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Aan de Minister van Veiligheid en Justitie, 

Wij hebben kennis genomen van het consultatiedocument Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 
("Wetsvoorstel") en staan positief tegenover de beoogde verankering van het toezichthoudend orgaan bij 
de stichting in de wet. Nu vele stichtingen en verenigingen (al dan niet wettelijk verplicht) een dergelijk 
orgaan kennen, is het geen overbodige luxe daarvoor ook een algemeen wettelijk kader te bieden. 

De voorgestelde wettelijke regeling voor de instelling, samenstelling en benoeming van de leden van het 
toezichthoudend orgaan sluit aan bij de praktijk en biedt die praktijk voldoende vrijheden de bestuurlijke 
organisatie naar eigen inzicht in te richten. 

Waar het Wetsvoorstel "sector neutraal" is, is de Memorie van Toelichting dat niet. De ratio van het 
Wetsvoorstel lijkt niet zozeer te worden gezocht in het bieden van voornoemd raamwerk, maar het middels 
wetgeving tot stand brengen van veranderingen in (semi-)publieke sectoren. Daarbij wordt verwezen naar 
incidenten die zich recent (zouden) hebben voor gedaan. Het Wetsvoorstel wordt daarmee gepresenteerd 
als een maatregel tegen (vermeende en toekomstige) incidenten. Een analyse van die incidenten lijkt te 
ontbreken en dat geldt ook voor het antwoord op de vraag of dit wetsvoorstel daarvoor een adequate 
maatreqel vormt. Diezelfde incidenten zijn in diverse semi-publieke sectoren vaak al aanleiding geweest 
nieuwe interventiemogelijkheden bij of krachtens de wet vast te leggen. 

Voorts ontbreekt het aan een vergelijking met interventiemogelijkheden die op sectoraal niveau in het (zeer 
recente) verleden reeds zijn ingevoerd of die zijn aangekondigd. In het advies van de Commissie Behoorlijk 
Bestuur (Een lastig gesprek, 11 september 2013) wordt aangegeven dat de inzet van het individu essentieel 
is. Dat vergt ruimte voor een open cultuur, waarin bestuurders en werknemers zichzelf en elkaar aanspreken 
op gedrag en die hen helpt hun morele verantwoordelijkheid te nemen. Interventiemogelijkheden en 
bestuurdersaansprakelijkheid vormen een sluitstuk. De hoeveelheid en samenloop van elkaar aanvullende 
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en overlappende interventiemogelijkheden leiden echter tot rechtsonzekerheid en onduidelijkheid omtrent de 
vraag op welk moment en in welk geval gebruikmaking van een bevoegdheid geëigend is. 

De politieke boodschap die de Memorie van Toelichting uitdraagt vormt aanleiding voor onderstaande 
opmerkingen. Daarbij vragen wij met name aandacht voor de gecompliceerde omgeving waarbinnen 
instellingen in de maatschappelijke en (semi-)publieke sector nu al moeten fungeren. Dat geldt (dus) ook 
voor hun bestuurders en intern toezichthouders. Uit de Memorie van Toelichting blijkt niet of daarmee 
(afdoende) rekening is gehouden. 

Daarnaast signaleren wij een tot zover gemiste kans om het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico zoveel 
mogelijk te beperken tot "flagrante onbehoorlijkheid", zoals de Memorie van Toelichting voorstaat. 

1 Wettelijke beschrijving taak bestuurders en toezichthouders (o.a. artikel 2:9 lid 1, 2:9a lid 
1; 2:47 lid 2 en 2:292 lid 2 BW) 

1 .1 Het huidige begrip onderneming sluit aan bij de WOR en de fiscale wet- en regelgeving (BTW en 
Vpb). Het huidige begrip onderneming voldoet; ook voor niet commerciële stichtingen en 
verenigingen. 

1 .2 Het begrip onderneming maakt duidelijk dat sprake kan zijn van een rechtspersoon die meer dan 
één onderneming in stand houdt. Dat heeft als voordeel dat inzichtelijk is dat een rechtspersoon 
meerdere vergunningen kan hebben, meerdere instellingen in stand kan houden en meerdere 
toelatingen kan verkrijgen. Het begrip organisatie is daarentegen veel ruimer en wordt in het 
juridische verkeer doorgaans gebruikt voor die situaties dat meerdere rechtspersonen met elkaar 
samenwerken, meerdere rechtspersonen een concern of personele unie vormen of om aan te 
geven dat een rechtspersoon met meerdere instellingen uiteindelijk functioneert als één 
gezamenlijke organisatie. 

