicatie of onduidelijkheden leiden 
eerst tot onrust en bezorgdheid en vervolgens tot woede. 
Onzekerheid wordt moeilijk verdragen en soms niet of 
nauwelijks getolereerd. 

Onze samenleving en daarmede ook onze 
gezondheidszorg wordt daarentegen steeds ingewikkelder 
en onpersoonlijker. Ziekenhuizen worden steeds groter 
en de 24-uurs dokter bestaat niet meer. Patiënten krijgen 
te maken met arts-assistenten, verpleegkundigen, 
physician assistants, verpleegkundig specialisten, 
SEH-artsen, medisch specialisten, en nog tal van 
andere beroepsbeoefenaren. De eigen dokter, de 
hoofdbehandelaar, wordt steeds moeilijker herkenbaar, 
als de patiënt en zijn familie al weten wie dat is. Bij een 
spoedopname is eerst de specialist die dienst heeft 
hoofdbehandelaar. Wordt de patiënt daarna geopereerd, 
dan wordt de operateur hoofdbehandelaar. Als na de 
operatie opname op de intensive care nodig is, wordt 
de intensivist hoofdbehandelaar. Het lijkt een logisch 
en wellicht ook onvermijdelijk systeem. Maar, niet 
onbegrijpelijk, is dit systeem in ieder geval voor de patiënt 
en zijn familie moeilijk volgbaar. Artsen zijn er niet altijd 
op ingesteld om dit direct te communiceren en laten de 
communicatie soms (te) gemakkelijk via de zaalarts of 
de verpleging lopen. Dit leidt tot afstand, verwarring en 
onzekerheid en derhalve ook sneller tot wantrouwen. 
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De verwachtingen van wat de geneeskunde weet en kan 
en binnen welke tijd zijn bovendien hoog gespannen, wat 
sneller tot teleurstellingen leidt.

Artsen voelen dit wantrouwen en de kritische publieke 
opinie in hun nek blazen en vinden zich steeds vaker 
bekritiseerd en steeds minder gewaardeerd terug. 
Daarnaast voelen ze zich, niet onbegrijpelijk, vogelvrij in 
de publieke opinie. Media lijken vooral geïnteresseerd 
in sensatie, fouten en morele verontwaardiging en niet 
in een evenwichtig verhaal. Vooral slecht nieuws telt, 
goed nieuws is geen nieuws en voor nuances is geen 
plaats. Artsen en ziekenhuizen zijn gebonden aan hun 
beroepsgeheim en kunnen en willen dus vaak niet 
publiekelijk reageren op individuele ziektegeschiedenissen 
en daarbij betrokken patiënten en hun familie. Het 
vertrouwen van die patiënten en hun familie hebben ze 
dan helaas al lang verloren. 

“Mediation wordt in die situaties  
in de zorg relatief weinig toegepast, 

terwijl dat nu juist een voor alle 
partijen goede of in ieder geval betere 

afsluiting van een calamiteit zou 
kunnen bewerkstelligen.”

Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor de advocaten 
die partijen bijstaan. Herstel van vertrouwen is immers 
bittere noodzaak voor beide partijen.
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&
ANSWER

B Y  W I L L E M I E N
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WELK ARTIKEL ZOU U WILLEN AANPASSEN EN WAAROM?
Voorstel tot wijziging van art. 1 lid 1 Wkkgz: de definitie van calamiteit dient te worden verhelderd.

MAGNA CARTA, HET DOCUMENT, WAT BETEKENT DAT VOOR U?
De Magna Charta werd in 1215 ondertekend door de Engelse koning Jan zonder Land en wordt gezien 
als een mijlpaal van vrijheid en democratie met een wereldwijde invloed. Vanwege zijn grote invloed op de 
ontwikkeling van de democratie staat de Magna Charta op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het idee van 
ongelimiteerde soevereiniteit, gebaseerd op het Britse juridische systeem en parlementaire traditie was en is 
hoog gewaardeerd in Groot Brittannië. De Magna Charta was daar de eerste uiting van.
Inmiddels is bekend dat conform in een door de Britse regering georganiseerd democratisch referendum 
door het Britse volk gekozen is voor het uit de EU treden van het Verenigd Koninkrijk. Deze zogenaamde 
Brexit wordt ingegeven door een (vermeend) gebrek aan democratie binnen de Europese Unie, waardoor 
twijfel is ontstaan over de legitimiteit van de Unie. Is dit nu wel of niet in lijn met de Magna Charta?

