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GEMACHTIGDEN ALGEMEEN 

 

Het College sanering maakt gebruik van gemachtigden. Het begrip gemachtigden is in het 

Uitvoeringsbesluit WTZi opgenomen. In artikel 8.3 is bepaald dat het College sanering ten 

behoeve van de sanering en het toezicht daarop een gemachtigde kan aanwijzen. De 

gemachtigde is onder verantwoordelijkheid van het College sanering belast met het 

toezicht op de naleving van de bij of krachtens artikel 17 van de wet gestelde regels.
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Gemachtigden zijn personen die hun sporen hebben verdiend op diverse werkterreinen, die 

voor het College sanering van belang zijn. Veelal werken zij nog steeds, soms gedeeltelijk, 

soms in een eigen bedrijf. Ook zijn er, die na hun pensioen dan wel VUT-regelingen, door 

blijven werken. Er wordt door het College geen arbeidsovereenkomst met de gemachtigden 

aangegaan; zij worden op basis van projecten ingehuurd en per uur betaald. De 

werkzaamheden die gemachtigden verrichten voor het College sanering worden door het 

College beschouwd als werkzaamheden die in aanvulling op hun reguliere werkzaamheden 

dan wel pensioen- of Vut-uitkering, worden verricht. Dit is vormgegeven door het beleid om 

gemachtigden niet meer dan gemiddeld maximaal 20 uur per week werkzaamheden voor 

het College te laten verrichten. 

 

Het College sanering vraagt van de gemachtigde specifieke kennis op het gebied waarop 

de gemachtigde wordt ingezet. Dit kan zijn op financieel-economisch terrein, maar ook op 

het gebied van onroerende zaken. Op beide gebieden kan een verdere specialisatie 

helpen, bijvoorbeeld op het terrein van taxaties van onroerende zaken of op het doorlichten 

van een instelling op financieel gebied. Het College sanering biedt voorlichting en coaching 

aan alle gemachtigden, maar is niet acties als opleider. De gemachtigden worden geacht 

hun eigen werkterrein bij te houden en zich hierop zelf verder te bekwamen. 
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 Artikel 17 gaat over de sanering, meer in het bijzonder de subsidieregeling. Artikel 18 WTZi gaat over 

onroerende zaken en valt op grond van artikel 8.1. Uitvoeringsbesluit ook onder sanering, net als 

besluiten op grond van de wet Ambulancevervoer. Onderzoeken op grond van verzoeken van de 

minister of de  NZa vallen niet onder sanering, omdat het geen wettelijke taken zijn. Ook daar wordt 

gesproken van gemachtigden, hoewel dat niet wettelijk is verankerd. Ook bij het uitoefenen van niet-

wettelijke taken is de beleidslijn onverkort van toepassing. 
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BELANGENVERSTRENGELING
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Het College sanering is van mening dat bij de werkzaamheden die gemachtigden zowel 

persoonlijk als namens het College sanering verrichten de schijn van 

belangenverstrengeling (zoveel mogelijk) moet worden voorkomen. 

Belangenverstrengeling kan in ieder geval uit een aantal zaken voortvloeien: 

- persoonlijke relaties (levenspartner, huisgenoten, familieleden); 

- werkrelatie; 

- wetenschappelijke relatie; 

- economische en financiële motieven; 

- politiek-bestuurlijke activiteiten. 

 

Het is echter voor het College ook van belang dat gemachtigden bepaalde 

maatschappelijke functies bekleden die bijdragen aan kennis van het werkterrein en/of het 

hebben van een netwerk, gunstig voor het werken op een bepaald terrein. 

 

Om belangverstrengeling (zoveel mogelijk) te voorkomen heeft het College sanering de 

volgende acties ondernomen: 

- er is een gedragscode opgesteld, die aan alle gemachtigden die reeds zijn 

aangewezen als gemachtigde wordt toegestuurd; 

- eenmaal per jaar zal aan alle gemachtigden ter kennisgeving de gedragscode die op 

dat moment geldt, worden toegezonden; 

- aan iedere gemachtigde wordt per aangewezen casus gevraagd een zogenaamde 

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

omstandigheden ziet die een goede taakuitoefening in de weg staan; 

- de raamovereenkomst tussen het College sanering en de gemachtigden, dient door 

beide partijen te worden ondertekend; 

- bij de schriftelijke bevestiging van aanwijzing als gemachtigde in een individuele 

casus zal gewezen worden op de gedragscode en het feit dat deze bekend is bij de 

gemachtigde. 
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 Belangenverstrengeling: duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient die een 

zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit van het een of andere belang in het 

geding komt (www.wikipedia.nl); verstrengeling van belangen bij iemand die meer dan één functie 

bekleedt (www.mijnwoordenboek.nl).  
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MAATREGELEN 

 

Vooraf dient een gemachtigde alle activiteiten, feiten en omstandigheden die zouden 

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

(bijvoorbeeld nevenfuncties, beleggingen). 

 

In goed overleg tussen de gemachtigde en het College sanering zal worden bepaald of er 

sprake is van (een schijn van) belangenverstrengeling. 

Zo nee, dan bericht het College sanering de gemachtigde schriftelijk geen bezwaar te 

hebben tegen het aanvaarden van de betreffende nevenfunctie. 

 

Bij twijfel kiest het College voor 100% safe: als in goed overleg met de gemachtigde de 

gemachtigde kiest voor de werkzaamheden die niet voor het College worden verricht en die 

mogelijk leiden tot belangenverstrengeling, dan zal het College besluiten de 

werkzaamheden als gemachtigde tijdelijk te beëindigen, dan wel volledig te beëindigen. 

 

Indien een gemachtigde verzuimt om een nevenfunctie te melden en het College sanering 

is van mening dat mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, dan zal de gemachtigde 

gehoord worden en eventueel worden ontheven van zijn/haar werkzaamheden als 

gemachtigde. 

 

 

 

 


