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GOVERNANCECOMMISSIE GEZONDHEIDSZORG 

 

Kenmerk: Gc 17/01 

 

Aangepaste versie, na herstel op 10 januari 2018 van kennelijke fouten in de nrs. 4.13 en 4.18 

 

De Governancecommissie, samengesteld als volgt: 

mr. H.F.M. Hofhuis, wonende te Den Haag, voorzitter, 

mr. G.J. Bloemendal, wonende te Y., 

drs. Z.D. Woldhuis, wonende te Y., 

drs. J.H. Colijn, wonende te Nijmegen, 

dr. M. van Ooijen, wonende te Gennep, 

bijgestaan door mr. A.T.B. de Vries, secretaris, 

 

heeft op 20 december 2017 als volgt geoordeeld in de zaak van: 

 

A., 

wonende te Z.,  

verzoeker, 

 

tegen: 

 

1. de raad van toezicht van de B., 

    gevestigd te Z., 

 

en 

 

2. de voorzitter van de raad van bestuur van de B.,  

     gevestigd te Z., 

verweerders, 

gemachtigde: mr. T.A.M. van den Ende. 

 

Partijen worden hierna aangeduid als verzoeker respectievelijk verweerders, en deze laatsten af-

zonderlijk als de raad van toezicht (“RvT”) en de voorzitter van de raad van bestuur (“RvB”). De B. 

wordt aangeduid als de stichting.  

 

 

 

1. Het procesverloop 

 

1.1 Met een brief gedateerd 1 augustus 2017 en op 8 augustus 2017 ontvangen op het secretariaat 

van de Governancecommissie (hierna: de Commissie), heeft verzoeker aan de Commissie een 

verzoek tot toetsing aan de Governancecode voorgelegd. Bij het toetsingsverzoek zijn vijf bij-

lagen gevoegd (genummerd 1-5).  

 

1.2 De Commissie heeft met een brief van 9 augustus 2017 enkele vragen aan de partijen (verzoe-

ker en verweerders) voorgelegd. Op 20 augustus 2017 heeft verzoeker geantwoord op deze 
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vragen. Hij heeft bij deze gelegenheid tevens het toetsingsverzoek aangevuld. Met een brief 

van 23 oktober 2017 heeft verzoeker nadere producties ingediend (genummerd 1-42). 
 

1.3 Verweerders hebben met een brief van 2 oktober 2017 van hun gemachtigde een verweer-

schrift (met tien bijlagen, genummerd 1-10) ingediend. Bijlage 4 is vervangen bij latere brief 

van 5 oktober 2017 van de gemachtigde. Verweerders concluderen in hun verweerschrift pri-

mair dat verzoeker niet-ontvankelijk is in zijn toetsingsverzoek. Subsidiair concluderen zij dat 

de in het toetsingsverzoek opgenomen klachten van verzoeker ongegrond zijn. Zij vragen de 

Commissie het verzoek af te wijzen en niet over te gaan tot het doen van aanbevelingen. 
 

1.4 De Commissie heeft het verzoek behandeld op de zitting van 30 oktober 2017 te Utrecht. Ver-

zoeker was daar aanwezig met zijn adviseur G.. Aan de zijde van verweerders waren aanwezig 

C. (hierna ook te noemen: C.) en D. (voorzitter respectievelijk lid van de RvT), E. (de voorzitter 

van de RvB, hierna ook te noemen: E.) en F., secretaris van de RvB, allen vergezeld door de 

gemachtigde van verweerders. Verzoeker heeft het woord gevoerd mede aan de hand van 

een “Reactie op verweerschrift t.b.v. Governancecodecommissie 30 oktober 2017”. Ook ver-

weerders hebben het woord gevoerd, in eerste instantie bij monde van hun gemachtigde. Alle 

partijen hebben voorts vragen van de Commissie beantwoord. 
 

2. De vaststaande feiten 

 

2.1 De stichting houdt onder meer het H. te Z. (hierna: het ziekenhuis) in stand. De stichting is 

een van de initiatiefnemers van (en partners in) de coöperatie I., samen met de stichtingen die 

het J. en het K. in stand houden. 

 

2.2 Artikel 10 lid 1 van de statuten van de stichting bepaalt dat de RvT uit een oneven aantal van 

ten minste vijf en ten hoogste zeven leden bestaat. 