QUESTION
&
ANSWER
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J A A P  S I J M O N S

A T T O R N E Y S  A T  L A W  A T 

N Y S I N G H
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mr. Jaap
Sijmons



Prof. mr. Jaap Sijmons (1959) studeerde aan de Universiteit Utrecht Nederlands 
recht en filosofie. Hij is advocaat sedert 1988 en vanaf 1995 partner bij Nysingh 
advocaten-notarissen N.V. te Zwolle, lid van de sectie Gezondheidszorg en  
Markgroep Zorg. Van 2000 tot 2015 was hij voorzitter van de sectie  
Gezondheidszorg. Jaap Sijmons treedt met name op voor zorgaanbieders in  
geschillen met de overheid en haar bestuursorganen (VWS, NZa, IGZ e.a.) of  
met de zorgverzekeraars en adviseert o.a. over de inrichting van de zorg,  
concernvorming in de zorg en samenwerking tussen instellingen. Tevens treedt 
hij op voor koepelorganisaties in de zorg. In februari 2005 promoveerde hij aan 
de Universiteit Utrecht op een wijsgerig proefschrift en in november 2006 aan de 
Rijksuniversiteit Groningen in de gezondheidswetenschappen (gezondheidsrecht). 
Vanaf 1 januari 2007 is Jaap Sijmons naast zijn praktijk als advocaat verbonden 
als bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan het Molengraaff Instituut van  
de Universiteit Utrecht. Hij heeft circa honderd publicaties over gezondheids-
rechtelijke en andere juridische onderwerpen op zijn naam, ondermeer in het 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Nederlands Juristenblad en Tijdschrift voor 
Geneeskunde, alsmede diverse annotaties van zijn hand in het Tijdschrift voor 
Gezondheidsrecht, RZA en Gezondheidszorg Jurisprudentie.  
Hij becommentarieert diverse wetten voor Wolters Kluwer Tekst & Commentaar.
Jaap Sijmons is lid van de Gezondheidsraad en raadsheerplaatsvervanger in  
het Gerechtshof Amsterdam. Hij is verder bestuursvoorzitter van de Vereniging 
voor Gezondheidsrecht en lid van de redactie van het Tijdschrift voor  
Gezondheidsrecht. Jaap Sijmons stond in 2015 in de ranking van Zorgvisie  
van advocaten in de Gezondheidszorg op nummer 1.
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O V E R

O P E N 
N O R M E N

Over de ‘open normen’ van goed bestuur en handhaving na invoering van de Wkkgz, verschenen in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, nr.2, p. 84-91.
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Van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (‘Wkkgz’)1xStcrt. 2015, 
407. zijn verschillende onderdelen 
in deze aflevering van dit tijdschrift 
besproken. Zeker mag ook niet 
ontbreken wat er niet (meer) in deze 
wet staat: een paragraaf over ‘goed 
bestuur’. Dit onderwerp was in het 
wetsvoorstel Wet cliëntenrechten 
zorg (‘Wcz’) nog met een paragraaf 
voorzien.2xKamerstukken II 2009/10, 
32402, 2, paragraaf 2 (artikelen 39-41).  
 
Bij het opsplitsen van de Wcz in verschillende 
wetsvoorstellen, werd een afzonderlijke wet in het 
vooruitzicht gesteld: de Wet goed bestuur. De contouren 
werden geschetst in een brief aan de Tweede Kamer van 
19 september 2013.3xKamerstukken II 2013/14, 32012, 15. 
Inmiddels heeft de regering op basis van gesprekken en 
adviezen, en na afweging van verschillende alternatieven 
afgezien van een separaat wetsvoorstel Wet goed bestuur 
gericht op het functioneren van bestuur en intern toezicht 
van zorgaanbieders.4xKamerstukken II 2014/15, 32012, 
23. In de recente brief van de minister en staatssecretaris 
van 13 januari 2016 worden daarvoor nadere argumenten 
gegeven. De nieuwe denkrichting die in deze brief wordt 
ontvouwd is onderwerp van dit forumartikel. Er worden 
namelijk een paar opmerkelijke stappen gezet, die 
bepaald niet vanzelf spreken en de deur openen voor een 
interveniërende handhavingspraktijk die verder gaat dan 
wij tot nu toe gewend waren.
Allereerst is er het wetssystematische argument dat 
zaken die sector-overstijgend kunnen worden geregeld, 
bijvoorbeeld de algemene normen voor de bestuurs- en 
toezichtstaak en de aansprakelijkheid van bestuurders 
en toezichthouders eerder thuis horen in algemene 
wetgeving, zo luidde het eerste argument. Dat is te 
billijken en een wetsontwerp (Voorontwerp Wet bestuur 
en toezicht rechtspersonen) is met het oog daarop vorig 
jaar reeds gepubliceerd voor consultatie.5xZie www.
internetconsultatie.nl/bestuurentoezichtrechtspersonen.
Daarnaast denken de bewindslieden van VWS juist ook 