1 . 3 Wij zien voorts een toenemende behoefte bij de wetgever en lokale overheden om 
maatschappelijke organisaties te verplichten tot deelname aan overleg, 
samenwerkingsverbanden of vergelijkbare gremia, al dan niet met rechtspersoonlijkheid. Het 
komt daardoor steeds vaker voor dat bestuurders en toezichthouders uit hoofde van de vervulling 
van hun functie (wettelijk verplicht) bestuurder/toezichthouder zijn bij meer dan één 
rechtspersoon en dat zij bij de vervulling van die functies rekening hebben te houden met de 
belangen van meer dan één rechtspersoon. Het advies is in de Memorie van Toelichting deze 
bestuurlijke netwerkvorming te benoemen en te erkennen. 

2 Regeling tegenstrijdig belang (2:9 lid 3, 2:9a lid 3 en 2:291 lid 3 BW) 

2. 1 Het Wetsvoorstel voorziet in een uitwerking van de regeling voor tegenstrijdig belang. 

2.2 Relevant voor veel maatschappelijke en semi-publieke organisaties is dat veel bijzondere wet- en 
regelgeving en governance codes bepalingen bevatten (a) die ruimer zijn dan alleen een 
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persoonlijk belang of zien op (b) het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling, (c) 
het onafhankelijk kunnen functioneren en (d) de vertegenwoordiging. 

Voorbeeld - Governancecode Woningcorporaties 2011 
11.3.3 Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een 

onderwerp of transactie waarbij het lid van het bestuur (potentieel) een tegenstrijdig 
belang heeft. 

11.3.4 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van 
het bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de woningcorporatie en/of voor 
de betreffende leden van het bestuur behoeven goedkeuring van de raad van 
commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met 
vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen 11.3.2 tot en 
met 11.3.4 zijn toegepast. 

2.3 Ook komt het voor dat governancecodes de bepaling bevatten dat een toezichthouder nooit een 
taak mag vervullen die toekomt aan een bestuurder; dus ook in een situatie van persoonlijk 
tegenstrijdig belang. 

Code Goed Onderwijsbestuur VO 
12. De toezichthouder is onafhankelijk 
2. Zij die deel uitmaken van de functie van toezichthouder verrichten nooit taken die aan 

de (dagelijks) bestuurder toebehoren. 

2.4 Het advies is: 

• te analyseren in hoeverre het nog langer wenselijk is nadere uitwerkingen in de bijzondere 
wet- en regelgeving te formuleren die betrekking hebben op bijvoorbeeld het onafhankelijk 
functioneren nu de algemene regeling als zodanig daarin al voorziet; 

• te bezien in hoeverre behoefte bestaat aan een meer algemene bepaling inzake het 
"onafhankelijk functioneren' van leden van het toezichthoudend orgaan, zoals veel 
governancecodes en bijzondere wet- en regelgeving kennen. Wordt hiermee bedoeld 
onafhankelijk in de zin van zonder last en ruggespraak en zonder dat sprake is van een 
persoonlijk tegenstrijdig belang, of ziet het op een onafhankelijkheid van welke opvatting 
en/of potentieel belang dan ook? 

• te beoordelen of het wenselijk is te komen tot een advies over een eenduidige (nadere) 
uitwerking in de verschillende governancecodes van de tegenstrijdig belang regeling. 

3 Ontslag bestuurders en toezichthouders stichting door de Rechtbank op verzoek van een 
belanghebbende (artikel 2:298 BW) 

3. 1 De keuze om de ontslagbevoegdheid van de Rechtbank als beschreven in het huidige artikel 
2:298 BW te verbreden tot leden van het toezichthoudend orgaan wordt ondersteund. 

3.2 De keuze blijkens de Memorie van Toelichting om aan te sluiten bij de norm van 2:9 en 2:9a BW 
en de voorgestelde formulering roepen de volgende vragen op. 
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• In hoeverre bestaat in de praktijk ruimte voor een volledige toetsing van de nieuwe norm? 
Zeker in kritieke situaties die een snelle uitkomst noodzaken en waarbij (semi-)publieke 
belangen botsen met individuele belangen van bestuurders en/of toezichthouders, bestaat 
de kans dat slechts gelegenheid zal zijn voor een marginale toetsing. 

