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RECHT IN HET FIZIER

Governance in de zorg:  
open norm of dichttimmeren?

Goed bestuur en toezicht is van belang voor kwaliteit en continuïteit van elke onderneming. Dat 
geldt zeker voor de zorg, waar tekortschieten van goed bestuur grote consequenties voor patiën-
ten kan hebben. Daarom worden door de politiek telkens nieuwe regels bedacht of aangekon-
digd, vaak als reactie op incidenten. 

Incidenten

Voor de zorgsector was in 2006 een Zorgbrede Gover-

nancecode opgesteld en aangepast in 2010. Die code 

was vrij speci<ek en werd in de praktijk ervaren als af-

vinklijstje. Na de stelselwijziging in 2015, zoals het 

schrappen van de AWBZ en de invoering van de Wlz 

en Wmo 2015, sloot deze code steeds minder aan op de 

praktijk. Bovendien kreeg het denken over goed be-

stuur en toezicht steeds meer aandacht als gevolg van 

incidenten. Denk aan het faillissement van de IJssel-

meerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. Maar 

ook de nasleep van het faillissement bij Meavita, de 

discussies rond Alliade en de governancediscussie rond 

Buurtzorg. Er zijn veel gevallen in de afgelopen tien 

jaar waar bestuur en toezicht ter discussie werden ge-

steld. Vaak had dat te maken met verkeerde motieven 

bij besluitvorming en een ongezonde cultuur.

Omdat de bestaande Governancecode onvoldoende een 

cultuurverandering – of zuivere mindset – aanmoedig-

de kondigde toenmalig minister Schippers al in 2013 

een wetsvoorstel aan, waarin verantwoordelijkheden 

van bestuurders en toezichthouders werden aange-

scherpt en extern toezicht op de aanpak van onbehoor-

lijk bestuur en wanbeleid zou worden aangepakt. 

Toen al werd duidelijk dat het lastig is om een balans te 

vinden tussen regels en het veranderen van cultuur. 

Anders gezegd: kun je cultuurverandering afdwingen 

met regels? Het wetsvoorstel werd weer ingetrokken.

Governancecode Zorg 2017

Uiteindelijk heeft de markt het zelf opgepakt en is een 

nieuwe Governancecode Zorg 2017 ontwikkeld ter ver-

vanging van de achterhaalde versie uit 2010. Die nieu-

we code gaat uit van een meer open norm en het “pas 

toe of leg uit beginsel”. Dat betekent dat de zorgaanbie-

der of een bestuur zelf bepaalt welke bepaling en ge-

dragsregels zij volgt en in welke gevallen gekozen 

wordt voor een beter alternatief, maar dat moet dan 

wel kunnen worden onderbouwd. En dat moet transpa-

rant gebeuren.

Open norm en toezichthouders

Zoals in Nederland verwacht kan worden, is ook daar 

weer veel debat over ontstaan. Want wat kun je eigen-

lijk met een open norm? Als je een goed verhaal hebt, 

kom je met veel weg. Intussen probeerden ook de toe-

zichthouders NZa en IGJ grip te krijgen op de materie. 

In 2016 verscheen het document Toezicht op goed be-

stuur waarin te lezen viel wat de toezichthouders ver-

wachten van goed bestuur. 

In 2020 verscheen daar een aangepaste versie van. In 

2018 was al verschenen een meerjarig beleidsplan 

2016-2019 van IGJ onder de titel Gezond vertrouwen. 

De stukken maken duidelijk welke worsteling de toe-

zichthouders voelen om grip te krijgen op goed be-

stuur. 

Normering via regelgeving?

Ook vanuit de politiek werd de roep steeds luider om 

grip te krijgen op goed bestuur via regelgeving. De Wet 

toelating zorginstellingen (Wtzi) wordt (naar alle waar-

schijnlijkheid) in 2022 vervangen door de Wet toetre-

ding zorgaanbieders (Wtza) met een keur aan verplich-

tingen voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, 

waaronder een meldplicht, een vergunningsplicht en 

verplichtingen rond intern toezicht. 