weer met scherpere focus via specifieke regelgeving 
voor de zorg bij te sturen wanneer een bepaald aspect 
van governance (bijv. de medezeggenschap) niet goed 
tot zijn recht dreigt te komen. Vooralsnog willen zij de 
initiatieven die door de sector zelf ontwikkeld zijn en nog 
worden, de ruimte geven. Het zou belangrijker zijn dat het 
veld zelf komt tot aanscherping en bredere implementatie 
van veldnormen, dan dat deze normen door de overheid 
worden opgelegd. Prioriteit heeft voor de bewindslieden in 
dat verband de Zorgbrede Governancecode (2010) beter 
te laten implementeren en naleven. Ook dat is een bekend 
en zinnig geluid en zal de sector ook welkom zijn.
Verder kan – nog steeds volgens de minister en 
staatssecretaris – er al veel volgens de huidige 
regelgeving, waaronder dus nu de nieuwe Wkkgz, en 
de bewindslieden zien dat niet altijd het volle potentieel 
daarvan wordt benut.6xBrief aan de Tweede Kamer d.d. 
13 januari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32012, 35) en 
Verslag 22 januari 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 32012, 
24). Daar schuilt een fikse adder onder het gras. Het klinkt 
als een aankondiging van het opschalen van de inzet 
van de wet, die wij eerder niet hebben gezien. Dat is ook 
zonder meer bedoeld. Ik volg hierna de opbouw van deze 
brief van 13 januari 2016 om te laten zien hoe de nieuwe 
handhavingspraktijk er op basis van de Wkkgz uit zou 
kunnen gaan zien wat betreft het hoofdstuk governance. Ik 
zal daarbij de wijze waarop daarbij het specialiteitsbeginsel 
wordt opgerekt aan de orde stellen als mijn belangrijkste 
bezwaar op de uitleg die aan de Wkkgz wordt gegeven. De 
wet is nog niet koud ingevoerd of zij wordt al oneigenlijk 
gebruikt.

Weeffouten in het besturen in de zorg?
Deze hiervoor genoemde wending in de 
wetgevingsagenda wordt nadrukkelijk door de 
bewindslieden gesteld tegen de achtergrond van een 
bredere discussie over het besturen en belonen in 
de semipublieke sector. Een kerndocument is daarbij 
het rapport Een lastig gesprek van de Commissie 
Behoorlijk Bestuur, onder leiding van oud-politica 
Femke Halsema, dat voor de semipublieke sector de 
weeffouten, de verantwoordelijkheidsverdeling en de 
sturingsmechanismen die onbehoorlijk gedrag van 
bestuurders, toezichthouders en leidinggevenden in de 
hand werken onderzocht.7xZie: www.rijksoverheid.nl/
documenten/rapporten/2013/09/11/een-lastig-gesprek-
advies-commissie-behoorlijk-bestuur.  

the
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Daarbij kwam de vraag naar 
de afbakening tussen het 
private en publieke domein 
nadrukkelijk aan de orde: 
‘zorgaanbieders zijn geen 
uitvoeringsorganisaties van 
de overheid’.8xKamerstukken 
II 2014/15, 32012, 24, p. 18-
19. Zeker, maar als private 
organisaties moeten het bestuur 
en het interne toezicht niet 
alleen mede gericht zijn op de 
kwaliteit en veiligheid van zorg, 
maar in dat verband publieke 
belangen dienen. Een kwestie 
van bestuurscultuur, aldus de 
minister en staatssecretaris 
in het voetspoor van de 
Commissie-Halsema.9xIbidem. 
Om niet via het toezicht op 
toezicht te ontaarden in een 
wel erg indirecte zorgstelling, 
moet hier toch duidelijk 
worden gezegd dat de private 
instellingen de publieke 
belangen enkel dienen via hun 
eigen statutaire doelstellingen. 
Zij houden rekening met 
publieke belangen. Via 
het scharnierpunt van ‘de 
bestuurscultuur’ kan men niet 
alsnog de private instellingen 
ondergeschikt maken aan 
een publiek belang als een 
quasi-uitvoeringsorganisatie 
van de overheid.10xDe Agenda 
Goed Bestuur van 22 januari 
2015 sprak dan ook alleen 
van het aanscherpen van 
verantwoordelijkheden over en 
weer van bestuurders en interne 
toezichthouders (Kamerstukken 
II 2014/15, 32012, 23). Dat 
hoeft ook niet als de private 
instelling door specifieke wetten 
onder de operationalisering 
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van het publieke belang wordt gebracht. Er is geen 
afbakeningsprobleem als intern bestuur en toezicht privaat 
volledig verantwoordelijk zijn voor een juiste naleving 
van de wet, gelijk de externe toezichthouders op het 
publieke domein van hun wettelijke taak. De verschillende 
bevoegdheden van bestuur en toezicht, namelijk private 
versus publieke, zijn echter wel scherp gedefinieerd en 
ook afgebakend. De IGZ heeft zich mede daarom uit 
de adviesrol voor het bestuur teruggetrokken op pure 
handhaving.11xJ.H. Hubben, ‘De IGZ: van stille kracht naar 
publieke waakhond’, TvGR 2012, p. 96-108, Legemaate 
e.a., Thematische wetsevaluatie, Bestuursrechtelijk 
toezicht op de kwaliteit van zorg, Den Haag: ZonMw, 
november 2013.