 

2.3 Verzoeker is vanaf 1 september 2008 lid van de RvB geweest. De RvB bestond verder uit E. en 

L., medisch lid. Problemen binnen de RvB hebben in 2012 geleid tot activiteiten ter verbete-

ring van de samenwerking tussen de leden van de RvB onder begeleiding van een externe ad-

viseur, M. (hierna: M.). Deze was daarvoor ingeschakeld door E., die hem van een eerder con-

tact kende. M. is na dat eerdere contact E.’s persoonlijke coach geworden. 

 

2.4 In november 2008 is mevrouw N. (verder: N.) benoemd tot lid van de RvT. In juni 2008 was zij 

interim-directeur van O. te Y.. Met deze vennootschap had de stichting een conflict over een 

bouwproject. Door een vaststellingsovereenkomst van medio 2008 is dat conflict geëindigd. 

Het concept daarvan voorzag in medeondertekening door N. namens de genoemde vennoot-

schap. Bij het openvallen van een vacature voor de functie van lid van de RvT in 2008 heeft E., 

ook toen de voorzitter van de RvB, N. als mogelijke kandidaat genoemd. 

 

2.5 In 2012 is P. (verder: P.) aangetreden als lid van de RvT. Voordien was hij gedurende tien jaren 

lid van de raad van toezicht van de stichting die het Q., te X.,  in stand hield. Deze stichting is 

in juni 2013 failliet verklaard.  

2.6 In 2013 heeft het bestuur van de coöperatie I. C. benoemd tot interim-bestuurder van de door 

deze coöperatie in stand gehouden zorgorganisatie R., die activiteiten van het Q. in X. had 

overgenomen. R. werkt samen met de ziekenhuizen van deze coöperatie, waaronder het H.. 

C. is tot eind 2013 interim-bestuurder van R. geweest.  
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2.7 Eind 2013 was de functie van voorzitter van de RvT vacant. Bij de vervulling van de vacature 

heeft de stichting als (externe) procesbegeleider M. ingeschakeld. Hij was in die periode ook 

de persoonlijke coach van E.. In het voorjaar van 2014 is C. benoemd in de vacature.  

 

2.8 Later is M. ook opgetreden bij een van de zelfevaluaties van de RvT. 

 

2.9 De RvT bestaat sinds juli 2016 uit zes leden. Voordien had de raad vijf leden. Dit aantal is uit-

gebreid tot zes, omdat behoefte bestond aan een (extra) lid met juridische kennis. 

 

2.10 De voorzitter van de RvT heeft op 24 oktober 2016 verzoeker verzocht terug te treden uit zijn 

functie van lid van de RvB. Hiertegen heeft verzoeker bezwaar gemaakt. Dit geschil tussen de 

stichting en verzoeker had ook een arbeidsrechtelijke component. De stichting en verzoeker 

hebben een overeenkomst gesloten waarbij de arbeidsovereenkomst met verzoeker is beëin-

digd per 1 januari 2017. Aan zijn bestuursfunctie is met ingang van deze zelfde datum een ein-

de gekomen. 
 

2.11 S. (verder: S.) is tot 1 januari 2016 lid van de RvT geweest. In het in 2.10 bedoelde arbeidsrech-

telijke geschil met verzoeker heeft de stichting aanvankelijk haar huisadvocaat ingeschakeld. 

Op diens advies heeft de stichting vervolgens een arbeidsrechtadvocaat ingeschakeld. Deze is 

verbonden aan het kantoor waartoe S. kort na zijn vertrek uit de RvT was toegetreden als 

advocaat. 

 

2.12 Verzoeker heeft op 23 oktober 2016 en op 31 oktober 2016 schriftelijke klachten over het 

functioneren en het gedrag van de voorzitter van de RvB en over de besluitvorming binnen de 

RvB voorgelegd aan C. en P., als voorzitter en lid van de RvT. 

 

2.13 De stichting kent een Identiteitsraad. Deze raad adviseert de RvB, gevraagd en ongevraagd, 

over zaken die de protestants-christelijke identiteit van het ziekenhuis aangaan. Sinds 2008 is 

T. (verder: T.) voorzitter van de raad. Artikel 4.7 van het Reglement van de Identiteitsraad be-

paalt onder meer dat tot lid van de Identiteitsraad niet benoembaar zijn personen die uit an-

deren hoofde (dan eerder in dit artikel vermeld) “belang hebben bij of verbonden zijn met de 

stichting”. 