En om te voorkomen dat personen met de verkeerde 

intenties in de zorg werkzaam zijn, is een wetsvoorstel 

integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) aan-

hangig gemaakt, met aanvullende voorwaarden aan di-

videnduitkering en het vermijden van belangentegen-

stelling. 

Verder is een wetsvoorstel bevorderen samenwerking 

rechtmatige zorg aangekondigd, met het voornaamste 

doel zorgfraude aan te pakken. Intussen is dat voorstel 
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controversieel verklaard en is het aan een volgende ka-

binet om het op te pakken.  

Hetzelfde geldt voor het wetsvoorstel bevorderen con-

tracteren, bedoeld om in deelsectoren de minister een 

hinderpaaltarief te laten vaststellen, hetgeen feitelijk 

betekent dat voor die sectoren de vrije artsenkeuze 

komt te vervallen. Dit voorstel is voorlopig in de ijskast 

gezet. 

Daarnaast is het nodige te doen op het gebied van de 

Wet Normering Topinkomens en maatregelen rond het 

persoonsgebonden budget, de Jeugdwet en het Wmo-

toezicht. 

En dan is er nog de Wet bestuur en toezicht rechtsper-

sonen per 1 juli 2021, die beoogt maatregelen te nemen 

ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht 

bij stichtingen en verenigingen. Daarin zijn onder meer 

bepalingen opgenomen die moeten waken voor tegen-

strijdig belang, maar ook bepalingen inzake aansprake-

lijkheid en ontslag van bestuurders. 

Last but not least heeft ook de rechtspraak zich ge-

roerd. In diverse uitspraken zijn in het afgelopen de-

cennium bestuurders en toezichthouders hoofdelijk 

aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van wanbeleid. 

Wordt de zorg ontregeld of ontregelen we  

de zorg?

Inmiddels begint de indruk te ontstaan dat ieder inci-

dent nieuwe regels uitlokt. Juist in een tijd waarin de 

kreet “ontregel de zorg” zou moeten leiden tot meer 

schrapsessies, lijkt de toename van regelgeving diezelf-

de weer zorg te ontregelen met extra administratieve 

lasten. Bovendien zal het steeds moeilijker worden om 

bestuurders en toezichthouders te vinden die de risico’s 

van het vak aandurven.

Elke bestuurder zal te maken krijgen met besluiten, 

waarvan de gevolgen nog niet of niet goed zijn te over-

zien. Maar goed bestuur gaat helemaal niet over de 

juiste beslissingen. Het gaat om het juiste afwegingspad 

en transparantie daarover. Het gaat om de juiste motie-

ven, namelijk handelen in het belang van de onderne-

ming en niet in een ander of eigen belang.

Het is waar dat het moeilijk is om grip te krijgen op 

een open norm, maar het is de vraag of gedrag of cul-

tuur in regels en toezicht op naleving zijn te vatten. 

Tips

Voor bestuurders en toezichthouders is van belang het 

volgende te bedenken: 

 • Wees je bewust van wettelijke en statutaire verplich-

tingen;

 •  Ken de Governancecode Zorg 2017 en leef daar ook 

naar;

 • Weet dat ook zorg<nanciers, zoals zorgkantoren, 

toetsen of voldaan is aan verplichtingen uit de wet en 

de Governancecode Zorg 2017; 

 • Handel uitsluitend in het belang van de onderne-

ming;

 • Leg alle beraadslagen vast in de notulen en geef ook 

aan wie daarover is geraadpleegd;

 • Zorg voor een goede verzekering, die ook de kosten 

van juridische hulp dekt;

 • Wees als toezichthouder proactief en ook daarvoor 

geldt: “wie schrijft, die blijft”. Leg alles vast. Dat is de 

basis van goed bestuur en toezicht.
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