Agenda Goed bestuur (2015) en nieuw 
Beleidskader Goed Bestuur (2016)
Van de in 2015 aan de Tweede Kamer gepresenteerde 
Agenda Goed Bestuur konden in het licht van het 
vorenstaande dus niet al te ambitieuze wetgevingsplannen 
meer worden verwacht. Als speerpunten van de 
Agenda Goed Bestuur golden: ‘aanscherpen van 
verantwoordelijkheden over en weer van bestuurders 
en interne toezichthouders, versterken van het externe 
toezicht en aanpak van onbehoorlijk bestuur en wanbeleid, 
het optimaliseren van checks and balances langs de weg 
van medezeggenschap en het stimuleren van (het debat 
over) goed bestuur.’
 
Het speerpunt ‘versterken extern toezicht’ is van een 
nieuw beleidskader voorzien in de brief aan de Tweede 
Kamer d.d. 13 januari 2016, met de titel ‘Goede zorg 
vraagt om goed bestuur’. Aangekondigd is een tweeledig 
doel: a) duidelijk maken aan bestuurders en interne 
toezichthouders wat de overheid van hen verwacht en 
b) een beleidskader voor de externe toezichthouder in 
de verhouding tot de besturing van de zorginstelling 
aangeven. Als vervolg op dit beleidskader zullen 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gezamenlijk nog een 
nader toezichtkader goed bestuur uitwerken. Wat wij nu 
hebben is dus slechts een torso. Niettemin geeft het een 
doorkijk op de handhavingsagenda voor de komende 
jaren. Dat stemt bepaald niet gerust.

