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GOED BESTUUR IN DE ZORG; 
AANSCHERPING HUIDIGE KADER MOET 
LEIDEN TOT VERBETERING VAN 
GOVERNANCE 
Yvonne Nijhuis, Christian Huiskes, Matthijs van Rozen 

In haar brief van 22 januari jl. heeft de minister van VWS aan 

de Tweede Kamer laten weten dat er – anders dan eerder 

aangekondigd in haar brief van 19 september 2013 (TK 

2013/14, 32012, nr. 15) – (voorlopig) geen wetsvoorstel Goed 

Bestuur in de zorg zal komen. De minister kiest er bij nader 

inzien voor om eerst nog eens scherp te kijken naar wat er 

binnen bestaande wet- en regelgeving al is geregeld, en nog 

verbeterd zou kunnen worden, om goed bestuur en toezicht 

daarop binnen zorginstellingen te bevorderen. 

Speerpunten 

De minister formuleert hierbij vier speerpunten van beleid: 

1. aanscherpen van verantwoordelijkheden over en weer van 

bestuurders en toezichthouders; 

2. versterking extern toezicht en aanpak van onbehoorlijk bestuur 

en wanbeleid; 

3. optimaliseren van checks and balances langs de weg van 

medezeggenschap; en 

4. stimuleren van (debat over) goed bestuur. 

 

Waar verbeteringen noodzakelijk zijn, ligt er niet alleen een taak 

voor de wetgever, maar worden ook van de zorgsector initiatieven 

verwacht die moeten bijdragen aan een cultuur van 

aanspreekbaarheid, afrekenbaarheid en verantwoordelijkheid 

binnen zorginstellingen. Goed bestuur is niet te vatten in 

afvinklijstjes, aldus de minister. 

 

Dit alles ter bevordering van kwaliteit, veiligheid en continuïteit van 

zorg en het voorkomen van ernstige onrechtmatigheden zoals 

fraude. 

 

Aanscherping van verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheid 

Van bestuurders en toezichthouders binnen zorginstellingen wordt 

verwacht dat zij hun onderlinge verantwoordelijkheden 

uitdrukkelijk, en scherper dan nu het geval is, in hun statuten 
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vastleggen en wel op zodanige wijze dat zij in het kader van de 

jaarlijkse evaluatie van hun samenwerking een kritisch gesprek 

aangaan over het functioneren van en binnen de zorginstelling. In 

de Zorgbrede Governancecode zou moeten worden bepaald dat: 

• er binnen de raad van bestuur één bestuurder wordt benoemd 

die specifiek verantwoordelijk is voor de kwaliteit (en veiligheid) 

van de zorgverlening binnen de zorginstelling; 

• de raad van toezicht een vergewisplicht heeft bij de benoeming 

van een lid van de raad van bestuur, in die zin dat hij moet 

nagaan of de beoogd bestuurder geschikt is om de functie uit te 

oefenen; en 

• er een verplichte accreditatie voor bestuurders en 

toezichthouders geldt en dat geaccrediteerde bestuurders en 

toezichthouders worden opgenomen in een bestuurders- en 

toezichthouderregister. 

Voorts wordt door de minister van groot belang geacht dat de 

Zorgbrede Governancecode ook gaat gelden voor zorginstellingen 

die geen lid zijn van één van de brancheorganisaties in de zorg en 

dat het toezicht op de naleving van de code wordt verbeterd. Niet 

alleen door de IGZ, maar ook door een nog in te stellen 

onafhankelijk orgaan dat zorg draagt voor een ‘vertaling’ van de 

code in praktische hanteerbare normen, het actualiseren van de 

code en het monitoren van de sectorbrede naleving hiervan. 

 

Complementair aan bovengenoemde maatregelen is het voorstel 

van de minister van Veiligheid en Justitie om in het Burgerlijk 

Wetboek de aansprakelijkheidsbepalingen voor bestuurders en 

toezichthouders van rechtspersonen en de publieke sector aan te 

scherpen. Dit is opgenomen in het wetsontwerp bestuur en 

toezicht rechtspersonen, dat bij invoering op alle stichtingen van 

toepassing zal zijn. In een eerder blog informeerden wij u hier al 

over. 

