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Mr. W.K. Bischot & mr. D.M.C. van Hoewijk1

On der ne mings recht 2020/153
Private investeringen in de zorg nemen gestaag toe. 
Naast kapitaal brengen investeerders kennis en erva-
ring waardoor de sector zich verder kan ontwikkelen. 
Private investeringen in de zorg roepen ook vragen op 
en de vrees bestaat voor afname van kwaliteit van 
zorg ten gevolge van drang naar winst. Daarom gelden 
voor zorginstellingen specifieke regels. De focus ligt 
daarbij op zeggenschap en winstuitkering; onderwer-
pen met voor investeerders ingrijpende gevolgen. In 
deze bijdrage wordt ingegaan op de goedkeurings-
rechten van het toezichthoudend orgaan en de mede-
zeggenschap van cliënten. Ook wordt aandacht be-
steed aan de winstuitkering, belangenverstrengeling, 
normering van bezoldiging en het fusietoezicht. De 
regulatoire impact op private investeerders hangt 
mede af van de subsector. Ondanks de soms knellende 
wet- en regelgeving kunnen private investeringen zo-
wel aan de aandeelhouders als aan de zorg ten goede 
komen. Daarbij moeten investeerders rekening hou-
den met voortdurende aandacht van regelgevers en 
externe toezichthouders. Tegelijk moeten regelgevers 
en externe toezichthouders zich realiseren dat zij een 
consistent en op ratio in plaats van emotie gebaseerd 
beleid zullen moeten voeren als zij willen dat de zorg 
voor private investeerders interessant blijft.

1.  Introductie

De omvang van private investeringen in de zorg neemt al 
jaren gestaag toe. Dat is begrijpelijk omdat sprake is van 
een grote en cyclusbestendige markt, die er maatschap-
pelijk toe doet. Private kapitaalverschaffers investeren in 
nagenoeg alle delen van de zorg en brengen naast kapi-
taal ook kennis en ervaring mee waardoor de sector zich 
verder kan ontwikkelen. Juist in tijden waarin de over-
heid zich terugtrekt en  banken voorzichtig zijn kunnen 
eigenvermogenverschaffers een bij dra ge leveren aan 
noodzakelijke ontwikkelingen en be schik baarheid van 
kapitaal. Zeker nu steeds meer gebruik wordt gemaakt 
van een com bi na tie van techniek, digitale mogelijkheden 
en traditionele zorgverlening. Naast innovatie zijn priva-
te investeringen in de zorg ook vaak gericht op consoli-
datie, wat de efficiëntie en daarmee de betaalbaarheid 
van zorg in bepaalde markten ten goede kan komen.

Tegelijk werpen wet- en regelgeving en politieke senti-
menten belemmeringen op voor private investeerders. 
Dit lijkt met name te zijn ingegeven door angst dat de 

1 Willemien Bischot & Dimitri van Hoewijk zijn beiden advocaat te Am-
sterdam en werkzaam in het Zorg & Life Sciences team van hun kantoor. 
Deze bij dra ge kwam tot stand met medewerking van het hele team.

kwaliteit van de zorgverlening zou lijden on der een ex-
cessieve drang naar winst en meer principieel de opvat-
ting dat geld betaald voor het verlenen van zorg ook in 
de zorg moet blijven. Een veelgehoord – maar tegelijker-
tijd paradoxaal – punt van kritiek is dat private inves-
teerders met name geïnteresseerd zijn in planbare, meer 
rendabele on derdelen van de zorg, terwijl de traditionele 
zorgverleners ‘opdraaien’ voor gecompliceerdere en ver-
on der steld minder rendabele on derdelen. De vraag is of 
de angst voor kwaliteitsverlies terecht is en daarnaast of 
de focus op rendabele zorg erg is. Het blijkt namelijk dat 
specifieke behandelingen in private klinieken – ten op-
zichte van reguliere ziekenhuizen – gepaard gaan met la-
gere kosten én een hogere patiënttevredenheid. Als dat 
zou verdwijnen zou dat jammer zijn voor de patiënt en 
de verzekerde, aldus de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (Minister) zelf.2

Natuurlijk zijn er aandachtspunten voor de si tua tie 
waarin een aan deel houder een belang krijgt in een zorg-
in stel ling. Het ri si co bestaat dat hierdoor de belangen 
van de patiënt, de rechts per soon die de zorg verleent en 
de aan deel houder niet altijd gelijkgericht zijn. Dat ri si co 
bestaat op zich altijd in on der ne mingen met private ei-
genaren; de algemene on der ne mings rechtelijke wet- en 
regelgeving voorziet daarom in bescherming van het 
vennootschappelijk belang.3 Voorstelbaar is dat wetge-
ver en externe toezichthouders van oordeel zijn dat voor 
on der ne mingen met een maatschappelijke taak, zoals 
zorg in stel lingen, specifieke waarborgen moeten worden 
getroffen en dat rechtvaardigt aanvullende regels. Het 
zijn juist deze specifieke regels die ingrijpen in een aan-
tal fundamentele rechten van aan deel houders, waarvan 
de be lang rijk ste het recht op dividend en het recht op 
zeg gen schap zijn. Daarnaast zijn er in de zorg beperkin-
gen voor de bezoldiging van topfunctionarissen, mede-
zeg gen schaps rech ten voor  cliënten, verder dan Boek 2 
BW gaande kaders om (de schijn van) tegenstrijdige be-
langen te voorkomen en is er toezicht door de Neder-
landse Zorgautoriteit (NZa) op fusies en over names, als-
mede door de Autoriteit Con su ment & Markt (ACM) 
waarbij in de zorgsector lagere meldingsdrempels van 
toepassing zijn.

De vraag is of dit stelsel aan specifieke regels voorziet in 
de broodnodige disciplinering van private investeerders 
of dat we zijn doorgeslagen naar een knellend korset dat 

2 Zie verslag beraadslaging Wtza Tweede Kamer op 29 ja nua ri 2020 p. 89, 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c7b5d3a7-ef7c- 
427e-a8e8-8874f7776710&title=Wet%20toetreding%20zorgaanbieders.pdf 
(control + f op ZBC).

3 On der meer door middel van artikel 2:239 lid 4, 5 en 6 BW.
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investeerders kopschuw maakt, terwijl die juist nodig 
zijn om de zorg toekomstbestendig te houden.

In deze bij dra ge gaan wij in op die vraag, aan de hand van 
de specifieke regels ten aanzien van zeg gen schap en ren-
dement. Uiteraard zijn er talloze andere wetten en regels 
die specifiek van toepassing zijn op verlening en bekosti-
ging van zorg. Vergeleken met andere sectoren zijn het in 
onze ervaring deze twee thema’s die vanuit het perspec-
tief van de aan deel houder het meest ingrijpend zijn.

2.  Overzicht Nederlandse zorgwetgeving

Bekostiging van de zorg loopt via vier wetten: de Zorg-
verzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de 
Wet maatschappelijke on dersteuning 2015 (Wmo 2015) 
en de Jeugdwet. Op grond van deze wetten kopen zorg-
verzekeraars (Zvw), zorgkantoren (Wlz) en gemeenten 
(Wmo 2015 en Jeugdwet) zorg in bij zorgaanbieders ten 
behoeve van hun verzekerden respectievelijk inwoners.

Daarnaast zijn er wetten die over alle sectoren heen aan-
bod, inhoud en kwaliteit van het zorgaanbod reguleren, 
zoals de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), de 
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
(Wet BIG), de Geneesmiddelenwet (Gnw) en de Wet op 
de medische hulpmiddelen (Wmh).

