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INLEIDING 

 

Het College sanering zorginstellingen is een zelfstandig bestuursorgaan, belast met de 

uitvoering van wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Het College maakt gebruik van 

gemachtigden. De gemachtigden houden namens het College sanering op grond van 

artikel 8.3 van het Uitvoeringsbesluit WTZi toezicht op de uitvoering van de wet- en 

regelgeving, onder verantwoordelijkheid van het College sanering.  

Het College is zich bewust van zijn maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid en wil 

daarom niet alleen geldende wetten en regels naleven, maar bovendien in zijn toezicht 

zoveel mogelijk rekening houden met maatschappelijk gangbare normen en waarden.  

 

ALGEMEEN 

 

Het College voert zijn activiteiten zodanig uit dat het College zijn verantwoordelijkheid 

jegens de samenleving en de zorginstellingen in het oog houdt. Het College stelt een 

aantal waarden centraal die de basis vormen van het dagelijks denken en doen: openheid, 

transparantie, respect, integriteit en duidelijkheid. 

 

ALGEMENE GEDRAGSNORMEN GEMACHTIGDEN 

 

Het College onderkent dat de betrokkenheid van gemachtigden aan maatschappelijke 

activiteiten, een bijdrage kan leveren aan zijn/haar kennis en ervaring. Het is gemachtigden 

niet toegestaan om (betaalde of onbetaalde) activiteiten te verrichten (bijvoorbeeld 

nevenfuncties, beleggingen) die kunnen leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling 

dan wel het College op andere wijze zouden kunnen schaden. Het is een gemachtigde 

eveneens niet toegestaan om bij het College in behandeling zijnde casus op persoonlijke 

titel betaalde of onbetaalde advieswerkzaamheden te verrichten, zonder uitdrukkelijke 

instemming van het College sanering.   

 

Een gemachtigde dient vooraf alle feiten en omstandigheden en activiteiten die mogelijk 

kunnen leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling schriftelijk te melden bij het 

College sanering. 

Het College zal in goed overleg met de gemachtigde bepalen of er sprake is van (de schijn 

van) belangenverstrengeling. Is dit niet het geval, dan bericht het College sanering de 

gemachtigde schriftelijk geen bezwaar te hebben tegen deze activiteit. 

 

Iedere gemachtigde die wordt aangewezen op een casus dient de zogenaamde 

“verklaring” te ondertekenen, inhoudend dat de gemachtigde geen beletselen of 

omstandigheden ziet die een goede taakuitoefening in de weg staan. 
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Gemachtigden dienen in ieder geval: 

- ieder handelen achterwege te laten dat een inbreuk betekent of kan betekenen op de 

integriteit en maatschappelijke positie van het College of waarbij het College in 

diskrediet wordt gebracht; 

- geen medewerking te verlenen aan handelingen die in strijd zijn met vigerende wet- 

of regelgeving; 

- geen professionele relatie te onderhouden of zaken te doen met personen en/of 

instellingen en/of ondernemingen die zich in het maatschappelijk verkeer niet houden 

aan wet- en regelgeving; 

- zich eerlijk, integer en rechtvaardig te gedragen met in acht name van geldende 

wetten en regels en algemeen aanvaarde fatsoensnormen; 

- vermenging van zakelijke-, privébelangen en familierelaties nooit en te nimmer laten 

plaatsvinden. 

 

Persoonlijk gedrag: 

1. Het is gemachtigden niet toegestaan geschenken en/of gunsten aan te nemen van 

instellingen in de gezondheidszorg of anderen betrokken bij zaken die het College 

sanering regarderen boven een bedrag van € 50,=, omdat daardoor de schijn kan 

ontstaan dat zij niet meer geheel vrij staan in de uitoefening van hun functie van 

gemachtigde, respectievelijk dat er van ongeoorloofde beïnvloeding sprake kan zijn. 

2. Aanbieding aan een gemachtigde van geschenken of geld boven een bedrag van 

€ 50,= wordt door de gemachtigde afgewezen en dient altijd bij het College sanering 

te worden gemeld.  

 

Onverminderd de verplichting tot geheimhouding van privacygevoelige gegevens zullen 

gemachtigden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het omgaan met informatie, 

waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze vertrouwelijk is c.q. dient te blijven. 

 

Bij het uitvoeren van werkzaamheden voor het College is onder andere discriminerend 

gedrag, verbale of lichamelijke agressie, seksuele intimidatie, het toe-eigenen of ten eigen 

voordele gebruiken van bedrijfseigendommen en het gebruik van alcohol en/of drugs door 

gemachtigden niet toegestaan.  

 

POLITIEK 

 

Het College respecteert het feit dat individuele gemachtigden hun eigen politieke opvatting 

hebben en dat deze wordt uitgedragen in de maatschappij. Een gemachtigde, al dan niet 

aangewezen op een casus of opdracht, verbindt zich eraan geen (politieke) opvattingen te 

uiten die het College sanering of diens functioneren betreffen, tenzij die een weergave zijn 

van het beleid van het College sanering.  



 

  
3 

Gedragscode gemachtigden College sanering zorginstellingen 

NALEVING 

 

Deze Gedragscode bevat algemene regels en kan onmogelijk voorzien in elke situatie. Dat 

betekent dat iedere gemachtigde in niet voorziene omstandigheden zijn/haar eigen 

verantwoordelijkheid dient te nemen en naar eigen bevinden in overeenstemming met deze 

Gedragscode dient te handelen. Het niet naleven van deze Gedragscode kan leiden tot 

maatregelen jegens de betreffende gemachtigde.  

 

Indien een gemachtigde twijfel heeft over de geoorloofdheid van een bepaald handelen of 

nalaten zal hij/zij daarover de directeur van het College raadplegen, die op zijn beurt bij 

twijfel het College zal raadplegen. 

 

 
 
 
 
 
 

 