De belangrijkste onderwerpen zijn: 

- bestuurders en toezichthouders moeten zich expliciet naar het 

belang van de stichting/instelling richten; 

- bij onbehoorlijke taakvervulling kunnen bestuurders en 

toezichthouders aansprakelijk zijn voor schade en tekorten, ook bij 

faillissement; 

- bestuurders en toezichthouders kunnen op verzoek van een 

belanghebbende door de rechter worden ontslagen bij 

onbehoorlijke taakvervulling. Voor toezichthouders is dit nieuw. 

Deze bepaling geldt reeds voor bestuurders, echter het criterium 
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voor een dergelijk ontslag wordt verlicht. 

Deze regeling houdt tevens een vorm van bestuursverbod in: 

bestuurders en toezichthouders die worden ontslagen door de 

rechtbank, kunnen vijf jaar geen bestuurder of toezichthouder van 

stichtingen zijn. 

 

De minister concludeert dat met de combinatie van 

civielrechtelijke en zorgspecifieke wetgeving voldoende middelen 

ter beschikking staan om in te grijpen bij zorginstellingen waar 

risico’s voor de kwaliteit en veiligheid ontstaan. 

 

Versterking extern toezicht 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (de IGZ) zal bij haar 

reguliere toezicht op zorginstellingen (aan de hand van het 

Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid rond Kwaliteit en 

Veiligheid) de normen van de zorgbrede governance code steeds 

meer moeten betrekken. De IGZ zal dit jaar het toezicht op goed 

bestuur expliciet prioriteit geven en betrekken in haar reguliere 

toezicht en bij onaangekondigde bezoeken. Raden van Toezicht 

zullen hierbij vaker worden betrokken. Tevens zal er een 

beleidskader worden opgesteld ten behoeve van een intensiever 

gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid die de minister kan 

inzetten op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Hierin 

wordt uitgewerkt wanneer en hoe de minister kan ingrijpen in het 

bestuur en toezicht van een zorgaanbieder. 

 

Onbehoorlijk bestuur en wanbeleid zullen daarnaast 

nadrukkelijker worden aangepakt. Daarbij is ook gesproken over 

de mogelijkheid van het opleggen van een bestuursverbod voor 

bestuurders die ernstig falen. Het huidige wettelijke 

instrumentarium is daarvoor voldoende uitgerust. 

 

Ook zal er nog scherper op nieuwe toetreders worden toegezien 

door de IGZ. 

  

Tot slot ziet de Minister de wettelijk verplichte screening van 

zorgaanbieder door zorgverzekeraars (in het kader van de 

zorgcontractering) als een waardevolle aanvulling op 

overheidstoezicht. 

 

Versterking medezeggenschap 

De minister constateert dat cliëntenraden veelal te weinig en/of te 



laat worden betrokken bij besluiten die een grote impact kunnen 

hebben op hun welzijn. Uit gesprekken met diverse partijen is 

haar tegelijkertijd gebleken dat zorgbreed (curatief, langdurig en 

ambulant) groot belang wordt gehecht aan medezeggenschap van 

cliënten. 

De plannen voor wetgeving rond medezeggenschap zijn de 

afgelopen jaren nogal eens gewijzigd, samenhangend met de 

Wcz en de intrekking van dit wetsvoorstel. Thans is de bedoeling 

om de beoogde verbeteringen in de Wmcz door te voeren ter 

versterking van de medezeggenschap. De belangrijkste 

veranderingen zijn de volgende: 

• Naast de cliëntenraad kunnen ook andere vormen van 

medezeggenschap worden ingericht (met de wettelijke 

bevoegdheden conform de Wmcz). Er zal sprake zijn van een 

cliëntvertegenwoordigend orgaan in plaats van een cliëntenraad; 

• Het kabinet laat momenteel onderzoek doen naar de ervaringen 

met de reikwijdte en (vernieuwende) vorm(en) van 

medezeggenschap in de huidige praktijk; 

• Voor onderwerpen die de directe leefomgeving van cliënten 

betreffen, komt een instemmingsrecht (nu verzwaard adviesrecht). 