Voorts grijpen de Wet toelating zorg in stel lingen (WTZi) (en 
de toekomstige Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)), de 
Wet medezeg gen schap  cliënten zorg in stel lingen 2018 
(Wmcz 2018), de Wet normering topinkomens (WNT) en de 
Gov er nancecode Zorg 2017 (Code) in op de gov er nance van 
de zorg in stel ling en de (on)mogelijkheden tot uitkering 
van rendement.

Deze wetten zijn niet allemaal op dezelfde wijze van toe-
passing op alle zorg in stel lingen. Toepassing wordt mede 
bepaald door de aard van de geleverde zorg en de rechts-
vorm van de zorg in stel ling.

Voor private investeerders is een goed begrip van de ge-
volgen van de toepasselijke regelgeving voor hun zeg gen-
schap en het verwezenlijken van de rendementsdoelstel-
lingen van groot belang. Daarbij is een complicerende 
factor dat in de praktijk soms een verschil bestaat tussen 
de ju ri dische en de maatschappelijke werkelijkheid. An-
ders gezegd: wat ju ri disch mag, wordt maatschappelijk 
niet altijd geaccepteerd.

3.  WTZi

Kernwet met betrekking tot de gov er nance van zorg in-
stel lingen is de in 2006 als sluitstuk van de deregulering 
ingevoerde WTZi. Waar voorheen on der de Wet zieken-
huisvoorzieningen sprake was van centrale aanbodstu-

ring, waarbij de capaciteit van zorg in stel lingen door de 
overheid werd bepaald, bracht de WTZi een decentraal 
vraaggericht stelsel waarin de capaciteit wordt bepaald 
door de betrokken par tijen (con su menten, instellingen en 
verzekeraars). De overheid beperkt zich daarbij tot het 
stellen van rand voor waar den waarbinnen verzekeraars 
en instellingen moeten handelen.

3.1  Reikwijdte
Op grond van de WTZi dient iedere instelling die – kort-
gezegd – zorg contracteert met zorgverzekeraars of zorg-
kantoren, over een ‘toelating’ (lees: vergunning) van de 
Minister te beschikken. Door middel van deze toelating 
worden eisen gesteld aan on der andere de bestuursstruc-
tuur en de be drijfs voer ing en daarnaast aan winstuitke-
ring.

De verplichting tot het hebben van een toelating is als 
volgt geformuleerd in artikel 5 lid 1 WTZi:

“Een organisatorisch verband dat behoort tot een bij 
algemene maat re gel van bestuur aangewezen catego-
rie van instellingen die zorg verlenen waarop aan-
spraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet lang-
durige zorg of ingevolge een zorgverzekering als 
bedoeld in artikel 1, on der deel d, van de Zorgverzeke-
ringswet, moet voor het verlenen van die zorg een toe-
lating hebben van Onze Minister.”

De begrippen ‘aanspraak’, ‘instelling’ en ‘organisatorisch 
verband’ behoeven een nadere toelichting, omdat deze in 
belangrijke mate de reikwijdte van de WTZi – en daarmee 
de verplichtingen omtrent gov er nance en winstuitkering – 
bepalen.

Zo bestond lang onduidelijkheid over de werkingssfeer van 
het winstuitkeringsverbod, omdat dit van toepassing is op 
de ‘instelling’ in de zin van de WTZi (i.e. het ‘organisatorisch 
verband dat een toelating heeft’). In de praktijk heeft in een 
groepsstructuur vaak één rechtspersoon een WTZi-toela-
ting die zorg contracteert en de feitelijke verlening van 
deze zorg uitbesteedt aan een of meer andere entiteiten in 
de groep. De vraag is dan of het winstuitkeringsverbod al-
leen ziet op de contracterende rechts per soon of ook op de 
fei te lij ke zorgverlener. Dit punt is de laatste jaren in diver-
se ministeriële stukken verschillende malen aan de orde 
ge weest. Inmiddels is duidelijk dat de begrippen ‘instelling’ 
en ‘organisatorisch verband’ op grond van de WTZi beperkt 
zijn tot de rechts per soon aan wie de toelating is verleend 
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en zich niet uitstrekken over andere rechts per so nen die bij 
het feitelijk leveren van de zorg zijn betrokken.4

In lijn met het voorgaande wordt met ‘aanspraak’ bedoeld 
dat een rechts per soon over een WTZi-toelating dient te 
beschikken indien deze zorg contracteert met zorgverze-
keraars of zorgkantoren op grond van de Zvw of de Wlz.5 
Het feitelijk verlenen van zorg is dus niet doorslaggevend 
voor toepasselijkheid van de WTZi.

Voor instellingen van bepaalde categorieën van zorg (zo-
als tandartszorg, medischehulpmiddelenzorg en farma-
ceutische zorg) wordt niet op aanvraag door de Minister 
een toelating verleend, maar bepaalt het Uit voe rings be-
sluit WTZi dat zij van rechts we ge worden aangemerkt als 
in bezit van een toelating. Wij menen dat in dat geval de 
rechts per soon die de zorg contracteert, kwalificeert als de 
als toegelaten aangemerkte instelling, ook als de zorg fei-
telijk door een andere rechts per soon wordt geleverd.

3.2  Gedeeltelijk bredere reikwijdte door toekomstige 
Wtza

De Wtza zal de toelatingsparagraaf van de WTZi vervan-
gen en naast de WTZi (dan zon der toelatingsparagraaf) 
van toepassing zijn waarbij een meldplicht zal bestaan 
voor alle (nieuwe) instellingen. Het is de bedoeling dat de 
Wtza per 1 juli 2021 in werking treedt.

De Wtza hanteert een andere – bredere – definitie van ‘in-
stelling’ dan de WTZi, door aan te sluiten bij de definitie 
‘instelling’ op grond van de WKKGZ. Deze definitie haakt 
aan bij het feitelijk (doen) verlenen van zorg, in plaats van 
uitsluitend bij het contracteren daarvan.6

4 Zo stelt de Minister in 2018: ‘Het staat een WTZi-toegelaten instelling ech-
ter vrij om anderen bij haar dienst ver le ning te betrekken, zoals een dochter 
van de WTZi-toegelaten instelling of een derde partij. Op grond van de wet- 
en regelgeving is de WTZi-toegelaten instelling altijd ver ant woor de lijk voor 
de geleverde zorg, ook indien daarvoor andere entiteiten worden ingescha-
keld, en de WTZi-toegelaten instelling kan daarop ook worden aangespro-
ken door bij voor beeld toezichthouders, zorgverzekeraars, zorgkantoren of 
patiënten. Op die manier wordt de kwaliteit van zorg gewaarborgd. Tegelij-
kertijd vallen entiteiten waaraan activiteiten worden uitbesteed niet on der 
de toepassing van het huidige winstverbod. De huidige regels maken het dus 
mogelijk om bepaalde be drijfsstructuren in te richten waarmee bui ten de 
reikwijdte van het winstverbod wordt gebleven.’ (Kamerbrief Minister aan 
Eerste Kamer van 13 juli 2018). Overigens was dit standpunt niet nieuw 
want ook al in 2003 stelde de Minister in een brief aan de Tweede Kamer: 
‘Het komt voor dat behandelcentra werkzaamheden uitbesteden aan on-
deraannemers (medisch spe cialisten) die wel werkzaam zijn binnen een 
winstbeogende rechts per soon, bij voor beeld een BV. De on deraannemers de-
clareren hun werkzaamheden bij het behandelcentrum (dat zelf dus geen 
winst mag maken).’ (Ka mer stuk ken II 2003/04, 29200 XVI, nr. 24, p. 3).