 

2.14 De stichting huurt praktijk- en opslagruimte van T.. De stichting huurt ook geregeld trainings-

ruimten in het opleidingsinstituut van V., de handelsnaam van een zakelijke activiteit van T.. 
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3. De standpunten van de partijen 

 

3.1 Verzoeker stelt dat de RvT en/of de voorzitter van de RvB ten aanzien van diverse hierna te 

bespreken kwesties hebben gehandeld in strijd met de Governancecode en/of met de statu-

ten van de stichting of andere regelingen waaraan verweerders zijn gebonden.  

 

3.2 Verzoeker stelt voorts dat voor hem, als lid van de RvB, een speelveld om bepaalde zaken aan 

de kaak te stellen, heeft ontbroken. De RvT en de voorzitter van de RvB hebben volgens hem 

de spelregels terzijde gesteld. De RvT heeft niet getracht enig inzicht te krijgen in conflicten. 

De RvT heeft ook geen onafhankelijk toezicht gehouden of kunnen houden. Zelfevaluaties 

binnen de RvT hebben niet, en in elk geval onvoldoende, plaatsgevonden. Ditzelfde gold voor 

(zelf)evaluaties binnen de RvB of tussen de RvT en de RvB. E. heeft als voorzitter van de RvB 

nagelaten ervoor te zorgen dat de RvB goed functioneerde. Hij was als voorzitter van de RvB 

ook niet toetsbaar. De RvT heeft niet ingegrepen, maar hem, verzoeker, als klokkenluider 

weggestuurd. 
 

3.3 Verweerders hebben de stellingen van verzoeker in alle onderdelen bestreden. Op hun stand-

punt komt de Commissie voor zover nodig hierna terug. 

 

4. De beoordeling van het verzoek 

 

 Algemeen 

 

4.1 Niet in geschil is dat de Commissie het verzoek dient te toetsen aan de Zorgbrede Governan-

cecode 2010. Het verzoek heeft immers vrijwel geheel betrekking op kwesties die zich hebben 

voorgedaan vóór de inwerkingtreding van de huidige Governancecode Zorg, per 1 januari 

2017. Waar in het navolgende sprake is van “de Code”, doelt de Commissie dus op de Zorg-

brede Governancecode 2010. 

 

4.2 De Commissie is niet bevoegd te oordelen over de (civielrechtelijke) rechtspositie van verzoe-

ker of – meer in het algemeen – over de civielrechtelijke gevolgen van een schending van de 

Code. Dit neemt niet weg dat kwesties die de rechtspositie van verzoeker betreffen, een rol 

kunnen spelen bij de vorming van het oordeel van de Commissie over mogelijke schendingen 

van de Code. 
 

4.3 Verzoeker heeft ter zitting verklaard niet als klokkenluider aangemerkt te willen worden. De 

Commissie toetst dus niet aan de bepalingen van de Code die betrekking hebben op klokken-

luiders. 

 

De ontvankelijkheid van verzoeker 

 

4.4 De Commissie heeft op grond van artikel 6 lid 1 van het Reglement Governancecommissie 

Gezondheidszorg (hierna: het Reglement) tot taak de behandeling en beoordeling van ver-

zoeken van “belanghebbenden” tot toetsing van de naleving van een of meer principes van de 

Code door een zorgorganisatie. Zoals de Commissie eerder (in de zaken Gc 11/01 en Gc 15/01) 

heeft geoordeeld, kunnen ook oud-werknemers worden beschouwd als “belanghebbenden”. 

Het enkele feit dat zij niet meer werkzaam zijn bij de zorgorganisatie in kwestie staat dus niet 

in de weg aan toegang tot de Commissie. 
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4.5 Een ruime uitleg van het begrip “belanghebbende” in artikel 1, aanhef en onder 8, van het 

Reglement is in overeenstemming met het doel en de strekking van de Code. De Commissie is 

in het leven geroepen om te oordelen over de vraag of de Code juist is toegepast. Zij dient 

daarvoor uitleg te geven aan de begrippen van de code. Binnen de zorgsector is er een door 

de Brancheorganisaties Zorg nagestreefd algemeen belang mee gemoeid dat de Code binnen 

de daaraan gebonden zorgorganisaties wordt nageleefd en dat bij een afwijking een voldoen-

de uitleg, overeenkomstig een van de beginselen van de Code, ter rechtvaardiging van de af-

wijking wordt gegeven. Hierbij past een ruime toegang tot de Commissie voor al degenen die 