Het instemmingsrecht is overigens geen vetorecht; 

• De financiering van cliëntenraden wordt verbeterd (onder meer 

worden genoemd: faciliteiten, middelen voor reguliere 

werkzaamheden en scholingskosten) 

• Het enquêterecht voor cliëntenraden bij de Ondernemingskamer 

wordt een wettelijke bevoegdheid; 

• De IGZ houdt toezicht op de wettelijke verplichting van 

zorgaanbieders in het kader van de inrichting van de 

medezeggenschap. 

 

Tot slot 

Hetgeen de minister in haar brief van 22 januari 2014 heeft 

geschetst, zal in de komende tijd nader worden uitgewerkt  in een 

uitvoeringsagenda voor Goed bestuur in de zorg, met daarin 

concrete maatregelen die aansluiten bij de specifieke 

vraagstukken in de cure en care. Wij zullen u daarvan op de 

hoogte houden. Mocht u op dit moment vragen hebben of nadere 

informatie willen ontvangen, dan kunt u vanzelfsprekend contact 

opnemen met Christian Huiskes, Yvonne Nijhuis of Matthijs van 

Rozen. 
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VAN NZA NAAR ACM: NOG MAAR ÉÉN 
TOEZICHTHOUDER VOOR DE ZORG 
Edwin Schotanus  

De drie nee stemmen uit de senaatfractie van de PvdA 

hebben vergaande gevolgen voor de inrichting van het 

markttoezicht op de gezondheidszorg. 

Als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel over de 

afschaffing van de vrije artsenkeuze heeft minister Schippers op 6 

februari jl. een breed pakket aan vervangende maatregelen 

gepubliceerd. Eén van de maatregelen vormt het versterken van 

het markttoezicht door de overheveling van taken van de NZa 

naar de ACM. 

 

Dit is een opmerkelijke wending. Het is hooguit twee jaar geleden 

dat men in Den Haag over elkaar heen viel over het lakse 

optreden van de ACM in een drietal ziekenhuisfusies. De ACM 

had die fusies namelijk goedgekeurd. Dat optreden was 

aanleiding om de NZa te belasten met het zorgspecifieke 

fusietoezicht. Bij de NZa zou meer aandacht zijn voor de kwaliteit 

en de bereikbaarheid van de gezondheidszorg. Blijkbaar heeft de 

minister het optreden van de ACM toentertijd vergeven. 

 

Ik denk overigens wel dat het zorgspecifieke fusietoezicht 

vanwege de overheveling efficiënter zou kunnen gaan worden. Nu 

vergt de afstemming tussen NZa en de ACM over de kwalificatie 

als concentratie veel tijd. De overheveling van taken (en mensen) 

zou er voorts toe kunnen leiden dat de kennis bij de ACM over de 

gezondheidszorg verbreed en verdiept zal worden. 

 

Overigens lijkt deze herverdeling van taken onbedoeld toch tot 

een tweedeling in de zorg te leiden; niet tussen arm en rijk, maar 

tussen eerstelijns en tweedelijns zorgaanbieders. De minister 

kondigt namelijk aan dat het toezicht op de ziekenhuizen en GGZ-

instellingen versterkt zal worden (zij zouden toch over teveel 

verkoopmacht richting zorgverzekeraars beschikken), terwijl het 

toezicht op eerstelijns zorgaanbieders (zoals huisartsen en 

fysiotherapeuten) versoepeld zou kunnen worden, waardoor 

collectief onderhandelen weer mogelijk zou kunnen worden. Ik 

ben benieuwd op welke wijze de minister dit in het aangekondigde 

werkplan zal gaan vorm geven. 

https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/edwin-schotanus/


 

Met het wegstemmen van het wetsvoorstel over de afschaffing 

van de vrije artsenkeuze is ook het wetsvoorstel voor een 

introductie van een verbod op verticale integratie tussen 

zorgverzekeraar en zorgaanbieder in de ijskast beland. Binnen de 

grenzen van de Mededingingswet en de Wet marktordening 

gezondheidszorg zijn zorgverzekeraars nu weer vrij om 

(meerderheids)deelnemingen in al dan niet gecontracteerde 

zorgaanbieders te verwerven. 