5 Dit betekent in principe dat de WTZi alleen van toepassing is op zorg in 
natura (ofwel gecontracteerde zorg). Zie W. Amersfoort, in T&C Gezond-
heidsrecht, artikel 5 lid 1 WTZi.

6 Artikel 1 Wtza: ‘instelling: rechts per soon die be drijfsmatig zorg verleent of 
doet verlenen, organisatorisch verband van na tuur lij ke per so nen die be-
drijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen of natuurlijk persoon die be-
drijfsmatig zorg doet verlenen, met uitzon dering van een instelling die bin-
nen het kader van de binnen een andere instelling verleende zorg een deel 
van die zorg verleent.’

De vergunningsplicht en de (toepasselijkheid van) daarmee 
samenhangende vereisten ten aanzien van de gov er nance 
wijzigt straks dus ten opzichte van de WTZi. Dat geldt niet 
voor het winstuitkeringsverbod, omdat dat in de WTZi ge-
handhaafd blijft. Wel wordt in het kader van de invoering 
van de Wtza het toezicht op naleving van het winstuitke-
ringsverbod overgeheveld van de Inspectie Gezondheids-
zorg en Jeugd (IGJ) naar de NZa.7 Voor zover de Wtza be-
langrijke wijzigingen meebrengt (en het Uit voe rings be sluit 
Wtza beoogt mee te brengen) worden die hieron der waar 
nodig benoemd.

4.  Zeg gen schap

4.1  Trans pa ran tie-eisen
Op grond van de WTZi moeten toegelaten instellingen vol-
doen aan zogenaamde trans pa ran tie-eisen be tref fen de 
bestuursstructuur en be drijfs voer ing. Deze omvatten het 
enquêterecht voor een in de statuten aan te wijzen 
 cliëntenvertegenwoordigende organisatie,8 verplichtingen 
ten aanzien van trans pa ran te be drijfs voer ing en het in-
stellen van een toezichthoudend orgaan.9

Met name de verplichte instelling van ‘een orgaan dat toe-
zicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene lei-
ding van de instelling’ heeft gevolgen voor de gov er nance 
van de zorg in stel ling.10, 11

Niet iedere zorg in stel ling hoeft overigens aan deze eis te 
voldoen. Instellingen die geen medisch-spe cialistische zorg, 
persoonlijke verzorging, verpleging, on dersteunende bege-
leiding, activerende begeleiding of behandeling leveren 
hoeven alleen een toezichthoudend orgaan in te stellen in-
dien zij verplicht zijn tot instelling van een on der ne mings-
raad.12 Het verplichte toezichthoudende orgaan geldt hier-
door niet voor kleine instellingen voor o.a. huisartsenzorg, 
tandartszorg, paramedische zorg en farmaceutische zorg.13

7 Ka mer stuk ken I 2019/20, 34767, nr. C, p. 25 en 30.
8 Inmiddels is het enquêterecht voor  cliëntenraden (ook) wettelijk veran-

kerd in de Wmcz 2018.
9 De exacte benaming van het toezichthoudend orgaan hangt af van het 

soort rechts per soon waaraan het orgaan verbonden is. Wij gebruiken de 
neutrale benaming.

10 Artikel 6.1 Uit voe rings be sluit WTZi jo. artikel 9 lid 1 sub b WTZi.
11 Het (Uit voe rings be sluit) WTZi en het CIBG (zie voetnoot 14) laten de 

vraag open of de trans pa ran tie-eisen ruimte bieden voor een one-tier-
board. In de Code wordt expliciet uitgegaan van een aparte raad van toe-
zicht. Wat ons betreft valt niet in te zien waarom een model met uitvoe-
rende en niet-uitvoerende bestuurders in de zorgsector niet zou zijn 
toegestaan. Voor zover ons bekend is (nog) niet duidelijk of het CIBG en/
of de rechter een one-tierboard afwijzen.

12 Artikel 2.1 lid 4 en artikel 6.1 lid 1 Uit voe rings be sluit WTZi jo. artikel 2 
lid 1 WOR.

13 De trans pa ran tie-eisen worden straks overgeheveld naar de Wtza, en 
daarmee ook de eis van een (onafhankelijk) intern toezichthoudend or-
gaan dat op grond van het Uit voe rings be sluit Wtza uit minimaal drie per-
so nen moet bestaan. Het Uit voe rings be sluit Wtza beoogt een aantal in-
stellingen van die eis uit te zon deren omdat het toezicht al op andere 
wijze is geborgd of omdat de eisen met betrekking tot de interne toe-
zichthouder disproportioneel worden geoordeeld (bij voor beeld bij instel-
lingen die in de regel met tien of minder zorgverleners medisch-spe-
cialistische zorg verlenen of doen verlenen).
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4.2  Sta tu tai re goedkeuringsrechten toezichthoudend 
orgaan

Voorwaarde voor het verkrijgen van de WTZi-toelating14 is 
daarnaast dat het toezichthoudend orgaan de sta tu tai re 
goedkeuringsrechten heeft zoals voorgeschreven in de 
Code.15 Deze goedkeuringsbe sluiten zien on der andere op 
vaststelling van begroting, jaarverslag, jaarrekening en re-
sultaatbestemming (tenzij deze be voegd heid aan de alge-
mene vergadering toekomt), vaststelling van (strategi-
sche) beleidsplannen, aangaan of verbreken van een 
duurzame en materiële samenwerking en gelijktijdig ont-
slag van een aanmerkelijk aantal werknemers. Hoewel 
deze verplichte goedkeuringsrechten ook aan de algeme-
ne vergadering toegekend kunnen worden, kan de blokke-
ringsmogelijkheid van een aantal belangrijke be sluiten 
door het toezichthoudend orgaan in de praktijk botsen 
met de wijze waarop een investeerder (uitsluitende) zeg-
gen schap wil (kunnen) uitoefenen.

Dit kan temeer klemmen in com bi na tie met de eisen die 
worden gesteld aan de onafhankelijkheid van toezicht-
houders. Het Uit voe rings be sluit WTZi bepaalt dat het toe-
zichthoudend orgaan zo da nig moet zijn samengesteld dat 
de leden, ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algeme-
ne leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook, 
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Deze onafhan-
kelijkheidseisen moeten statutair worden vastgelegd. Het 
CIBG legt de eis zo uit dat – on der meer – een bestuurder 
of anderszins vertegenwoordiger van een rechts per soon 
die ten minste tien procent van de aandelen in de ven-
nootschap houdt geen lid mag zijn van het toezichthou-
dend orgaan.16 Dit betekent voor investeerders dat zij niet 
met een rechtstreekse vertegenwoordiging een zetel in 
het toezichthoudend orgaan kunnen bezetten. De eis 
blokkeert niet dat een lid van het toezichthoudend orgaan 
ook lid is van het toezichthoudend orgaan van de aan deel-
houder.17

De Code schrijft in een apart hoofdstuk voor kapitaalven-
nootschappen met een WTZi-toelating voor dat in de sta-

14 Het CIBG is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS die 
WTZi-toelatingen toewijst, beheert en controleert. Voor het toewijzen 
van WTZi-toelatingen controleert het CIBG of aan alle voorwaarden is 
voldaan.