4. Begrip ‘goed bestuur’ en normstelling
Minister en staatssecretaris volgen in dezen de Commissie 
Behoorlijk Bestuur, onder voorzitterschap van oud-politica 
Femke Halsema, in haar onderzoeksrapport Een lastig 
gesprek, dat stelde ‘dat goed bestuur in de publieke sector 
alles te maken heeft met de zorgvuldige balans tussen 
dienstbaarheid aan burgers en professionals en degelijk 
financieel en organisatorisch beheer. Tegelijkertijd is het 
een balans tussen publieke belangen die gediend moeten 
worden en het private belang van de organisatie, te weten 
continuïteit.’ Per saldo zien we het private en publieke 
belang samenvallen in het leveren van kwalitatief goede 
en veilige zorg tegen aanvaardbare kosten. Dat sluit 
allerminst een intrinsieke motivatie van een gewetensvolle 
invulling van deze private taak uit. In de regel zullen 
zorgaanbieders ook intrinsiek gemotiveerd zijn, niet per se 
om de staat te dienen, maar vanuit gedeelde doelstelling 
van het realiseren van goede zorg in transparantie naar 
de maatschappelijke omgeving. Intrinsieke motivatie 
is natuurlijk nooit door de wetgever af te dwingen 
(per definitie extern motiverend door het gebruik van 
handhavingsinstrumenten).  
Wijzen op intrinsieke motivatie is een moreel appel. 
Meer is ook niet nodig, omdat de zorg zich uit zichzelf 
committeert aan maatschappelijk ondernemerschap, 
zoals de bewindslieden aangeven door hun verwijzing 
naar de Zorgbrede Governancecode en de gedragscode 
voor bestuurders van de Nederlandse Vereniging van 
Zorgdirecteuren (NVZD). Het zijn de breed gedeelde 
normen en waarden voor goed bestuur en toezicht van 
openheid en integriteit, omgevingsbewust en participatief, 
doelgericht en doelmatig, lerend en zelfreinigend, en ten 
slotte: verantwoordend en transparant. So far, so good.
‘Goed bestuur’ is geen afzonderlijke norm in de Wkkgz 
waarop de IGZ kan toezien en met de minister kan 
handhaven. Zij handhaven samen op de lange reeks van 
verplichtingen die voortvloeien uit de wet en waarvan 
de zorgaanbieders de adressaten zijn. Het bestuur 
heeft de wettelijke taak te zorgen dat de instelling aan 
de wettelijke verplichtingen voldoet, nu zij immers de 
eindverantwoordelijkheid in de organisatie heeft. Daarmee 
wordt de private bestuurstaak van een lange reeks van 
concrete publiekrechtelijke normen voorzien, die niet 
zozeer het bestuur als wel de zorginstelling en de zorg 
betreffen. Kerntaak van alle besturen is het organiseren 
van de zorgverlening en daardoor zijn alle normen voor de 
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zorgverlening tegelijk normen voor het bestuur. Omdat de 
norm voor goed bestuur in deze zin zich volledig oplost in 
de concrete kwaliteits-, veiligheids- en organisatienormen 
is er niet een eigenstandige norm voor goed bestuur, 
waarop minister en IGZ in de Wkkgz handhaven (er 
is wel een aantal structuurnormen in de WTZi en het 
Uitvoeringsbesluit WTZi). Hier ligt het verschil met ‘goede 
zorg’, dat in artikel 2 lid 2 onderdeel b van de Wkkgz wordt 
ingevuld door verwijzing naar de professionele standaard, 
met name door de geregistreerde standaarden ingevolge 
artikel 66b Zvw.
 
Handhaving in het kader van de Wkkgz is wel mogelijk 
op de gevolgen van het beleid van het bestuur, waarvoor 
evenmin een afzonderlijke bestuursnorm nodig is. Een 
structureel gebrek aan compliance ten opzichte van met 
name de verplichtingen uit de kwaliteitsparagraaf in de 
Wkkgz (zie daarvoor de artikelen 2 tot en met 11) kan 
de minister – en bij acute situaties de IGZ – dwingen tot 
maatregelen (aanwijzingen in de zin van artikel 27 en 
28 Wkkgz). Daar is geen afzonderlijke norm voor goed 
bestuur voor nodig. Daarmee nemen de minister en 
staatssecretaris echter geen genoegen.
Daarenboven – zo stellen de bewindslieden 
namelijk in de brief van 13 januari 2016 – laat het 
overheidstoezicht op goed bestuur zich leiden door de 
eigen normen van de zorgsector, zoals vastgelegd in 
de Zorgbrede Governancecode. Hier trekken minister 
en staatssecretaris uitdrukkelijk de analogie met de 
professionele standaard van de zorgverleners. Deze 
code, opgesteld door de Brancheorganisaties in de 
Zorg (BOZ), richt zich met name op de relatie tussen 
de interne toezichthouder en het bestuur. De NVZD 
en NVTZ introduceren eigen kwaliteitssystemen 
van bestuurders en toezichthouders, waarbij het op 
peil houden van kennis en kunde, onder meer door 
zelfevaluatie en intervisie een rol speelt. Het zorgen 
voor goede managementinformatie door professionals 
zich te laten verantwoorden tegenover het bestuur hoort 
daar ook bij.12xBrief aan Tweede Kamer d.d. 13 januari 
2016 (Kamerstukken II 2015/16, 32012, 35), p. 3. De 
code zelf is te vinden op: www.brancheorganisatieszorg.
nl/doc/ZorgbredeGovernancecode2010BoZ.pdf. De 
analogie is echter misleidend. De professionele standaard 
vult een gegeven open en globale kwaliteitsnorm in, 
niet alleen voor de Wkkgz, maar ook reeds voor het 

Burgerlijk Wetboek in de titel over de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst, waarin is vastgesteld dat de 
hulpverlener de standaard van zijn professie volgt (artikel 
7:453 BW). Een dergelijke kapstokbepaling ontbreekt 
voor het ‘goede bestuur’ in de zorg. De rechtstatelijke 
consequentie is dat handhaving door minister en IGZ 
niet mogelijk is op een niet-wettelijke norm. De IGZ kan 
wel vragen naar de zelfevaluatie van de leden van de 
raad van toezicht, maar niet met een aanwijzing of een 
bestuurlijke boete bij niet naleving van de aanwijzing deze 
zelfevaluatie afdwingen, omdat zij via een toezichtcode 
deel uitmaakt van de zelfregulering van de sector.13xBrief 
aan Tweede Kamer d.d. 13 januari 2016 (Kamerstukken II 
2015/16, 32012, 35), p. 9.
 