 

Zorg; het blijft een dynamische wereld! 

 

  



ZIJN FAILLISSEMENTEN VAN 
ZORGINSTELLINGEN IN WMO-ZORG 
HUISHOUDELIJKE HULP TE 
VOORKOMEN? 
Norbert Laane, Hendrie Aarnink 

Zijn faillissementen in de WMO-sector te voorkomen? Het 

loon van de huishoudelijk hulpen is te hoog. Niet alleen de 

zorginstelling en de huishoudelijke hulpen hebben hierin een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook de OR, de CR, de 

vakbonden en de politiek. 

Door de budgetkorting van de landelijke overheid kunnen 

gemeenten minder huishoudelijke hulp inkopen, bijvoorbeeld 

alleen nog maar HH 1 (FWG 10) of HH 2 (FWG 15). Soms alleen 

HH 1, soms alleen HH 2, soms nog beide. Ook staan door de 

budgetkorting de tarieven voor huishoudelijke hulp steeds meer 

onder druk. De tarieven kunnen niet uit. De zorginstellingen 

ontvangen tarieven die over het algemeen te laag zijn om de 

huishoudelijk medewerkers te betalen op grond van FWG 10 (HH 

1) of FWG 15 (HH 2). Het gevolg van deze bezuinigingsoperatie is 

dat thuiszorginstellingen met leegloop, overschot aan personeel, 

te maken krijgen. Bijkomend probleem is dat de zorginstelling 

vanuit het verleden vaak ook nog eens te maken hebben met te 

hoog betaald personeel, bijvoorbeeld HH 2 (FWG 15) in plaats 

van HH 1 (FWG 10), of huishoudelijke hulpen die het werk doen 

van HH 2, maar gehonoreerd worden op grond van bijvoorbeeld 

FWG 20 in plaats van 15. Daardoor zijn deze instellingen niet in 

staat om te concurreren in de WMO-markt. Faillissementen lijken 

helaas een realistisch scenario te worden. Hoe bereik je nu een 

reductie van het personeelsbestand en – indien nodig – verlaging 

van het loon naar het niveau van de werkzaamheden, zoals dat 

wordt ingekocht door de gemeenten? Indien niet tijdig een loon- 

en/of functiewijziging plaatsvindt, die aansluit op de door 

gemeenten ingekochte huishoudelijke hulp, dreigen (meer) 

faillissementen van thuiszorginstellingen. Het voorkomen van een 

faillissement is niet alleen de verantwoordelijkheid van de 

zorginstelling en haar bestuur, maar ook van de OR, de CR, de 

vakbonden en, niet te vergeten, de politiek. Indien de 

bezuinigingsoperatie van de gemeenten niet wordt teruggedraaid, 

hebben deze partijen hierin een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Niet alleen tegenover de cliënten, maar 

https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/norbert-laane/
https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/hendrie-aarnink/


zeker ook tegenover het personeel van de zorginstellingen. 