enige relatie hebben tot de zorgorganisatie ten aanzien waarvan de toetsingsvraag wordt ge-

steld. Verzoeker is nauw betrokken geweest bij de stichting. Hij stelt dat hij daar moest ver-

trekken doordat hij de aandacht van de RvT had gevraagd voor kwesties die niet in orde wa-

ren en dat hij bij zijn sollicitaties naar een nieuwe functie hinder ondervindt door de wijze 

waarop zijn werkzaamheden bij de stichting zijn geëindigd. Op grond van deze overwegingen 

en gegevens, in samenhang bezien, acht de Commissie verzoeker in zoverre ontvankelijk in 

zijn verzoek. Daarmee geeft zij geen oordeel over de rechtspositie van verzoeker met betrek-

king tot zijn ontslag als bestuurder en als werknemer van de stichting. 

 

4.6 Verweerders hebben de niet-ontvankelijkheid van verzoekers ook bepleit op grond van artikel 

12 lid 2, aanhef en onder b, van het Reglement. Hierin is – voor zover hier van belang – ver-

meld dat de Commissie een verzoeker niet-ontvankelijk verklaart indien diens verzoek tot na-

leving van de Code niet tevoren schriftelijk aan de RvB kenbaar is gemaakt. Verweerders stel-

len dat aan deze voorwaarde niet is voldaan. De Commissie verwerpt dit beroep op niet-

ontvankelijkheid. Een schriftelijke mededeling van deze aard van verzoeker aan de RvB is er 

inderdaad niet, maar verzoeker heeft wel, op 23 en op 31 oktober 2016, bij de RvT schriftelijk 

zijn beklag gedaan over diverse aspecten van het optreden van de voorzitter van de RvB. Het 

staat vast dat de RvT daarop niet heeft gereageerd. De Commissie tekent hierbij aan dat de 

desbetreffende brieven niet met zoveel woorden een oproep tot naleving van de Code bevat-

ten, zodat de vraag rijst of deze brieven kunnen gelden als een schriftelijke mededeling zoals 

in artikel 12 lid 2 van het Reglement is bedoeld. Deze vraag kan onbeantwoord blijven doordat 

verweerders in geen enkel opzicht hebben erkend dat zij de Code hebben geschonden. Gelet 

daarop hebben zij geen belang bij het hier besproken beroep op artikel 12 van het Reglement, 

dat de strekking heeft dat eventuele schendingen van de Code eerst intern aan de orde moe-

ten worden gesteld. Uit het standpunt dat verweerders naar aanleiding van het toetsingsver-

zoek hebben ingenomen volgt immers dat intern beraad niet tot enige wijziging van het be-

leid of hun gedragingen zou hebben geleid. In zo’n geval ligt de weg naar de Commissie open.   

 

4.7 Aan een inhoudelijke beoordeling van het toetsingsverzoek staat ook niet in de weg dat ver-

zoeker aanwezig is geweest bij enkele van de gedragingen die het onderwerp van zijn verzoek 

vormen of mede verantwoordelijkheid heeft gedragen voor situaties en werkwijzen die vol-

gens hem strijdig waren met de Code. Ditzelfde geldt voor het deels daarmee samenhangen-

de gegeven dat hij al geruime tijd van veel van die gedragingen en werkwijzen op de hoogte is 

geweest of had kunnen (en moeten) zijn. Ook in dit opzicht overstijgt het algemene belang 

van toetsing van gedragingen die mogelijk in strijd met de Code zijn, het particuliere belang 

van verzoeker. Dit betekent dat voor een beroep op “rechtsverwerking” door hem geen plaats 

is en dat zijn eerdere betrokkenheid, op welke wijze ook, niet tot niet-ontvankelijkheid leidt. 

Ten overvloede vermeldt de Commissie hierbij dat artikel 12 van het Reglement, dat in alge-

mene zin betrekking heeft op de ontvankelijkheid van een toetsingsverzoek, geen aankno-

pingspunten biedt voor niet-ontvankelijkheid op grond van rechtsverwerking (of een soortge-
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lijke grond) in de “private” verhouding tussen de belanghebbende en de zorgorganisatie in 

kwestie.  