• Bestaat inzicht in de betekenis van een uitspraak van de Rechtbank op verzoek van een 
belanghebbende voor de (naar wij begrijpen latere en daaropvolgende) beoordeling van de 
bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders? 

• Is geanalyseerd wat de keuze voor deze ontslagbevoegdheid betekent voor de samenloop 
met reeds bestaande interventiemogelijkheden en handhavingsbevoegdheden van de 
overheid en belanghebbenden in de sectoren onderwijs, volkshuisvesting en zorg; 
daaronder in elk begrepen het enquêterecht en de aanwijzingsbevoegdheid? En zo ja, wat is 
de uitkomst van die analyse? 

3.3 Een aanvullende vraag betreft de rechtspositie van bestuurders en leden van het 
toezichthoudend orgaan. Uit de voorgestelde bepaling volgt dat een uitspraak van de Rechtbank 
ook gevolgen heeft voor de arbeidsrechtelijke verhouding en dat sprake is van een 
"beroepsverbod". Het ontbreekt aan een analyse van de vraag wie (al dan niet vervolgens) 
besluit over het arbeidsrechtelijk ontslag en de omvang van de vergoeding. Ook wordt geen 
inzicht gegeven in de vraag of, mede gelet op het beroepsverbod, de nieuwe bepaling nog 
voldoet aan artikel 6 EVRM en het principe van "fair trial ". 

4 Aansprakelijkheid bestuurders en intern toezichthouders/commissarissen (artikel 2:9 en 
2:9a BW) 

4.1 Het Wetsvoorstel beoogt de vervanging van de artikelen 2:138 en 2:248 BW door een nieuw 
artikel 106a in de Faillissementswet. De tekst van dit artikel komt vrijwelovereen met de thans 
bestaande regeling in het BW. 

4.2 Het Wetsvoorstel handhaaft vooralsnog het gevolg dat de wet (lid 2 van artikelen 2:138 en 2:248 
BW) verbindt aan de niet nakoming van de verplichtingen uit art. 2:394 BW, in het bijzonder de te 
late deponering van de jaarrekening: het onweerlegbaar vermoeden dat sprake is van kennelijk 
onbehoorlijk bestuur en het weerlegbaar vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak van het 
faillissement is. 

4.3 Velen hebben er reeds op gewezen dat dit een buitenproportionele sanctie is. Zie bijvoorbeeld 
W.J.M. van Andel in Tijdschrift voor Insolventierecht 2010 nr. 1, die wijst op de "schromelijke" 
overschatting van de betekenis van schending van de publicatieplicht. Derden die zich in de 
actuele financiële situatie van een rechtspersoon willen verdiepen hebben vrij weinig tot niets aan 
de gepubliceerde jaarrekening. 

4.4 De beperkte "escape" die voornoemd lid 2 de bestuurder (en de op naleving van de 
publicatieplicht toeziende toezichthouder) biedt in de vorm van het onbelangrijk verzuim, blijkt in 
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de praktijk verre van toereikend om dit buitenproportionele karakter weg te nemen. De rechter 
acht zich niet vrij om te veel af te wijken van het door de wetgever benadrukte belang bij naleving 
van de publicatieplicht bij de introductie van artikelen 2:138 en 2:248 BW bijna 30 jaar geleden. 

4.5 Het wordt tijd dat de wetgever inziet dat de toepasselijkheid van voornoemde bewijsvermoedens 
buitenproportioneel is als sanctie op een schending van de publicatieplicht. Het veronderstelde 
belang van derden bij tijdige publicatie ontbreekt, althans is niet dusdanig groot dat het dit gevolg 
kan rechtvaardigen. 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

Waar toepasselijkheid van het bewijsvermoeden tot gevolg heeft dat het kennelijk 
onbehoorlijk bestuur/toezicht over de gehele linie vaststaat, kan de bestuurder/ 
toezichthouder vrijwel uitsluitend aan aansprakelijkheid in privé voor het gehele 
boedeltekort ontkomen door aannemelijk te maken dat het faillissement een andere - 
externe - belangrijke oorzaak heeft. Ook de bestuurder/toezichthouder die niets te 
vrezen zou moeten hebben - bijvoorbeeld omdat hij naar eer en geweten handelt, 
sprake is van een onopzettelijke vergissing, een onopzettelijke verkeerde beslissing 
of een verkeerde beleidsbeslissing (Memorie van Toelichting sub 3.4) - loopt 
daarmee een serieus risico op aansprakelijkheid. 