 

De faillissementen van Thebe en Pantein-Vivent wijzen uit dat het 

personeel uiteindelijk bij een faillissement slechter af kan zijn dan 

indien het personeel zou hebben ingestemd met een vrijwillige 

terugschaling (van FWG 15 of hoger naar FWG 10 voor HH 1, of 

van FWG 20 naar FWG 15 voor HH 2). Na faillissement – en 

eventueel een periode WW – zal een nieuwe werkgever de 

huishoudelijke hulp immers in dienst nemen op wèl 

marktconforme arbeidsvoorwaarden: bijvoorbeeld FWG 10 voor 

werkzaamheden op niveau van HH 1, anciënniteit gaat niet mee 

over, contract voor bepaalde tijd, eventueel met een proeftijd. De 

huishoudelijk medewerkster heeft dus hetzelfde loon als zij zou 

hebben gehad indien het personeel vrijwillig zou hebben 

ingestemd met loonsverlaging. Het personeel krijgt, kortom, 

ongunstigere arbeidsvoorwaarden dan wanneer de zorginstelling 

niet failliet zou zijn gegaan. 

 

Hoe bereik je deze oplossing van vrijwillige verlaging van het loon, 

om een faillissement in de huishoudelijke hulp te vermijden? Eerst 

zullen de medewerkers van het belang van deze loonwijziging 

moeten worden overtuigd. Arbeidsrelaties zijn in deze tijd 

flexibeler dan vroeger, niet meer statisch. Niet alleen van de 

zorginstelling en haar bestuur, maar ook van het personeel mag 

worden verwacht constructief mee te denken over oplossingen 

voor deze veranderende omstandigheden. Hetzelfde geldt voor de 

OR en de CR. Voorts zullen ook de vakbonden hier hun 

verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Ook in de politiek kan 

steun worden gezocht, bij de gemeente, de landelijke overheid en 

politieke partijen. Een loon- en/of functiewijziging kan leiden tot 

behoud van werkgelegenheid. Indien deze wijziging kan worden 

gerealiseerd, heeft dat de voorkeur boven een faillissement. 

Afgezien van het feit dat een faillissement veel onzekerheid geeft 

en leidt tot kapitaalvernietiging, is een loon- en/of functiewijziging 

in het belang van het personeel. 

 

Zijn er ook juridische mogelijkheden om deze verlaging van het 

loon in te voeren? In overleg, kan veel mogelijk zijn. Als overleg 

met het personeel, de OR, de CR en de vakbonden niet tot het 

gewenste resultaat leidt, zou het ons inziens mogelijk moeten zijn 

deze loonaanpassing af te dwingen. De beloning is immers in 

strijd met de CAO VVT. De techniek van het zogenoemde 



wijzigingsontslag zou ook toegepast kunnen worden, dan wel een 

eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden op grond van het 

arrest van de Hoge Raad Stoof/Mammoet. Welke weg ook wordt 

gekozen, uiteindelijk is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van alle betrokken partijen, omdat niemand bij een faillissement is 

gebaat. 

 

  



DE WNT-2 EN DE REGELING ZORG; 
WELKE AFSPRAKEN KUNNEN 
ZORGINSTELLING EN 
TOPFUNCTIONARIS IN 2015 NOG 
MAKEN? 
Yvonne Nijhuis  

Zoals bekend, heeft de Eerste Kamer op 22 december 2014 

alsnog, tegen de verwachting in, de Wet verlaging 

bezoldigingsmaximum WNT (WNT-2) aangenomen teneinde 

deze per 1 januari 2015 van kracht te laten zijn. De Minister 

van VWS heeft echter aangegeven de Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en 

welzijnssector (de Regeling) niet vóór 1 januari 2015 aan te 

kunnen passen. Daardoor zullen de voor 2014 vastgestelde 

maximumbedragen ook gelden voor 2015. De 

bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen in de zorg- en 

welzijnssector kunnen in 2015 derhalve nog hoger zijn dan 

het algemene bezoldigingsmaximum van de WNT-2. De aan 

de WNT-2 aangepaste Regeling Zorg treedt pas per 1 januari 

2016 in werking. Daardoor kunnen zorginstellingen in 2015 

met de topfunctionaris nog een bezoldiging overeenkomen 

op grond van de Regeling zoals deze in 2014 is vastgesteld. 