De bewindslieden laten dit punt misschien opzettelijk 
in het midden. Een bevestiging is de langere passage 
over de verdeling van verantwoordelijkheden in de 
brief van 13 januari 2016. Zo is nog eens herhaald dat 
de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor een 
zorgstelsel dat waarborgt dat alle Nederlandse burgers 
toegang hebben tot zorg die veilig, van goede kwaliteit en 
betaalbaar is. Het zijn de zogenoemde publieke belangen, 
die afgeleid kunnen worden uit artikel 22 Grondwet en 
in diverse wetgeving neerslaan. Voor de borging van 
de kwaliteit is dit de Wkkgz. De private partijen moeten 
in de zorgmarkt deze belangen realiseren. Zo is ons 
stelsel. Als de continuïteit van cruciaal zorgaanbod 
echter in gevaar komt, aanvaardt de overheid de 
systeemverantwoordelijkheid om die continuïteit veilig 
te stellen. Die verantwoordelijkheid betreft – aldus nog 
steeds de minister en staatssecretaris – de continuïteit van 
cruciale zorg en niet het veilig stellen van de continuïteit 
van de zorginstellingen in problemen.14xBrief aan Tweede 
Kamer d.d. 13 januari 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 
32012, 35), p. 5. Die laatste verantwoordelijkheid ligt 
volgens hen bij hun bestuurders en raden van toezicht. 
Met andere woorden: de verdeling is zo, dat slecht 
bestuur leidt tot uitval van de individuele instelling en het 
overnemen van de zorg door andere instellingen met 
eventuele hulp van de overheid. Handhaving en ingrijpen 
is dan, omgekeerd geredeneerd, gericht op de kwaliteit 
van de zorg en de zorgorganisatie, niet op de kwaliteit van 
het bestuur als zodanig of – anders gezegd – de borging 
van de continuïteit van de zorginstelling, wat min of meer 
op hetzelfde neerkomt.
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In de Wkkgz is de aanwijzingsbevoegdheid gekoppeld 
aan de naleving van de artikelen 2, 3, 4.1.a, 4.1.b. en 5 
t/m 10 van de Wkkgz. In deze artikelen is bepaald dat 
de zorgaanbieder zorg van goed niveau verleent, die 
in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is 
en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. 
De zorgaanbieder dient de zorg zo te organiseren dat 
dit redelijkerwijs leidt tot goede zorg. Het gaat daarbij 
niet alleen om kwalitatief en kwantitatief voldoende inzet 
van personeel en materieel maar ook van een juiste 
toedeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
verantwoordingsplichten. Voorts wordt van zorgaanbieders 
geëist dat zij beschikken over een adequaat 
kwaliteitssysteem, een adequaat werkende meldcode van 
huiselijk geweld en kindermishandeling, en een adequaat 
systeem voor het registreren en verwerken van incidenten. 
Ook dienen zij zich systematisch te vergewissen van de 
referenties van nieuw personeel of opdrachtnemers en 
met hen schriftelijk overeenkomsten te sluiten waarin 
de aan een goede zorgverlening gestelde eisen zijn 
vastgelegd. Het zijn dus de hiervoor genoemde concrete 
bepalingen over de kwaliteit, veiligheid en organisatie, 
waarvoor het bestuur wettelijk verantwoordelijk is, maar 
die niet het bestuur als bestuur normeren. Daarvoor kiezen 
minister en staatssecretaris de omweg van het ‘bestuurlijk 
onvermogen’.

‘Bestuurlijk onvermogen’
Specifieke normschendingen leiden tot specifieke 
aanwijzingen. Nieuw is dat nu een kritische grens wordt 
genoemd voor een bestuurlijk falen als geheel: ‘als blijkt 
dat het bestuur niet in staat is de kwaliteit van zorg op het 
vereiste peil te houden en/of bedrijfsmatig en financieel te 
kort schiet en als de interne en externe stakeholders niet 
in staat zijn dit te veranderen, dan is er mogelijk sprake 
van bestuurlijk onvermogen.’ Hoewel wij dus zagen dat 
het redden van een zorginstelling niet het doel van het 
overheidsbeleid is, ziet het extern toezicht wel een rol 
voor zich om te monitoren op de kwaliteit van bestuur 
en om in te grijpen, teneinde enkel op het elimineren 
van risicofactoren (lees : personen) in het bestuur en 
interne toezicht te ageren. Immers, de bewindslieden 
stellen dat hoewel bestuur en de interne toezichthouder 
zelf risico’s dienen te signaleren, te prioriteren en zelf 
op te lossen, het externe toezicht in actie komt ‘als de 
interne toezichthouder, de medezeggenschap en de 