Verwijten kunnen inhouden een onopzettelijke vergissing, een opzettelijke verkeerde 
beslissing of een verkeerde beleidsbeslissingen. Vaak is sprake van verschillende 
inzichten die de één tot de kwalificatie onbehoorlijk bestuur brengt maar de ander 
niet. Van kennelijk - buiten iedere twijfel - onbehoorlijk bestuur is dan hoe dan ook 
geen sprake. 

Aan die kwalificatie ontkom je echter niet meer bij toepasselijkheid van 
bewijsvermoeden wegens niet publiceren. De vraag is dan vaak uitsluitend nog of de 
bestuurder/toezichthouder op een andere - externe - oorzaak van het faillissement 
kan wijzen. Duidelijk moge zijn dat bestuurders en toezichthouders daarmee 2-0 
achter staat (en dat is een understatement). 

4.6 Zeker, naleving van wet- en regelgeving door de rechtspersoon is van groot belang. Het 
ontbreken van een daadwerkelijk gevolg voor de derden die de wetgever destijds beoogde te 
beschermen maakt dat bij schending niet gesproken kan worden van "flagrante onbehoorlijkheid 
van taakvervulling" zoals de Memorie van Toelichting tot uitgangspunt neemt (sub 3.4). Indien 
dat de leidraad is die de wetgever voorstaat - en de bestuurder en toezichthouder die hun taak 
naar eer en geweten zorgvuldig vervullen zich geen zorgen hoeven maken - dient schending van 
art. 2:394 BW uit lid 2 van het nieuwe art. 106a Faillissementswet geschrapt te worden. 

5 Samenloop kan leiden tot rechtsonzekerheid en rechtsonduidelijkheid 

5.1 Het Wetsvoorstel werkt met name de regeling van ontslag door de rechtbank en de 
aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouder nader uit in algemene zin, maar wei onder 
verwijzing naar (vermeende) incidenten in een aantal semi-publieke sectoren. Het lijkt te 
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ontbreken aan een algemene analyse van de al bestaande interventiemogelijkheden. Ook lijkt 
het te ontbreken aan een (overheidsbrede) evaluatie van de diverse en veelal recentelijk in 
werking getreden interventiemogelijkheden als reactie op veel van de in de Memorie van 
Toelichting genoemde incidenten. 

5.2 Bijgaand treft u een overzicht voor wat betreft de sectoren onderwijs, volkshuisvesting en zorg. 
Alleen al uit dit overzicht blijkt dat meerdere betrokkenen kunnen interveniëren en dat veel 
mogelijkheden overlap kennen; ook qua te schenden rechtsnorm. De te schenden rechtsnormen 
wijken vaak - Mer verdere motivering - wel af qua precieze formulering, maar de 
achterliggende oeistellingen van de bepalingen zijn doorgaans vergelijkbaar. 

Hoogachtend, 

Hendrikse, Martijn Nolen en Cees Jan de Boer 
Van Doorne N.v. 
Saskia Laseur, A 
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BIJLAGE - Bestaande en voorgenomen interventiemogelijkheden in de sectoren onderwijs. 
volkshuisvesting en zorg 

Interventiemogelijkheid Norm Bevoegde Invoeringsjaar 

~ Last onder bestuursdwang Een gedraging (ijie in strijd is met het Bestuursoraaan 2009 
G> bepaalde bij of krachtens wettelijk (Minister van - ïj¡ veorschríft. Onderwijs) - .~ Intr.ekl<ing en terugvordering subsidie Subsidievaststelling onjuist en/of niet MiAister van 2Q01 
G> 
.2: (artikel 4:4'@ en 4:57 Awb) naleven wettelijke verplicAìingen (tot 5 Onderwijs 
'" ::::J jaar terug). e Opleggen maatregel/bewindvoering (vb. Indien de kwaliteit van het onderwijs of MiRister van 201(i) ct! ..c artikel164a Wpo) de kwaliteit van het bestuur ernstiq of Onderwijs c 
G> langdurig tekortschiet. a. o 
-> Inhouden bekostiging (vb. artikel164 Indien het bevoegd ge;¡¡ag in str-ijd Minister van 2010 
::i Wpo) \ handelt met het bepaalde bij of Onderwijs 
_g_ krachtens deze wet. 
<I) Opheffing/beëindiging bekestiglnq (vb. Bij ernstig of langdurig tekortsehleten in Minister van 2010 r artikel164b Wpo) kwaliteit. Onderwijs 
G> ,., Onthouden goedkeuring/instemming Goedkeuring kan worden onthouden Gemeenteraad 1997 c 
O begwting/jaarrekening (openbaar wegens strijd met het recht of met het 