In de brief van 9 januari 2015 van Minister Plasterk over de 

invoering van de WNT-2 is daarover onder andere het volgende 

opgenomen: 

 

De met ingang van 2014 van kracht geworden Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector 

bevat een samenhangend stelsel van 10 in hoogte aflopende 

sectornormen – een zogenoemde “staffel” – waarbij verschillende 

aspecten van de instellingen in acht moeten worden genomen 

voor het bepalen van het maximumniveau. Voor 4 van de 10 

klassen van deze staffel geldt dat deze boven het verlaagde 

bezoldigingsniveau van de WNT-2 van € 178.000 liggen. 

Deze staffel, in feite het loongebouw voor bestuurders, is tot stand 

gekomen met inbreng van de betreffende sectoren en is 

gebaseerd op een regeling (de beloningscode voor bestuurders in 

de zorg) waar meerdere jaren aan is gewerkt voordat die kon 

worden aanvaard. Het opzetten van een consistent loongebouw is 
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zowel in opzet als in feitelijke toepassing complex. Om die reden 

was een simpele en eenzijdige doorvertaling van de verlaagde 

norm, die ook nog snel tot stand zou moeten worden gebracht, 

niet mogelijk. De minister van VWS heeft om die reden besloten 

dat een zorgvuldige aanpassing van de regeling alleen mogelijk is, 

indien daarvoor dan noodzakelijkerwijs het overgangsjaar 2015 

wordt gebruikt. Dat past ook bij de zorgvuldigheid die is betracht 

bij de invoering van WNT in 2013. Toen bleek het ook niet 

mogelijk om meteen aangepaste staffels in te voeren. Die zijn 

vervolgens per 1 januari 2014 ingegaan. Gegeven het feit dat de 

WNT-2 nu daadwerkelijk tot stand is gekomen en in werking is 

getreden, verwacht de minister dat het overleg met de betrokken 

sectoren over de nieuwe sectornormen voortvarend kan worden 

vervolgd en een nieuw loongebouw voor zorgbestuurders kan 

worden opgezet. 

 

Strikt genomen bestaat de mogelijkheid om de bezoldiging in 

2015 tussentijds te verhogen anticiperend op de toekomstige 

lagere norm, hoewel het kabinet dit niet toejuicht. In de WNT-2 is 

nl. geen bepaling opgenomen om te voorkomen dat 

topfunctionarissen voor de uit deze wet volgende normverlaging 

hun bezoldiging kunnen verhogen, zoals die wel in de WNT-1 was 

opgenomen. Hier is bewust voor gekozen. Bij de oorspronkelijke 

WNT gold het overgangsrecht niet voor afspraken die zijn 

gemaakt tussen de dag van aanvaarding in de Tweede Kamer (6 

december 2011) en de dag van inwerkingtreding (1 januari 2013). 

Anders dan bij de WNT-1 is er in de aanloop naar de 

normverlaging uit de WNT-2 sprake van een reeds geldend 

wettelijk kader voor de normering van bezoldigingen. Hierdoor zijn 

er geen onbegrensde salarisverhogingen mogelijk, maar zijn die 

slechts volgens de bestaande regelgeving toegestaan. Gevolg 

van het nog van toepassing zijn van de Regeling in 2015, is dat 

een zorginstelling met een topfunctionaris in 2015 nog een 

arbeidsovereenkomst kan sluiten en daarin afspraken kan maken 

over een bezoldiging in overeenstemming met de Regeling, 

waarop vervolgens het overgangsrecht van toepassing is. Pas na 

7 jaar gerekend vanaf 1 januarin 2016 (4 jaar gelijkblijvend, 3 jaar 

afbouw) zal de topfunctionaris dan op het niveau van de WNT-2 

moeten worden bezoldigd. 

 

Het is goed te weten dat de WNT3 ook nog op de agenda staat. 

Dit wetsvoorstel beoogt de normering te laten gelden voor alle 



medewerkers in de publieke en semipublieke sector, dus niet 

alleen voor de bestuurders. Dit betekent dat niemand in deze 

sector meer kan verdienen dan een minister. Het streven is om dit 

wetsvoorstel (WNT3) uiterlijk op 1 januari 2017 in werking te laten 

treden. 