externe stakeholders geen verandering kunnen of willen 
bewerkstelligen.’ Allereerst in waarschuwende zin doordat 
‘de externe toezichthouder in contact treedt met de interne 
toezichthouder, bijvoorbeeld om zich ervan te vergewissen 
of de waarschuwende signalen die het externe toezicht 
aan de bestuurders heeft afgegeven ook aan hen 
zijn doorgegeven.’ Vervolgens is het omwille van een 
structureel herstel van goede zorgverlening, in de ogen 
van de bewindslieden mogelijk in een aanwijzing een vorm 
van bestuurlijke ondertoezichtstelling op te nemen:
‘Het kan bijvoorbeeld gaan om een concrete opdracht 
of om het verplicht bijplaatsen van een deskundige aan 
de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht. Als ‘ultimum 
remedium’ kan de aanwijzing ook inhouden dat de Raad 
van Bestuur of Raad van Toezicht wordt uitgebreid of dat 
een of meer leden daarvan worden vervangen.’
En dergelijk algemeen beleid is relatief nieuw. In het 
verleden is een enkele keer ingegrepen op het bestuur en 
toezicht (casus Zuiderzeeziekenhuis15xZie Ph.S. Kahn, 
‘Toezicht en (overheids)interventie in de zorg’, TvGR 2004, 
p. 2-10.), maar dat is uitzonderling gebleven.
Een principiële vraag is de rechtmatigheid van 
deze aanwijzingsbevoegdheid. In de parlementaire 
geschiedenis van de Wkkgz is de aanwijzingsbevoegdheid 
niet met dat doel voorgesteld. In een tweetal recente 
casus oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State dat de aanwijzingsbevoegdheid van 
artikel 8 Kwaliteitswet zorginstellingen niet met het doel 
was gegeven om een beroepsverbod op te leggen aan 
(schijnbaar) disfunctionerende beroepsbeoefenaren. 
Het specialiteitsbeginsel van behoorlijk bestuur houdt 
in dat de aanwijzingen beperkt moeten blijven tot de 
doelstellingen en normen van de wet waaruit deze 
bevoegdheid afkomstig is. Er is een samenloop met de 
regeling van de Wet toelating zorginstellingen, waarin een 
cliëntenvertegenwoordiging (meestal de cliëntenraad) naar 
de Ondernemingskamer kan stappen voor een onderzoek 
en (al dan niet voorlopige) voorzieningen tegen slecht 
bestuur (bij gegronde redenen om aan een juist beleid te 
twijfelen of geconstateerd wanbeleid) of intern toezicht. 
De rechtbank kan een stichtingsbestuur bovendien 
op vordering van een belanghebbende vervangen bij 
schendingen van de wet en wanbeheer (artikel 2:298 
BW). Deze samenloop is een argument, nu geen heldere 
basis in de Wkkgz is gelegd voor het normeren van 
het functioneren van bestuur en toezicht als zodanig, 
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en de algemene norm voor ‘goed bestuur’ in de Wkkgz 
ontbreekt, om de handhaving te beperken tot het doen 
naleven van de specifieke normen van de Wkkgz (over 
de inrichting van de zorgorganisatie) en het treffen van 
maatregelen ter correctie van het bestuurlijk functioneren 
als zodanig over te laten aan de civiele rechter en de 
Ondernemingskamer in het bijzonder.
Het kabinet begrijpt uiteraard dat bij handhaving aan de 
eisen van rechtmatigheid en proportionaliteit moet worden 
voldaan. Daarvoor is een ‘escalatieladder’ geschetst. 
Daarbij wordt nadrukkelijker dan voorheen het bestuur 
beoordeeld. Omstandigheden die de minister volgens het 
nieuwe beleid bij de afweging voor een aanwijzing betrekt 
zijn:

o  Ziet de zorgaanbieder in dat sprake is van een gebrek in 
de door haar geleverde zorg (voldoende kennis, reflectief 
vermogen)?

o  Is de zorgaanbieder open en transparant naar interne en 
externe stakeholders?

o  Is er bij de zorgaanbieder eerder reden en noodzaak 
geweest voor het opleggen van maatregelen door de 
inspectie (recidive)?

o  Is er bij de zorgaanbieder sprake van bijzondere 
omstandigheden waardoor de geconstateerde gebreken 
maar tijdelijk zijn?