 

 De kwesties die in het toetsingsverzoek aan de orde zijn gesteld 

 

4.8 Verzoeker heeft een ruim aantal kwesties aan de orde gesteld waarin naar zijn mening de 

Code is geschonden. De Commissie zal eerst de kwesties bespreken die van algemene aard 

zijn of nog actueel zijn. Daarop volgt een bespreking van de andere kwesties, en wel in chro-

nologische volgorde. De Commissie komt daarna toe aan enkele algemene verwijten van ver-

zoeker, deels bij wijze van conclusie uit het voorafgaande. 

  

 Taak en werkwijze van de RvT en de verhouding tot de RvB 

 

4.9 De RvT heeft onvoldoende blijk van reflectie gegeven. Alleen in de jaren 2012 en 2015 heeft 

de RvT het eigen functioneren geëvalueerd. De organisatie verkeerde in de afgelopen jaren in 

een onrustige periode, met wisselingen binnen de RvT en met kwesties in verband met een 

bouwproject en met R.. Verweerders hebben verklaard dat de RvT de druk door deze kwesties 

als zo zwaar heeft ervaren dat er geen ruimte was voor jaarlijkse evaluaties; noch intern noch 

ten aanzien van het functioneren van (de leden van) de RvB. Juist in dergelijke situaties is pe-

riodieke zelfreflectie van de RvT echter van wezenlijke betekenis. Daar komt bij dat in deze 

periode de evaluaties van de RvT en van de RvB ook door elkaar zijn gaan lopen. De RvT nam 

met deze werkwijze onvoldoende afstand tot (de voorzitter van) de RvB om zijn toezichthou-

dende rol goed te kunnen vervullen. Het hier vermelde levert schendingen op van de leden 1, 

4, 6 en 7 van artikel 4.1 van de Code. De uitleg van verweerders voor deze schendingen is on-

toereikend.  

 

 De samenstelling van de RvT 

 

4.10 De RvT heeft gedurende de gehele tweede helft van 2016 uit zes leden bestaan. Artikel 10 lid 1 

van de statuten van de stichting bepaalt ondubbelzinnig dat de raad uit het oneven aantal van 

vijf of zeven leden dient te bestaan. In een noodsituatie zou hiervan eventueel gedurende een 

korte periode kunnen worden afgeweken, maar zo’n bijzondere situatie doet zich hier niet 

voor; ook ten tijde van de mondelinge behandeling telde de RvT nog een even aantal leden. 

De RvT heeft er geen blijk van gegeven de noodzaak te zien van het voorgeschreven oneven 

aantal leden en maakt klaarblijkelijk geen haast met het beëindigen van deze met de statuten 

strijdige situatie. De RvT schendt hiermee artikel 4.1 lid 1 van de Code, dat op dit punt voor-

schrijft dat de RvT toezicht houdt op de naleving van wet- en regelgeving. Hiertoe behoort 

ook de naleving van de interne regelgeving, zoals vastgelegd onder meer in de statuten van 

de instelling. De door verweerders gegeven uitleg van deze afwijking van de Code is ontoerei-

kend. 

 

 De positie van de voorzitter van de Identiteitsraad 

 

4.11 Blijkens het in 2.13 vermelde is er een duurzame zakelijke relatie tussen de stichting en T., de 

voorzitter van de Identiteitsraad. De Commissie neemt als vaststaand aan dat deze relatie na 

de benoeming van T. in de Identiteitsraad is ontstaan. Daarmee is niet de letter maar buiten 

twijfel wel de strekking van artikel 4 lid 7 van het Reglement van de Identiteitsraad geschon-

den. Het gaat hier om een integriteitseis die strekt tot het vermijden van belangenverstrenge-
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ling of de schijn daarvan. Als een dergelijke eis geldt bij de toetreding van een kandidaat-lid 

tot de raad, heeft hij ook gelding wanneer een lid eenmaal is toegetreden. De bedoeling van 

deze bepaling is immers dat de leden van de Identiteitsraad in alle onafhankelijkheid tot advi-

sering kunnen komen. Er is sprake van een schending van (de bedoeling van) artikel 4 lid 7 van 

het hier aangehaalde reglement. Het ligt op de weg van de RvT een dergelijke schending te 

voorkomen en, zodra hij ervan op de hoogte geraakt, weg te nemen. Dat heeft de RvT niet 

gedaan. Integendeel, de schending heeft tot het einde van 2016 (en ook daarna) voortge-

duurd. Aldus was het handelen van de RvT in strijd met artikel 4.1 lid 1 van de Code, voor zo-

ver daarin is bepaald dat de RvT toezicht houdt op de naleving van wet- en regelgeving (in dit 

geval: het eigen Reglement van de Identiteitsraad). De RvT heeft een ontoereikende verkla-

ring gegeven voor deze schending van het bedoelde reglement en daarmee van de Code.  