15 Artikel 5.2.2 Code.
16 Zie de toelichting van het CIBG bij de Trans pa ran tie-eisen WTZi, 
 https://www.wtzi.nl/aanvragen/documenten/formulieren/2017/10/26/

trans pa ran tie-eisen.
17 Het CIBG stelt dit min of meer in zijn eisen voor toezichthouders bij een 

bv met een aan deel houder die ook bestuurder is, door te verbieden dat 
een toezichthouder ook toezichthouder is van een rechts per soon, waar de 
zorgaanbieder op organisatorische wijze mee is verbonden, tenzij ‘de 
zorgaanbieder haar toezicht belegt bij het toezichthoudend orgaan van een 
andere rechts per soon binnen die groepsmaatschappij waar zij on der deel 
van uitmaakt’. Het Uit voe rings be sluit Wtza maakt duidelijk dat het de be-
doeling van de wetgever is dat dit straks anders wordt: een toezichthou-
der mag op grond daarvan geen lid zijn van de interne toezichthouder van 
een rechts per soon die aandelen in de instelling houdt, tenzij die rechts-
per soon of andere instelling een dochtermaatschappij van de instelling is 
of met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b 
BW.

tuten moet zijn vastgelegd dat de algemene vergadering 
een lid van het toezichthoudend orgaan slechts kan schor-
sen of ontslaan op grond van verwaarlozing van zijn taak 
of andere gewichtige redenen, dan wel ingrijpende wijzi-
ging van om stan dig he den waardoor het voortduren van 
zijn toezichthoudende functie niet kan worden geduld.18 
Dit resulteert in een significante beperking van het recht 
van de algemene vergadering om leden van het toezicht-
houdend orgaan te ontslaan.

De com bi na tie van strikte onafhankelijkheidsvereisten, 
uitgebreide goedkeuringsrechten en beperkte ontslagbe-
voegd heid, maakt benoeming van de juiste toezichthou-
ders voor private investeerders cruciaal. Voor ten minste 
één daarvan heeft de aan deel houder deze benoeming niet 
in de hand, omdat de  cliëntenraad deze op grond van de 
Wmcz 2018 bindend mag voordragen. Daarnaast hebben 
on der ne mingsraden op grond van verschillende zorg-
cao’s, interne afspraken en/of het structuurregime soms 
aanvullend op de Wet op de on der ne mingsraden (WOR) 
voordrachts- en/of adviesrechten. Bij toezichthouders 
waarvoor een voordrachts- of adviesrecht geldt, kan met 
duidelijk beleid ten aanzien van profiel en werving enige 
invloed worden uitgeoefend op de selectie.

Ten aanzien van de in rich ting van de gov er nance laten 
wet- en regelgeving en CIBG – als uitvoerder van die re-
gelgeving – een aantal vragen open. Zo is de vraag of de 
trans pa ran tie-eisen ruimte bieden voor een one-tier-
board. Op grond van de tekst van het Uit voe rings be sluit 
WTZi – dat spreekt over de instelling van een orgaan dat 
toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algeme-
ne leiding van de instelling, waarbij geen persoon tegelijk 
deel kan uitmaken van het toezichthoudend orgaan en de 
dagelijkse of algemene leiding19 – wordt in de literatuur 
gesteld dat een one-tierboard niet is toegestaan.20 Ook de 
Code gaat expliciet uit van een raad van bestuur en een se-
paraat toezichthoudend orgaan. Tegelijk wordt in de lite-
ratuur opgemerkt dat niet valt in te zien waarom een mo-
del met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders in 
de zorgsector niet zou zijn toegestaan.21 Wij delen deze 
mening. Voor zover ons bekend heeft het CIBG, noch de 
rechter zich hier al over uitgelaten.

Omdat in structuren met verschillende rechts per so nen 
behoefte kan bestaan aan integraal en uniform bestuur en 
toezicht over de hele groep, wordt toezicht in de praktijk 

18 Principe A.1.3. Code.
19 Artikel 6.1 Uit voe rings be sluit WTZi.
20 A.G.H. Klaassen, ‘Professionalisering van intern toezicht bij zorgaanbie-

ders’, TvG 2013/04 en Wiggers & Oostwouder, Handboek com pli ance in de 
zorg, p. 68.

21 M.J. van Uchelen-Schipper, ‘Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechts-
per so nen in relatie tot sectorale regels en gov er nancecodes voor stichtin-
gen’, MvO 2019/3-4. Zie ook C.H.C. Overes, ‘Bestuurlijke in rich ting van 
semi pu blie ke instellingen’ in: Een heid en verscheidenheid in het on der ne-
mings recht, Deventer: Wolters Kluwer 2016 en M.J. van Uchelen-Schipper, 
‘Toezicht op het bestuur’, TvOB 2016/1, p. 3-12.
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ook vormgegeven vanuit een andere rechts per soon dan de 
toegelaten instelling. Het toezichthoudend orgaan van een 
moedermaatschappij houdt dan bij voor beeld tevens toe-
zicht op het bestuur van dochterentiteiten. Hoewel het 
Uit voe rings be sluit WTZi spreekt van een ‘orgaan dat toe-
zicht houdt’ – wat voor een kapitaalvennootschap een ei-
gen ven noot schaps rechtelijk orgaan impliceert – zien wij 
geen principieel bezwaar tegen toezicht in groepsverband. 
Dit wordt in de praktijk door het CIBG ook toegestaan.

Wel zal dan het toezicht vanuit de moedermaatschappij 
statutair en materieel geborgd moeten zijn. Toezicht via 
het aan deel houderschap – i.e. de toezichthouder van de 
moedermaatschappij controleert alleen de wijze waarop 
het bestuur van de moedermaatschappij de rol van aan-
deel houder vervult – lijkt het minst in lijn met het vereis-
te uit het Uit voe rings be sluit WTZi dat er ‘een orgaan moet 
zijn dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of al-
gemene leiding van de instelling’. Een structuur waarin de 
moedermaatschappij statutair bestuurder is van de zorg-
in stel ling past beter, omdat het toezichthoudend orgaan 
van de moedermaatschappij dan direct toezicht houdt op 
de taakuitoefening van het bestuur, als bestuurder van de 
zorg in stel ling.

Dat deze vorm van groepstoezicht aansluit bij de bedoe-
ling van de wetgever blijkt ook uit de toelichting op het 
ambtelijk concept van het Uit voe rings be sluit Wtza waarin 
staat:

“de zorgaanbieder [moet] de interne toezichthouder in 
staat […] stellen zijn taken zo goed mogelijk uit te voe-
ren. Dit brengt bij voor beeld met zich mee dat bij een in-
stelling waarbij sprake is van een holdingstructuur, de 
interne toezichthouder niet in een positie gebracht mag 
worden waarin geen direct toezicht mogelijk is op de 
activiteiten van bij voor beeld dochter on der ne mingen 
[…]. Anders zou er immers sprake zijn van “getrapt” 
toezicht en ontstaat het ri si co dat de interne toezicht-
houder mogelijke ri si co’s voor de instelling onvoldoen-
de kan overzien.”22

4.3  Medezeg gen schap  cliënten
Waar we in het gewone ven noot schaps recht bekend zijn 
met de structuurvennootschap en de medezeg gen schap 
door werknemers via de on der ne mings raad, kent de zorg 
aanvullende regels voor  cliëntenmedezeg gen schap in de 
Wmcz 2018.23 De Wmcz 2018 verplicht de meeste zorg in-
stel lingen – ongeacht hun wijze van bekostiging – een cliën-

22 Hoewel in de toelichting op het ambtelijk concept van het Uit voe rings be-
sluit Wtza naar onze mening ongelukkig gebruik wordt gemaakt van de 
term ‘getrapt toezicht’, gaan wij ervan uit dat het waarborgen van goed 
toezicht in materiële zin telkens voorop dient te staan, ongeacht de struc-
tuur, waarmee dus niet wordt bedoeld specifieke ju ri dische structuren te 
verbieden.