onderwijs; vb. artikel 48 lid 6 onder d algemeen belanq, waaronder begr.epen 
Wpo) het financiële belang van de gemeente. 
Voorzien in bestuur scholen (openbaar In geval van ernstige taakverwaarlozing Gemeenteraad 1997 
onderwijs; vb. artikel 48 lid 11 Wpo) door het bestuur of functieneren in strijd 

met de wet. 
Ontbinden stichting (openbaar In geval van ernstige taakverwaarlozing Gemeenteraad 1997 
onderwijs; vb. artikel 48 lid 6 onder d door het bestuur of functieneren in strijd 
Wpo met de wet. 
Bevoegdheid tot schorsing/ontslag leden Zie statuten Gemeenteraad 2010 
raad van toezicht (openbaar onderwijs; 
vb. artikel 48 lid 12 Wpo) 
Bevoegdheid tot schorsing/ontslag Zie statuten Gemeenteraad 1997 
bestuurders (openbaar onderwijs; vb. 
artikel 48 lid 6 onder IJ Wpo) 
Bevoegdheid tot geveR van aanwijzing Zie statuten Minister 2010/2014 
(waaronder doen ontslaan van cq. 
vertrekken bestuurders/toezichthouder; II 
vb. artikel163b Wpo) 
Verzoek rectitbank ontslag bestuurders lets doen of nalaten in strijd met de Belanghebbende Hof Den Bosch, 
(artikel 2:298 BW) bepalingen van de wet of van de (incl. Staat) 22 oktober 2008, 

statuten, dan wel zich schuldig maken LJN: BG2138 
I' aan wanbeheer. 

Enquêterecht Onderzoek juist beleid en juiste gang (g)mr Afwijzende 
I' van zaken; Voorziening bij wanbeleid overweging 

Minister van 
OCW, 5 februari 

2014 
Meldingsplicht toezichthouders van Vermoeden van wanbeheer bij Inspectie Aank0ndìging 
vermoeden wanbeheer Minister van 

OCW, 5 februari 
I' 2014 

*** 
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Interventiemogelijkheid Norm Bevoegde Invoeringsjaar 
Cl Last onder dwangsom (Afdeling 5.3.1 Overtreding Minister van 1992/2009 
e Awb en artikel105 Woningwet) Volkshuisvesting :¡:¡ 
ti) 

Intrekking toelating (Artikel 70 lid 2 Indien de toegelaten instelling haar Minister van 2000/ Il) 
> 
ti) Woningwet / artikel 19 lid 4 Woningwet financiële middelen niet uitsluitend in het Volkshuisvesting Voornemen tot 's 
..r:: (nieuw Herzieningswet)) belang van de volkshuisvesting inzet of wijziging 2014 
ti) 

"" de toegelaten instelling naar zijn oordeel "O > het belang van de volkshuisvesting 
zodanige schade berokkent dat haar 
toelating niet langer in dat belang is te 
achten. 

Bewindvoering (artikel 70e lid 1 Indien een toegelaten instelling ernstige Rechtbank op 2000/ 
Woningwet / artikel 61 h lid 1 Woningwet schade aan het belang van de verzoek van Voornemen tot 
(nieuw Herzieningswet)) volkshuisvesting berokkent en Minister van wijziging in 2014 

redelijkerwijs in die situatie geen Volkshuisvesting 
verbetering te voorzien is. 