 

 De rol van M. binnen de stichting 

 

4.12 M. is binnen de organisatie van de stichting in diverse rollen opgetreden. Vermelding verdient 

hier in het bijzonder de combinatie van zijn optreden als de persoonlijke coach van de voorzit-

ter van de RvB (na de begeleiding van de RvB gedurende enige tijd in 2012 en 2013) en als be-

geleider (of procedurebewaker) bij de vervulling van de vacature van voorzitter van de RvT in 

2013, en later ook als begeleider (en in elk geval aanwezige) bij een zelfevaluatie van de RvT. 

Als de persoonlijke coach van de voorzitter van de RvB kon M. niet meer onbevangen optre-

den als begeleider van de RvT, het orgaan dat nu juist toezicht moet houden op de RvB. Het is 

de taak van de RvT om een evenwicht te zoeken in zijn verhouding tot de RvB en de individue-

le leden van de RvB, en om daarbij de nodige afstand te bewaren teneinde de toezichthou-

dende taak goed te kunnen vervullen. Daarmee strookt niet dat M., als de adviseur en ver-

trouwenspersoon van de voorzitter van de RvB, een rol speelt in en met de RvT. De Commis-

sie oordeelt dat verweerders door deze samenval van rollen van M. de artikelen 3.3 lid 1, eer-

ste volzin, en 4.1 lid 1 van de Code heeft geschonden. De uitleg van verweerders over deze 

schendingen is ontoereikend. 

 

 De benoeming van C. tot voorzitter van de RvT 

 

4.13 De voorzitter van de RvT is het meest prominente lid van dit toezichthoudende orgaan van de 

stichting. De selectie voor deze functie dient dan ook objectief, transparant en onafhankelijk 

van de RvB plaats te vinden. Elke schijn van belangenverstrengeling dient te worden verme-

den. Aan deze eis is in het geval van de benoeming van C. tot voorzitter van de RvT niet – en in 

elk geval niet voldoende – voldaan. C. had contact met de voorzitter van de RvB over deze 

functie en solliciteerde daarnaar vrij kort na1 de periode dat hij interim-bestuurder van R. was. 

Deze zorgorganisatie werd in stand gehouden door de coöperatie I., waarin de stichting parti-

cipeerde. De ziekenhuizen R. en H. werkten met elkaar samen. Ook tussen C. enerzijds en E. 

en de stichting anderzijds bestond dus een zakelijke relatie. In het profiel van de voorzitter van 

de RvT is de aandacht gevraagd voor de eis dat deze voorzitter met gezag moet kunnen op-

treden in crisissituaties waarbij de RvB in het geding is. Dit aandachtspunt is mede vermeld 

naar aanleiding van incidenten bij collega-zorgaanbieders in de regio en elders. Door de be-

noeming van C. is de schijn van belangenverstrengeling opgeroepen rondom de belangrijkste 

toezichthoudende functie. De RvT had moeten beseffen dat (elke schijn van) belangenver-

strengeling vermeden moet worden. De Commissie constateert dat de Code, en in het bijzon-

                                                 
1
 De woorden “vrij kort na” zijn in deze herstelde versie in de plaats gekomen van het woord “in”, dat op een 

kennelijke vergissing berustte. 
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der de artikelen 2.1 lid 3, 4.1 lid 1 en 4.5 lid 1 daarvan, zijn geschonden. Ook hier is de uitleg 

van verweerders voor deze afwijking van de Code  onvoldoende.  

 

 De benoeming van P. als lid van de RvT 

  

4.14 P. is weliswaar lid van de RvT van het destijds met het ziekenhuis concurrerende Q. geweest, 

maar hij was daar al vertrokken toen hij toezichthouder bij de stichting werd. De in 2.6 aange-

haalde verbinding van de stichting met het ziekenhuis dat in feite veel van de activiteiten van 

het Q. heeft overgenomen, dateert na ruim ná P.’s benoeming in de RvT. In deze gegevens 

ontwaart de Commissie geen strijd met de Code. 