23 Anders dan de naam doet vermoeden, is deze wet op 1 juli 2020 in wer-
king getreden.

ten raad in te stellen, waaraan op grond van de wet vervol-
gens advies- en instemmingsrechten toekomen die 
ver ge lijk baar zijn met die van de on der ne mings raad op 
grond van de WOR. Cliëntenraden hebben ook min of meer 
dezelfde mogelijkheden als de on der ne mings raad om nako-
ming van de wet af te dwingen.

De Wmcz 2018 bepaalt verder dat een instelling in haar 
statuten moet vastleggen dat de  cliëntenraad in de gele-
genheid wordt gesteld om een bindende voordracht te 
doen voor de benoeming van ten minste één lid van het 
toezichthoudende orgaan van de instelling. De instelling 
mag wel eisen stellen waaraan de voor te dragen persoon 
moet voldoen. De Wmcz 2018 kent tot slot een recht van 
enquête toe aan de  cliëntenraad van iedere instelling met 
rechts per soon lijk heid. Met name het enquêterecht geeft 
de  cliëntenraad een krachtig wapen. Daarvan wordt in de 
praktijk ook veelvuldig gebruikgemaakt.24

Voldoening aan de Wmcz 2018 moet nu nog worden afge-
dwongen via de kantonrechter of door middel van het pu-
blieke toezicht van de IGJ, maar wordt on der de Wtza een 
vergunningsvoorwaarde.

5.  Rendement

5.1  Winstuitkering
De WTZi kent voor een aantal subsectoren in de zorg een 
verbod op het uitkeren van winst.25 Op grond van de hui-
dige regels kan als vuist re gel worden gehanteerd dat in de 
‘cure’ – lees: medisch-spe cialistische zorg – winstuitke-
ring is verboden, ongeacht of sprake is van zorg met of 
zon der verblijf. In de ‘care’ is winstuitkering toegestaan 
voor alle vormen van extramurale zorg zon der verblijf en 
verboden voor intramurale zorg.26

In de si tua tie dat in één rechts per soon beklemde en onbe-
klemde zorg wordt verleend, heeft het winstuitkerings-
verbod betrekking op de gehele rechts per soon.

5.1.1  Ingetrokken wetsvoorstel Wet vergroten 
investeringsmogelijkheden in medisch-spe cialistische 
zorg (Wvimsz)

In 2012 is het wetsvoorstel Wvimsz ingediend, dat voor-
zag in verruiming van de mogelijkheid om winst uit te ke-
ren voor aanbieders van medisch-spe cialistische zorg. 
Hiermee beoogde de regering een verbetering van kwali-

24 Hof Amsterdam 26 september 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3453; Hof 
Amsterdam 20 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2099; Hof Amsterdam 4 
juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2716.

25 De WTZi spreekt over het niet-verlenen van een toelating aan instellingen 
met ‘een winst oog merk’. Bedoeld is daarmee niet het maken van winst, 
maar slechts het uitkeren daarvan aan verschaffers van eigen vermogen te 
blokkeren, vgl. o.a. E. Plomp, Winst in de zorg (diss. Amsterdam UvA), Den 
Haag: Sdu Uitgevers 2011, p. 4.

26 Met intramurale zorg doelen we op zorg met verblijf, met extramurale 
zorg doelen we op zorg zon der verblijf.
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teit, dienst ver le ning en doelmatigheid van de medisch-
spe cialistische zorg.

Om eventuele ri si co’s te beperken – bij voor beeld het ri si-
co dat private investeerders de kosten van zorg dusdanig 
verlagen dat daardoor de kwaliteit kan dalen – voorzag de 
Wvimsz in uitgebreide en afgewogen voorwaarden voor 
het doen van winstuitkering.27 Het wetsvoorstel is na een 
roerige geschiedenis in 2019 ingetrokken.28

5.1.2  Een onzekere fase
On der huidig recht blijft het winstuitkeringsverbod in een 
aantal subsectoren van toepassing, met de kanttekening 
dat deze sectoren goed zijn voor een groot deel van de 
omzet in de zorg. Zoals hiervoor toegelicht is daarnaast in-
middels duidelijk dat het winstuitkeringsverbod – indien 
van toepassing – alleen ziet op de contracterende rechts-
per soon en niet op andere rechts per so nen die door de 
contracterende rechts per soon worden ingeschakeld om 
de zorg feitelijk te verlenen. Het is de vraag hoelang en in 
hoeverre deze ruimte behouden blijft.

De intrekking van het wetsvoorstel Wvimsz ging samen 
met de aankondiging van een wetsvoorstel Integere be-
drijfs voer ing zorgaanbieders (Wibz), waarin aanvullende 
voorwaarden aan winstuitkering zullen worden opgeno-
men, die kunnen variëren per deelsector.29 Of dit alleen 
een verzwaring zal gaan inhouden voor subsectoren waar 
winstuitkering nu wél is toegestaan, of toch ook een ver-
ruiming voor subsectoren waar het nu niet is toegestaan 
zal moeten blijken.

Over de mogelijkheden tot verruiming gaf de Minister 
eerder aan dat eerst verdere verbeteringen moeten wor-
den gerealiseerd in het inzicht in de kwaliteit van zorg en 
dat tevens extra voorwaarden moeten worden verbonden 
aan het mogen uitkeren van winst in de extramurale zorg 
(waar winstuitkering reeds wettelijk is toegestaan). On der 
meer zal worden bezien of een norm geïntroduceerd moet 
worden voor een maatschappelijk maximaal aanvaardba-
re winstuitkering.

Dit alles omdat volgens de Minister het toestaan van winst-
uitkering negatieve effecten kan hebben voor de kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.30 Dit wordt in 

27 Die voorwaarden waren o.a. dat (i) geen winst mocht worden uitgekeerd 
gedurende de eerste drie jaar na het moment van investeren; (ii) in het 
eerste jaar na de wachttijd van drie jaar niet meer dan 50% van de winst 
mocht worden uitgekeerd; (iii) pas winst mocht worden uitgekeerd na 
een positieve be oor de ling van vooraf gestelde minimumkwa li teits eisen 
door de IGJ; (iv) het eigen vermogen uitgedrukt als per cen ta ge van het ba-
lans to taal na de uitkering ten minste 20% blijft (solvabiliteitsvereiste); en 
(v) het resultaat uit de gewone be drijfs uit oe fe ning drie achtereenvolgen-
de jaren positief is ge weest. Ka mer stuk ken II 2011/12-2013/14, 33168, 
nr. 3, 7 en 19-21.

28 Ka mer stuk ken I 2019/20, 33168, nr. P.
29 Kamerbrief Minister aan Eerste Kamer van 2 maart 2020, Ka mer stuk ken I 

2019/20, 31765, nr. H.
30 Kamerbrief Minister aan Tweede Kamer van 9 juli 2019.

de parlementaire geschiedenis, noch in de wetenschappe-
lijke literatuur on derbouwd met on derzoek. Deze stelling 
is ook een ommekeer ten opzichte van het eerdere wets-
voorstel Wvimsz, dat er juist van uitging dat verruiming 
van de mogelijkheid tot winstuitkering zou bij dra gen aan 
kwaliteit, dienst ver le ning en doelmatigheid van medisch-
spe cialistische zorg, mits de ri si co’s – die ook werden ge-
zien – maar voldoende werden afgedekt, door winstuitke-
ring aan voorwaarden te verbinden. Deze kanteling lijkt 
meer te zijn ingegeven door politieke overwegingen, mede 
ingegeven door enkele incidenten, dan door een inhoude-
lijk ge wij zigde opvatting over de gevolgen van het toestaan 
van winstuitkering.

