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Datum  : 14 oktober 2019 

Ons kenmerk : 191014/BoZ 

Betreft : Adviesaanvraag 

 

 

 

Geachte mevrouw Minkman, 

 

 

In uw brief van 5 juli 2019 geeft u, in reactie op de signalering van de IGJ en NZa, aan 

te betwijfelen of de ontwikkeling naar een ‘open norm’ van IGJ en NZa recht doet aan 

de principes in de Governancecode Zorg. U spreekt uw zorg uit over deze ontwikkeling 

en biedt aan om hierover een advies uit te brengen aan de BoZ.  

 

De BoZ deelt uw zorg over deze ontwikkeling en is in dat verband overleg aangegaan 

met zowel het ministerie van VWS als de NZa en IGJ. Een advies van uw commissie 

over de aanbevelingen die NZa en IGJ doen in hun signalering, zal hierbij zeker 

behulpzaam zijn. We verzoeken u tot een dergelijk advies te komen.  

 

In de signalering wordt specifiek gewezen op het risico van belangenverstrengeling.  

De Governancecode Zorg gaat in artikel 2.6 specifiek in op belangenverstrengeling: 

Integriteit vertaalt zich onder meer in het vermijden en tegengaan van iedere vorm en 

schijn van belangenverstrengeling. (…) 

Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van enig lid 

van de raad van bestuur of van de raad van toezicht en de zorgorganisatie wordt 

voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. (…) 

 

 

Wij verzoeken u om ons nader te adviseren over de regeling van belangenverstrengeling 

in de code. 
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Wij verzoeken u daarbij om ten behoeve van dit advies na te gaan welke knelpunten 

en ondersteuningsbehoeften bestuurders en toezichthouders ervaren bij het omgaan 

met belangenverstrengeling. 

 

Wij verzoeken u om ten behoeve van dit advies na te gaan welke oplossingen en good 

practices bestuurders en toezichthouders hebben ontwikkeld bij  het omgaan met 

belangenverstrengeling. 

 

Wij verzoeken u tenslotte om na te gaan of de regeling in andere governancecodes 

(o.a. de Nederlandse Corporate governancecode) en jurisprudentie (o.a de uitspraken 

van de Ondernemingskamer en de Governancecommissie) met betrekking tot 

belangenverstrengeling bruikbare elementen bevat die zouden kunnen worden 

opgenomen in de Governancecode Zorg. 

 

We zijn graag bereid dit verzoek nader toe te lichten. Wij achten het van belang om u 

te melden dat de komende tijd de BoZ ook met andere relevante partijen overleg 

voert over dit thema, dat invloed kan hebben op de gedachten- en/of beleidsvorming 

in BoZ-verband. Mocht dit overleg tussentijds relevante uitkomsten kennen dan zullen 

wij u daarover informeren. 

 

 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

drs. J.D.C. Geel 

voorzitter  