 

 De benoeming van N. als lid van de RvT 

  

4.15 N. was (interim-)bestuurder van een zakelijke partner van de stichting waarmee de stichting 

destijds een conflict had. Uit de in 2.4 vermelde gegevens blijkt dat zij op voordracht van E. is 

benoemd tot lid van de RvT nadat het conflict tussen de beide organisaties tot een oplossing 

was gekomen. Er lijkt slechts een heel korte tijd te zijn gelegen tussen de (beëindiging van de) 

zakelijke relatie tussen de stichting en N. en die benoeming. Daarmee is de schijn van belan-

genverstrengeling gewekt. Dit betreft een onderwerp dat onder meer in artikel 4.5 lid 1 van de 

Code is geregeld. Nu de benoeming van N. in de RvT echter een gebeurtenis van vóór de tot-

standkoming van de Code betreft, kan de Commissie het gebeurde niet aan de Code toetsen. 

Op dit punt is er dus geen strijd met de Code. Voor een nader onderzoek bestaat geen vol-

doende reden. 

 

 De rol van S. in het arbeidsrechtelijke geschil met verzoeker 

 

4.16 De RvT heeft onweersproken gesteld dat de stichting voor dit geschil eerst haar huisadvocaat 

heeft benaderd. Pas daarna, en mede op advies van die advocaat, heeft de stichting zich ge-

wend tot het kantoor waartoe kort tevoren het voormalige RvT-lid S. was toegetreden. Niet 

S. zelf maar een kantoorgenoot van hem heeft de stichting bijgestaan. Deze advocaat heeft 

een beroepsgeheim. De Commissie gaat ervan uit dat de behandelende advocaat zijn be-

roepsgeheim heeft gerespecteerd en laat hier de vrijheid van advocatenkeuze prevaleren. De 

Commissie constateert geen schending van de Code. 

 

 Trainingen en onderwijs van de RvT 

 

4.17 Verzoeker heeft zijn stelling dat de RvT niet voldoet aan verplichtingen als permanente edu-

catie en trainingen gericht op verbetering van zijn functioneren, onvoldoende toegelicht. De 

Commissie kan op dit punt geen schending van de Code vaststellen. 

 

Ten slotte 

 

4.18 Uit het verloop van de gebeurtenissen blijkt het patroon dat de RvT onvoldoende onafhanke-

lijk en kritisch toezicht heeft gehouden op het functioneren van de RvB. De RvT heeft zich in 

zijn besluitvorming te veel laten leiden door de voorzitter van de RvB en heeft daarmee de or-

ganisatie tekort gedaan.2 Er is wel veel individueel overleg tussen de voorzitter van de RvT en 

de voorzitter van de RvB geweest. Dit laatste is op zichzelf alleszins begrijpelijk en vaak ook 

                                                 
2
 Hier is in de herstelde versie een zin geschrapt, doordat deze zin op een kennelijke vergissing berustte. 
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nodig, maar in totaliteit bezien hebben de RvB en de RvT  niet hun eigen verantwoordelijkheid 

genomen overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling. De RvT heeft onvol-

doende het essentiële evenwicht tussen de verschillende rollen van onafhankelijk toezicht-

houder, werkgever en adviseur van de RvB bewaakt. De Code is bedoeld om een kritische en 

onafhankelijke positie van de RvT ten opzichte van (het bestuur van) de zorgorganisatie te 

waarborgen. De Commissie constateert een schending van de artikelen 2.1 lid 3 en 4.1 lid 1 

van de Code. Voor deze schendingen van de Code hebben de RvT en de voorzitter van de RvB 

geen toereikende uitleg – als mogelijke rechtvaardiging voor de gewraakte gedragingen – ge-

geven. 

 

4.19 Bij haar hierna te vermelden oordelen maakt de Commissie geen onderscheid tussen de twee 

verweerders. Zo’n onderscheid zou niet wezenlijks toevoegen aan de oordelen, en bovendien 

lopen de gedragingen van de RvT en de RvB hiervoor op onderdelen te zeer door elkaar. 

 

4.20 Dit alles leidt tot het volgende oordeel. 

 

5. Het oordeel van de Governancecommissie 

 

De Governancecommissie oordeelt dat verweerders ten aanzien van de in paragraaf 4 ver-

melde aspecten de artikelen 2.1 lid 3, 3.3 lid 1, 4.1, leden 1, 4, 6 en 7, en 4.5 lid 1 van de Zorg-

brede Governancecode 2010 hebben geschonden. 

 

 

Deze herstelde versie van het oordeel is verzonden aan partijen op 10 januari 2018. 

 

 

  
 