Dit tezamen met een maatschappelijke opinie die zich in 
toenemende mate lijkt te verzetten tegen de mogelijkheid 
om rendement te maken op in de zorg geïnvesteerd ver-
mogen en op handen zijnde verkiezingen, leidt ertoe dat 
op dit moment sprake van een onzekere fase voor private 
investeerders in deze on derdelen van de zorgsector.

5.2  Tegenstrijdig belang/belangenverstrengeling
Uit het voorgaande blijkt dat het winstuitkeringsverbod in 
bepaalde subsectoren van de zorg niet geldt. Het zijn juist 
deze subsectoren waar zich de afgelopen jaren de meeste 
incidenten hebben voorgedaan en waar een groot deel van 
het politieke en het maatschappelijke sentiment zich op 
richt. De discussie loopt dan langs twee lijnen:
– Allereerst de vraag welke mate van rendement nog 

acceptabel is en welk rendement niet anders verkre-
gen kan zijn dan met een be drijfs voer ing die on der de 
maat is, of met frauduleus handelen. Deze vraag is 
meer eco no misch dan wel straf rech te lijk van aard en 
leent zich niet voor uitwerking in dit artikel.

– Daarnaast de vraag of een investeerder in de zorg die 
meerdere rollen vervult ten opzichte van de zorg in-
stel ling zijn verschillende belangen wel voldoende 
scheidt. Het leerstuk rond tegenstrijdig belang heeft 
hierdoor in de zorg een dimensie gekregen die ven-
noot schaps rechtelijk wél interessant is.

Ook in de zorgsector gelden de algemene regels van Boek 
2 BW ter zake van tegenstrijdig belang. Zoals bekend, is 
volgens de Hoge Raad (pas) sprake van een tegenstrijdig 
belang zodra de bestuurder door de aanwezigheid van een 
(in)direct persoonlijk belang niet in staat moet worden 
geacht het belang van de vennootschap en de daarmee 
verbonden on der ne ming te bewaken op een manier die 
van een integer en onbevooroordeeld bestuurder mag 
worden verwacht. Zolang de belangen van de bestuurder 
echter parallel lopen aan het belang van de vennootschap 
en de daarmee verbonden on der ne ming, hoeft de enkele 
om stan dig heid dat een bestuurder een (in)direct persoon-
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lijk belang heeft er niet toe te leiden dat sprake is van een 
ontoelaatbaar tegenstrijdig belang.31

De Code hanteert daarnaast een eigen kader, aan de hand 
van het begrip ‘(schijn van) belangenverstrengeling’. Mede 
door het niet-systematische gebruik van dit begrip in de 
Code en het ontbreken van enige toelichting over de sa-
menhang daarvan met de algemene regels van Boek 2 BW, 
is het voor verschillende interpretaties vatbaar. Wel is dui-
delijk dat van (schijn van) belangenverstrengeling eerder 
sprake kan zijn dan van tegenstrijdig belang in de zin van 
Boek 2 BW.

Belangenverstrengeling is volgens de Code niet verboden, 
maar moet on derwerp zijn van preventieve aandacht in de 
vorm van adequate maat re gelen om ‘belangenverstrenge-
ling te voorkomen en de schijn ervan te vermijden’. De Code 
schrijft voor dat iedere (schijn van) belangenverstrenge-
ling dient te worden gemeld aan het toezichthoudend or-
gaan, dat vervolgens zal be sluiten hoe hiermee om wordt 
gegaan. Dit dient op grond van de Code nader te worden 
uitgewerkt in een reglement. De Code bevat daartoe geen 
nadere voorschriften. Wij menen dat het reglement de al-
gemene regels van Boek 2 BW zou moeten volgen indien 
sprake is van een (schijn van) belangenverstrengeling die 
(ook) kwalificeert als tegenstrijdig belang in de zin van 
Boek 2 BW.

Het is niet duidelijk of de open norm uit de Code met zich 
mee kan brengen dat bij een zorg in stel ling eerder sprake 
is van een tegenstrijdig belang in de zin van Boek 2 BW 
dan bij een reguliere vennootschap. In ieder geval is vol-
gens de On der ne mings ka mer extra zorgvuldigheid gebo-
den, omdat ‘de belangen van per so nen die afhankelijk zijn 
van zorg en het algemeen belang dat zorggelden ook daad-
wer ke lijk aan zorg worden besteed aan de orde zijn’.32

De geboden zorgvuldigheid vergt maatwerk en de oplos-
sing zal verschillen per geval, maar bestaat in ieder geval 
uit trans pa ran tie over (potentiële) belangenconflicten en 
het waarborgen van marktconformiteit ten aanzien van 
alle fi nan ciële relaties met de zorg in stel ling. Wij menen 
dat met de juiste materiële én procedurele zorgvuldigheid 
alle vormen van (schijn van) belangenverstrengeling kun-
nen worden weggenomen of worden gerepareerd.

Toezichthouders en de maatschappelijke opinie grijpen de 
norm uit de Code soms ook aan om verdergaande maat re-
gelen/standpunten (in) te nemen. Zo stelde de IGJ vorig 
jaar zelfs dat een bestuurder van een zorg in stel ling (zon-
der aandelenbelang) niet tevens bestuurder kan zijn van 
een groepsvennootschap omdat dat (schijn van) belan-

31 Ka mer stuk ken II 2008/09, 31763, nr. 3, p. 12; HR 29 juni 2007, 
ECLI:NL:HR:2007:BA0033 (Bruil).

32 Hof Amsterdam (On der ne mings ka mer) 24 ja nua ri 2020, 
ECLI:NL:GHAMS:2020:144 (DeSeizoenen).

genverstrengeling zou opleveren.33 Hiermee introduceert 
de IGJ op basis van een zorgvuldigheidsnorm de facto een 
verbod op personele unies in de zorg. Het is de vraag of de 
IGJ dit zo vergaand bedoeld heeft, nu dit niet ook als alge-
meen standpunt naar bui ten is gebracht. Niet te min zor-
gen der ge lij ke interpretaties van de open norm voor een 
verdere invloed van gepercipieerde onwenselijkheden op 
de ju ri dische toelaatbaarheid van bepaalde structuren in 
de zorg.

5.3  Wet normering topinkomens
Een gangbare praktijk voor een private-equityinvesteerder 
is het aantrekken van ervaren bestuurders en commissa-
rissen voor portfoliovennootschappen. In de zorg worden 
de mogelijkheden daartoe beperkt door de maximering 
van de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 
door de WNT. Deze geldt in elk geval voor alle instellingen 
met een WTZi-toelating en daarnaast voor jeugdhulpin-
stellingen en veel gesubsidieerde instellingen (WNT- 
instellingen).34

In geval van afspraken in strijd met de WNT, is sprake van 
onverschuldigde betaling en moet het te veel betaalde be-
drag worden teruggevorderd bij de topfunctionaris. De ac-
coun tant controleert, zon der materialiteitsgrens. Elke te 
veel betaalde euro moet dus terug. De WNT-instelling mag 
de topfunctionaris daarvoor niet compenseren met bij-
voor beeld een scha de ver goe ding of bonus.

De WNT normeert de gehele bezoldiging die voortvloeit uit 
een dienstverband, evenals de ont slag ver goe ding.35 Een 
winstuitkering die bij wijze van dividend op aandelen 
wordt betaald, is geen inkomen uit dienstverband en valt 
daarmee niet on der de reikwijdte van de WNT.36 De WNT 
bepaalt niet hoe moet worden vastgesteld of een topfuncti-
onaris aandelen heeft verkregen als investering of als belo-
ning voor de uitoefening van zijn functie. Indien de fiscus 
uitgekeerd dividend kwalificeert als loon, en daarover 
loonbelasting is verschuldigd, zal deze uitkering – ondanks 
de titel – ook zijn aan te merken als bezoldiging.37

33 https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/document.aspx?doc=Rapportage 
%20Goed%20Bestuur%3A%20On derzoek%20naar%20de%20dienstenconstructie 
%20van%20DeSeizoenen%20B%2EV%2E%20september%202019&docid=15657, 
paragraaf 2.7.