Deze criteria richten zich op het aantonen van een 
‘bestuurlijk onvermogen’. Via de omweg van de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de normschending 
is er daarmee nog steeds geen grondslag in de Wkkgz 
om in de open handhavingsbevoegdheid te lezen dat 
een maatregel kan zijn om een of meerdere bestuurders 
of toezichthouder te vervangen. Ik verwijs naar de 
beoordeling van het onbevoegd gegeven beroepsverbod 
krachtens artikel 8 Kwaliteitswet zorginstellingen door 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.16xRvS 12 augustus 2015, nr. 201407341/1/
A2 (Cardiologen Ruwaard van Puttenziekenhuis/IGZ), 
ECLI:NL:RVS:2015:2588.

Mandatering van de 
aanwijzingsbevoegdheid aan de IGZ
Met een verwijzing niet naar de Wkkgz maar naar de 
memorie van toelichting van de Wet uitbreiding bestuurlijke 

handhaving volksgezondheid (Wubhv) uit 2010 wordt 
door aanpassing van de mandaatregeling VWS met 
ingang van 1 januari 2016 de IGZ gemandateerd tot het 
geven van aanwijzingen op grond van artikel 27 Wkkgz. 
De inspecteur-generaal wordt bevoegd namens de 
minister een aanwijzing te geven. De adviesfase door 
de IGZ aan de minister kan worden overgeslagen. De 
IGZ kan daardoor ‘sneller en voortvarender optreden’. 
Daarbij wordt toegezegd dat de IGZ aan dezelfde 
wettelijke randvoorwaarden gebonden zal zijn als de 
minister. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor de IGZ 
voldoende afstandelijkheid is ingebouwd ten opzichte 
van de inspecteur die de voorgenomen aanwijzing heeft 
geïnitieerd. In administratief bezwaar zal na advies van de 
VWS-commissie bezwaarschriften de inspecteur-generaal 
in de regel kennelijk op bezwaar de beslissing nemen.
Het is de vraag of aan een dergelijke mandatering 
behoefte zou bestaan in het licht van de ingrijpendheid 
van de maatregel van bestuurlijke ondertoezichtstelling. 
Tot nu toe lijkt mij niet te zijn gebleken dat het instrument 
van de aanwijzing onvoldoende tot gelding is gekomen, 
omdat de minister niet tijdig kon beslissen of overvraagd 
werd met enkele beslissingen per jaar. Gelet op de 
beperktere rechtsbescherming in een administratieve 
procedure, ten opzichte van een beoordeling door een 
gespecialiseerde civiele rechter (met name geldt dat voor 
de Ondernemingskamer) wordt bij mandatering zowel 
van het primaire besluit als de beslissing op bezwaar een 
onvergelijkbaar lichter gewicht aan een besluit toegekend, 
wat in zijn uitwerking dezelfde werking kan hebben als 
de voorzieningen van de Ondernemingskamer of de 
rechtbank die een bestuur schorst of ontslaat. Dat lijkt a 
fortiori niet evenwichtig. De verleidelijkheid om via deze 
weg problemen op te lossen zal omgekeerd evenredig 
groot zijn en daarmee lijkt zelfs sprake van een belangrijke 
verschuiving in de verhoudingen binnen het typisch 
publiek-private stelsel.

Conclusie
Het onderdeel dat buiten de Wkkgz bleef, het bestuur 
en toezicht, dreigt de meest majeure verandering van 
de Wkkgz te worden. Van de normschending naar 
de oorzaken terugredenerend wordt de scheiding 
van de domeinen van privaat en publiek met het 
nieuwe gebruik van de aanwijzingsbevoegdheden 
niet langer gerespecteerd. Indachtig het leerstuk 
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van het specialiteitsbeginsel17xZie daarover R.J.N. 
Schlössels, Het specialiteitsbeginsel: over de structuur 
van bestuursbevoegdheden, wetmatigheid van bestuur 
en beleidsvrijheid, Den Haag 1998: Sdu Uitgevers. 
kan worden betoogd dat de minister en de IGZ 
hier voorsorteren op een gebruik van hun publieke 
handhavingsbevoegdheid ten aanzien van privaat 
bestuur en toezicht waarvoor de wettelijke grondslag 
ontbreekt. Voor deze administratieve bypass is bij deze 
gewaarschuwd.
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