 

Voor meer informatie over de WNT kunt u contact opnemen met 

Yvonne Nijhuis. 

 

  

https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialisten/yvonne-nijhuis/


  

BEOOGDE WIJZIGING VAN DE WET BIG; 
BEROEPSVERBOD VIA HET 
TUCHTRECHT IN DE MAAK 
Yvonne Nijhuis, Eveline van Andel 

Op 2 december 2014 stuurde minister Schippers van VWS 

(minister) de kabinetsreactie op de tweede evaluatie van de 

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet 

BIG). De context voor deze evaluatie werd gevormd door een 

aantal  ontwikkelingen in de zorg en samenleving. Er is meer 

behoefte aan keuze-informatie, technologische 

ontwikkelingen brengen nieuwe risico’s mee, er is een trend 

zichtbaar naar meer multidisciplinaire samenwerking en er 

ontstaan nieuwe beroepen. Biedt de Wet BIG nog wel 

voldoende bescherming tegen (nieuwe) risico’s? Deze vraag 

prangt temeer nu de afgelopen jaren een aantal ernstig 

disfunctionerende zorgverleners in de publieke 

belangstelling hebben gestaan. Het lijkt erop dat de Wet BIG 

niet voldoende meegaat met de tijd. 

In de reactie van de minister op de evaluatie wordt aangegeven 

dat zij een aantal van de aanbevelingen gaat uitwerken in een 

wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG (hierna: het 

wetsvoorstel). Dit wetsvoorstel zal in de loop van 2015 bij de 

Tweede Kamer worden ingediend. 

 

Hieronder volgt een korte weergave van enkele belangrijke 

(voorgenomen) wijzigingen met betrekking tot het tuchtrecht en de 

beroepsregulering in de Wet BIG. 

 

Wijzigingen in het tuchtrecht  

De Wet BIG regelt dat beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn 

in het BIG-register, onder het tuchtrecht vallen. Het tuchtrecht 

vervult twee functies. Ten eerste, het bevorderen van het lerend 

vermogen van de sector. Door het tuchtrecht worden de normen 

van het professionele handelen verduidelijkt en aangescherpt. 

Ten tweede de repressieve functie om disfunctionerende 

beroepsbeoefenaren te corrigeren en zo nodig van de 

beroepsuitoefening uit te sluiten. 

 

Beroepsverbod via het tuchtrecht 

https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/yvonne-nijhuis/
https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/eveline-van-andel/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/02/kamerbrief-met-beleidsreactie-op-evaluatie-wet-big.html


Een tuchtcollege kan in de nieuwe situatie, naast het opleggen 

van doorhaling in het BIG-register, de beroepsbeoefenaar ook de 

bevoegdheid ontzeggen om bijvoorbeeld een bepaalde categorie 

patiënten te behandelen. Indien de beroepsbeoefenaar een 

ernstig gevaar vormt voor alle patiënten zou een tuchtcollege de 

beroepsbeoefenaar zelfs het recht kunnen ontzeggen om een 

beroep in de individuele gezondheidszorg uit te oefenen. 

 

Herziening tuchtnormen 

De minister acht aanpassing van de tuchtnormen wenselijk om 

onduidelijkheid weg te nemen over de vraag of het tuchtrecht van 

toepassing kan zijn op gedragingen die BIG-geregistreerden niet 

verrichten in de hoedanigheid van geregistreerde. Dit voor zover 

het handelen of nalaten betreft dat een beroepsbeoefenaar niet 

betaamt en waarbij een relatie gelegd kan worden met de 

beroepsuitoefening dan wel de beroepsnormen. Gedacht kan 

worden aan zedendelicten die buiten de hoedanigheid van 

beroepsbeoefenaar worden verricht. 