34 Artikel 1.3 sub c jo. d WNT. On der het absolute maximum dat de WNT 
kent en dat is gebaseerd op het ministerssalaris, gelden voor de zorgsec-
tor specifieke bezoldigingsmaxima op grond van een klassenindeling (in 
2020 variërend van EUR 111.000 t/m EUR 201.000 bruto, o.b.v. een full-
time aanstelling). Het bezoldigingsmaximum voor leden resp. voorzitters 
van een toezichthoudend orgaan bedraagt 10% resp. 15% van het toepas-
selijke bezoldigingsmaximum voor bestuurders.

35 Als bezoldiging kwalificeren on der andere brutoloon, pen sioen pre mies, 
fiscale bijtelling voor een leaseauto, bonus, winstdeling of andere inci-
dentele (variabele) beloningen. De ont slag ver goe ding bedraagt maximaal 
EUR 75.000. Als ont slag ver goe ding kwalificeren in beginsel alle betalin-
gen die aan een werknemer worden gedaan in verband met de beëindi-
ging van het dienstverband, daaron der begrepen een periode van betaald 
verlof. Er bestaan on der meer uitzon deringen voor de transitievergoeding 
en een korte periode van non-activiteit.

36 Zie o.a. Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 1579 (Kamervragen).
37 Artikel 2 lid 1 Uitvoeringsregeling WNT.
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Voor een topfunctionaris die werkzaam is bij een WNT- 
instelling én bij een ‘gelieerde rechts per soon’,38 mag de 
som van de bezoldiging verkregen bij deze instellingen te-
zamen, niet meer bedragen dan de voor de WNT-instelling 
geldende norm. Door de manier waarop het begrip geli-
eerde rechts per soon is gedefinieerd, is het nu nog moge-
lijk een groep zo te structureren dat geen sprake is van 
deze cumulatie. Inmiddels is een wetsvoorstel aanhangig 
waarin wordt voorgesteld het begrip gelieerde rechts per-
soon te verruimen tot moedermaatschappijen.39 De voor-
gestelde verruiming heeft geen werking naar zusterven-
nootschappen.

5.4  Fusietoezicht
Het doen van een private investering in de zorg of de exit 
daarvan zal doorgaans kwalificeren als concentratie in de 
zin van de Mededingingswet. Op grond van de Wmg toetst 
de NZa – vooruitlopend op de ACM – alle concentraties 
waarbij ten minste één instelling waar meer dan 50 zorg-
verleners werkzaam zijn betrokken is. De toets is gericht 
op behoud van de continuïteit van cruciale zorg en zorg-
vuldige betrokkenheid van  cliënten, medewerkers en an-
dere stake holders. Zon der goedkeuring van de NZa mag 
de concentratie niet tot stand worden gebracht.40

Begin 2020 heeft de Minister een aanscherping van deze 
fusietoets aangekondigd, die zou inhouden dat zodra één 
van de betrokken par tijen over aanmerkelijke markt-
macht beschikt de fusie in beginsel wordt verboden.41 
Beoogd is deze aanscherping te beperken tot specifieke 
deelsectoren waar aan wij zin gen zijn dat verdergaande 
marktconcentratie onwenselijk is. Welke deelsectoren dit 
zullen zijn is op dit moment onbekend. Het ligt in lijn der 
verwachting dat medisch-spe cialistische zorg, langdurige 
zorg en/of wijkverpleging als deelsector worden aange-
wezen. Anders dan bij de reguliere toets op grond van de 
Mededingingswet zou het bij dit aangescherpte toezicht 
niet vereist zijn dat wordt aangetoond dat de fusie een 
significante beperking van de daad wer ke lijke mededin-
ging tot gevolg heeft.

38 De WNT merkt een rechts per soon aan als gelieerde rechts per soon als 
deze (mede) is opgericht door een WNT-instelling. Ook wanneer een 
WNT-instelling één of meer leden in het bestuur benoemt of op andere 
wijze invloed heeft op het beheer of beleid van een rechts per soon, is 
sprake van een gelieerde rechts per soon. De eerste categorie betreft 
dochter on der ne mingen opgericht door de WNT-instelling. De tweede ca-
tegorie is lastiger te duiden. Het woord ‘namens’ speelt bij de uitleg van 
deze bepaling een belangrijke rol; rechts per so nenrechtelijk bezien loopt 
invloed immers van moeder naar dochter en niet andersom. Ook uit de 
wetsgeschiedenis blijkt dat het gelieerde verband alleen naar ‘beneden’ 
werkt, waardoor in beginsel alleen dochtermaatschappijen van een 
WNT-instelling kwalificeren. In het geval dezelfde per so nen leiding geven 
aan en toezicht houden op twee (of meer) rechts per so nen is onvermijde-
lijk sprake van fei te lij ke invloed op het beheer en beleid over en weer. Dat 
is op basis van genoemde wetsgeschiedenis echter onvoldoende voor het 
zijn van een gelieerde rechts per soon.

39 https://www.internetconsultatie.nl/wetontwijkingwnt.
40 Het wetsvoorstel (Ka mer stuk ken II 2015/16, 34445, nr. 3) uit 2016 om dit 

toezicht bij de ACM on der te brengen ligt nog altijd bij de Tweede Kamer, 
hoewel beoogd was het op 1 ja nua ri 2017 in werking te laten treden.

41 Kamerbrief Minister aan Tweede Kamer van 18 februari 2020.

Dat is opmerkelijk, aangezien ook op grond van de huidige 
regelgeving de ACM zich reeds scherp op kan stellen en dit 
in de praktijk ook doet. Zo zijn diverse fusies in de zorg 
heel uitgebreid on derzocht of zelfs verboden. De vraag is 
dus gerechtvaardigd of aanvullende maat re gelen wel no-
dig zijn. In ieder geval lijken deze maat re gelen een plat-
formstrategie te hinderen, dan wel onmogelijk te maken. 
Ook al omdat de ACM de afgelopen jaren relevante zorg-
markten steeds nauwer is gaan afbakenen, met logischer-
wijs hogere marktaandelen voor zorgaanbieders, waar-
mee aanmerkelijke marktmacht sneller in beeld komt. Het 
ri si co bestaat dat kapitaal dat de afgelopen jaren vanuit 
(bui ten landse) investeerders de Nederlandse zorg in-
stroomt, door de aanscherping weer opdroogt. Daarmee 
verdwijnen mogelijkheden en prikkels voor investering 
en innovatie. Te hopen valt dat de Minister van VWS dit 
adresseert voordat de aanscherping daad wer ke lijk in wer-
king treedt.

6.  Conclusie en beschouwing

Waar leidt dit geschetste regulatoire speelveld nu toe in 
de praktijk? Anders gezegd: is de zorg ondanks of dankzij 
al die regels interessant voor private-equityinvesteerders 
en zo ja, wat hebben die investeringen dan opgeleverd? 
De praktijk wijst uit dat dit nogal verschilt per sector.