Aanwijzingsbevoegdheid tot het "handelingen van toegelaten instellingen Minister van 2000/ 
verrichten of nalaten van handelingen die in strijd zijn Volkshuisvesting Voornemen tot 
(artikel 70d lid onder a Woningwet / met letter, doelof strekking van de wijziging in 2014 
artikel61d lid 1 Woningwet (nieuw regelgeving" 
Herzieningswet)) 
Ontslag toezichthouders door de Wegens verwaarlozing van zijn taak, Minister van Voornemen tot 
Ondernemingskamer (artikel 33 wegens andere gewichtige redenen of Volkshuisvesting, toevoeging in 
Woningwet (nieuw Herzieningswet)) wegens ingrijpende wijziging van de Toegelaten 2014 

omstandigheden op grond waarvan het instelling 
aanblijven als commissaris of als raad 
van toezicht redelijkerwijs niet van de 
toegelaten instelling kan worden 
verlangd 

Enquêterecht (artikel 39 Woningwet Onderzoek juist beleid en juiste gang OR, Minister van Voornemen tot 
(nieuw Herzieningswet)) van zaken; Voorziening bij wanbeleid Volkshuisvesting, toevoeging in 

Huurdersorganisat 2014 
ie 

Aansprakelijkheid toezichthouders? Onrechtmatige daad wegens Rb. Oost-Brabant, 
onbehoorlijke taakvervulling (Servatius) 26 februari 2014, 

ECLI:NL:RBOBR: 
2014:866 

Meldingsplicht probleem (Adviesgroep Ondersteuning commissarissen bij Lid raad van 2011 
Bestuurlijke Vraagstukken VTW) vermoedens van een (dreigende) toezicht 

onenigheid of een misstand, waaronder 
begrepen tegenstrijdige belangen en 
integriteitsproblemen 

*** 
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Interventiemogelijkheid Norm Bevoegde Invoeringsjaar 

'û) Contractenrecht Zie zorgovereenkomst Zorgverzekeraar 2004 
U Aanbesteding Zie aanbestedingsdocument Uitvoeringsorgaan/ 2004 
::::l 
::¡¡: Gemeente 
:> Last onder bestuursdwang (Afdeling Overtreding Minister van 2009 
:::i 5.3.1 Awb juncto artikel 37 Wet Volksgezondheid ,g_ 
Cl 

Toelating Zorginstellingen) ... o Last onder bestuursdwang, last onder Gericht op het voldaan aan het bepaalde Zbrgautoriteit 200ê N 
dwangsom, bestuurlijke boete bij of krachtens specifieke 
(Afdeling 5.3.1 Awb juncto artikel 81 wetsbepalingen. 
en 53 Wet marktordening 
gezondheidszorg) 
Bestuurlijke boete (Artikel 85 Wet Overtreding specifieke wetsbepalingen Zorgautoriteit 2006 
marktordening gezondheidszorg) 

Intrekking toelating (Uitvoeringsbesluit Niet (langer) voldoen aan wettelijke Staat 2006 
WTZi, i.c.m. artikel1:3 Awb) vereisten voor toelating 

II 
Aanwijzing en last onder Niet of in onvoldoende mate of op Minister van 1996 
bestuursdwang (artikel 8 Kwaliteitswet onjuiste wijze naleven van specifieke Volksgezondheid 
zorginstellingen) wetsbepalingen. 

Structurele maatregel incl. last onder Organisatiestructuur van de Minister van 2014 
bestuursdwang ('ontbundeling'; artikel zorgaanbieder doet in ernstige mate Volksgezondheid 
8a en 10 Kwaliteitswet afbreuk aan het verlenen van 
zorginstellingen) verantwoorde zorg 
Bestuurlijke boete en strafbaarstelling Gedraging die in strijd is met het Minister van 2010 
gedraging (artikel 9 Kwaliteitswet bepaalde bij of krachtens specifieke Volksgezondheid 
zorginstellingen) wettelijke bepaling 

Aanwijzing (artikel 76 Wet Gericht op het voldaan aan het bepaalde Zorgautoriteit 200ê 
marktordening gezondheidszorg) bij of krachtens specifieke 

wetsbepalingen. 

Enquêterecht (artikel 6.2 Onderzoek juist beleid en juiste gang OR, Cliëntenraad 2006 
Uitvoeringsbesluit WTZi) van zaken; Voorziening bij wanbeleid. 

Aansprakelijkheid bestuurders? Artikel 2:9 BW Staat (namens Rb. Amsterdam, 
toegelaten 26 maart 2008, 
instelling) LJN: BC8599 

Melding continuïteitsprobleem Situatie van overmacht als gevolg bij Zorgautoriteit 2013 
(Beleidsregel TH/BR-008, Overmacht waarvan voldoende en toegankelijke (door verzekeraar 
continuïteit van zorg) Zvw- respectievelijk AWBZ-zorg en via contract de 

(mogelijk) niet langer beschikbaar is. zorgaanbieder) 

*** 