 

Klacht wijzigen tijdens het vooronderzoek 

Het komt in praktijk voor dat de klager onvoldoende informatie 

heeft om in de klacht de relevante feiten te vermelden en de 

klacht tegen de juiste beroepsbeoefenaar in te dienen. Ter 

waarborging van de effectiviteit van het tuchtrecht acht de minister 

het noodzakelijk dat een klacht ook nog gewijzigd kan worden 

tijdens het vooronderzoek. Zij onderzoekt de mogelijkheid om per 

tuchtcollege een functionaris beschikbaar te hebben, die de klager 

adviseert naar aanleiding van de bevindingen van het 

vooronderzoek. De klager kan dan indien nodig de klacht wijzigen 

of intrekken en/of tegen anderen dan de beklaagde tuchtklachten 

indienen. 

 

Mogelijkheid tot kostenveroordeling 

Het wetsvoorstel zal de mogelijkheid bevatten voor het 

tuchtcollege om, in geval van een gehele of gedeeltelijke 

gegrondverklaring van de klacht, de beklaagde te veroordelen in 

de kosten die de klager redelijkerwijs heeft moeten maken in 

verband met de behandeling van de klacht 

(proceskostenveroordeling). 

 

Wijzigingen beroepenregulering 

Via de Wet BIG zijn beroepen gereguleerd waarvan de titel 



beschermd is. Beroepen in het ‘lichte regime’ kennen een 

beschermde opleidingstitel. Deze mag gevoerd worden als een 

wettelijk vastgelegde opleiding afgerond is. Beroepen in het 

‘zware regime’ kennen een beschermde beroepstitel. Deze mag 

gevoerd worden als een wettelijk vastgelegde opleiding afgerond 

is en daarnaast is een voorwaarde dat de beroepsbeoefenaar 

geregistreerd moet staan. Deze beroepsgroepen moeten ook aan 

herregistratie-eisen voldoen. Hierdoor wordt bereikt dat alleen 

beroepsbeoefenaren die over actuele deskundigheid beschikken, 

ingeschreven staan in het register. 

 

Wettelijke plicht tot vermelding van het BIG-nummer 

De minister zal een plicht opnemen tot vermelden van het BIG-

nummer daar waar beroepsbeoefenaren zich schriftelijk (ook 

digitaal) bekendmaken als beroepsbeoefenaar. Bijvoorbeeld op 

visitekaartjes, websites en rekeningen. Zo kunnen patiënten en 

andere belanghebbenden makkelijker controleren of een 

beroepsbeoefenaar ingeschreven staat in het BIG-register en of 

aan deze beroepsbeoefenaar maatregelen zijn opgelegd. 

  

Uitbreiding van de eisen bij herregistratie 

Om beter te borgen dat BIG-geregistreerden beschikken over 

actuele deskundigheid en bekwaamheid is de minister 

voornemens de herregistratie-eisen uitbreiden, bijvoorbeeld met  

de verplichte bij- en nascholing, die afgesloten wordt met een 

toets en verplichte deelname aan intercollegiale toetsing. 

  

Wijziging regeling voorbehouden handelingen 

De lijst met voorbehouden handelingen zal op twee punten 

wijzigen. Bepaalde vormen van behandeling met een laser zullen 

als voorbehouden handeling aangemerkt worden. Defribillatie 

door een AED zal echter uitgesloten worden van de regeling. De 

minister zal de regeling voorbehouden handelingen daarnaast 

aanpassen met het oog op cosmetische ingrepen. Evident 

risicovolle handelingen met een cosmetisch oogmerk dienen 

zonder twijfel onder de Wet BIG te vallen. De minister zal in de 

Wet BIG verduidelijken dat het verbod op het verrichten van 

voorbehouden handelingen in elke situatie geldt waar 

beroepsmatig gehandeld wordt. Dus ongeacht of een behandeling 

met een gezondheidskundig doel verricht wordt of niet. 

 

Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang van het 



wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG. Mocht u vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen met Eveline van Andel of 

Yvonne Nijhuis. 

 

 

https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/eveline-van-andel/
https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/onze-mensen/yvonne-nijhuis/