In de curatieve zorg zien we veel medisch spe cialisten die 
lokaal en kleinschalig focusklinieken hebben opgezet, waar 
zij zelf de scepter zwaaien. Echte mkb-on der ne mingen. De 
grootste medisch-spe cialistische focuskliniek is een fusie-
product van een door on der ne mers, niet-medisch spe-
cialisten, en een door een private investeerder van Neder-
landse bodem met een specifiek profiel opgezette keten van 
focusklinieken. De meeste initiatieven zijn gestart in de ja-
ren waarin het ernaar uitzag dat de gereguleerde markt-
werking gepaard zou gaan met een positief sentiment en 
bijbe ho ren de regelgeving ten aanzien van de mogelijkheid 
om als on der ne mer-eigenaar te participeren in de zorg. Dat 
sentiment is op dit moment niet (meer) aanwezig en dat 
zien we terug in de belangstelling om in de medisch-spe-
cialistische zorg te stappen. De verbeteringen ten opzichte 
van het reguliere aanbod hebben vooral gezeten in service, 
toegang en persoonlijke aandacht, niet zozeer in medisch 
opzicht. Digitalisering – hard nodig om de zorgvraag van de 
toekomst het hoofd te kunnen bieden met de beperkte per-
sonele capaciteit die we hebben – is nog onvoldoende van 
de grond gekomen. Daar heeft  COVID-19 meer effect dan de 
private investeringen tot nu toe hebben kunnen bereiken.

Naast focusklinieken zijn er ook twee algemene zieken-
huizen in handen van private investeerders ge weest. We 
weten allemaal hoe het met die ziekenhuizen is afgelopen. 
Wij bespreken deze niet uitgebreid, omdat ze wat ons be-
treft geen goed voorbeeld zijn voor de vraag of de zorg-
markt interessant is voor private investeerders. De privati-
sering van beide (van oorsprong gemeente-)ziekenhuizen 
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heeft plaatsgevonden omdat de exploitatie binnen het pu-
blieke stelsel al jarenlang verlieslatend was en een faillis-
sement dreigde. Dat werd als onwenselijk beschouwd. 
Private overname werd als ‘last resort’ gezien om een fail-
lissement te voorkomen en door het Ministerie van VWS 
en lokale overheden omarmd en on dersteund, tegen de 
wens van de financierende zorgverzekeraars in. Uiteinde-
lijk zijn beide ziekenhuizen toch niet levensvatbaar geble-
ken en dat had vooral te maken met hun locatie en profiel.

In de intramurale langdurige zorg is het beeld anders dan in 
de curatieve zorg. Daar zien we de laatste jaren prachtige 
lokaal kleinschalige, maar landelijk uitgerolde zorgconcep-
ten ontstaan, die echt iets nieuws bieden ten opzichte van 
het traditionele aanbod. We zien dat bui ten landse inves-
teerders belangstelling hebben voor dat soort concepten en 
ondanks de regelonzekerheid bereid zijn te investeren. Dit 
lijkt samen te hangen met het feit dat in de langdurige zorg 
de com bi na tie van zorg en wonen mogelijkheden biedt om 
geïnvesteerd vermogen te laten renderen, die in de curatie-
ve zorg minder aanwezig zijn. Ook is het in dit deel van de 
zorg makkelijker om bui ten het reguliere aanbod om ‘from 
scratch’ iets op te zetten. Daar staat tegenover dat de sector 
te kampen heeft met regelonzekerheid, met name waar het 
de wijze van bekostiging betreft. Hoewel er op dit moment 
nog veel flexibiliteit is, door de mogelijkheid met persoons-
gebonden budgetten te werken, is de regelgeving rond deze 
persoonsgebonden budgetten nog zo in beweging, dat deze 
weinig zekerheid biedt op de lange termijn.

In de eerstelijnszorg (tandartsen, apotheken) is sprake van 
ketenvorming die resulteert in patiëntvriendelijke effici-
entie en een vraag uit de arbeidsmarkt oplost. Juist dit 
soort platformstrategieën zijn interessant voor investeer-
ders, met name ook omdat hier de meeste ruimte lijkt te 
bestaan voor in ter na tio na le samenwerking en expansie. 
Dit geldt ook voor klinische laboratoria. De vraag is of de 
na tio na le regelgeving der ge lij ke in ter na tio na le uitbreidin-
gen ook kan faciliteren of op een gegeven moment zal 
blokkeren.

De extramurale langdurige zorg en de maatschappelijke 
on dersteuning zijn de sectoren die misschien wel de be-
lang rijk ste bij dra ge hebben geleverd aan het negatieve 
sentiment. Na het opheffen van het winstuitkeringsver-
bod in de extramurale langdurige zorg in com bi na tie met 
de invoering van de Wmo 2015, als gevolg waarvan de 
huishoudelijke zorg werd overgeheveld van zorgverzeke-
raars naar gemeenten, is een groot aantal nieuwe par tijen 
toegetreden tot de markt. Helaas hebben niet al die par-
tijen het even goed gedaan. Een deel niet, omdat ze hun 
businesscase niet op orde kregen en met fi nan ciële en 
bijbe ho ren de kwalitatieve problemen de markt weer 
moesten verlaten. Een ander deel niet, omdat bleek dat ze 
zorg declareerden die niet werd geleverd en on derwerp 
werden van straf rech te lijk on derzoek. Een derde deel niet 
omdat ze het eigenlijk heel goed deden en zulke gezonde 

rendementen lieten zien dat ze om die reden maatschap-
pelijk on der vuur kwamen te liggen. Toch zijn deze secto-
ren ook degenen waar de uitdagingen voor de toekomst 
het grootst zijn en die misschien wel de meeste behoefte 
hebben aan innovatieve oplossingen. Die innovatiekracht 
zal naar onze overtuiging voor een deel moeten komen 
van innovatieve on der ne mers en investeerders, die bereid 
zijn genoegen te nemen met een maatschappelijk aan-
vaardbaar rendement, maar aan wie dit rendement wel 
wordt gegund.

De GGZ laat ook weer net een ander beeld zien en niet uit-
sluitend positief. Daar hebben commerciële aanbieders 
van verslavingszorg voor deining gezorgd, door ‘luxe’ af-
kickmogelijkheden in het bui ten land te organiseren en te 
kiezen voor een businessmodel waarbij niet met zorgver-
zekeraars wordt gecontracteerd, maar rechtstreeks aan 
patiënten wordt gedeclareerd die de kosten vervolgens op 
basis van restitutie op hun zorgverzekeraar verhalen. Daar 
staat tegenover dat er een aantal prachtige initiatieven 
van ‘private’ GGZ- instel lingen is, die hebben laten zien 
hoe het anders en beter kan – on der andere op het gebied 
van wachtlijsten, digitalisering en productiviteit – en 
daarmee traditionele GGZ- instel lingen heeft wakker ge-
schud.

Al met al kan de conclusie zijn dat private investeringen in 
de zorgsector door de jaren heen – ondanks het soms 
knellende en veranderlijke ju ri disch kader – hebben be-
wezen dat zij behalve aan aan deel houders ook aan de 
zorg ten goede kunnen komen. Private investeerders zul-
len wel rekening moeten houden met voortdurende aan-
dacht van regelgevers en externe toezichthouders voor 
hun winstgevendheid, hun beloningsbeleid en de manier 
waarop zij hun investering structureren. Regelgevers en 
externe toezichthouders zullen zich op hun beurt moeten 
rea li se ren dat zij een consistent en op ratio in plaats van 
emotie gebaseerd beleid zullen moeten voeren als zij wil-
len dat de zorg voor private investeerders interessant blijft 
of – beter nog – interessanter wordt. En dat zouden we 
moeten willen! De gedachte dat de overheid en de publie-
ke sector zelf in staat zijn te brengen wat nodig is om de 
zorg verder te verbeteren, is geen garantie voor de toe-
komst.
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