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Van de redactie 

Heleen Weyers 

Zelfregulering is een verschijnsel van alle tijden. De wetenschappelijke be-
langstelling ervoor komt en gaat, en sinds tien jaar lijkt Nederland weer in de 
ban van het onderwerp te zijn. In het kader van de sociaal-wetenschappelijke 
bestudering van het recht is zelfregulering een interessant en veelomvattend 
fenomeen. Zelfregulering zet immers het ontstaan, respectievelijk de verande-
ring van normen in de schijnwerper. De meeste auteurs in deze bundel leggen 
bovendien een verband tussen de wijze waarop een norm ontstaat/verandert en 
de handhaving van die norm. De grondgedachte is dat normen die ‘eigen’ zijn 
aan een groep, door die groep actief gehandhaafd wordt. Ten slotte kan zelfre-
gulering soms achteraf, of door de goede kenner van het recht zelfs vooraf, 
aangemerkt worden als ‘recht in wording’. Alle drie de aspecten – ontstaan, 
handhaving en zelfregulering als voorstadium van statelijk recht – komen in 
deze bundel aan de orde. 

De studies in deze bundel betreffen bedrijven zoals Shell, supermarken, 
de farmaceutische industrie en internet providers; verschillende groepen artsen 
zoals medisch specialisten, neonatologen, en embryo-onderzoekers; en een 
studentencorps. Zelfregulering is blijkbaar niet alleen van alle tijden maar ook 
van veel, zeer uiteenlopende groepen. Het onderzoek zou bovendien moeite-
loos uitgebreid kunnen worden naar andere terreinen. In de afgelopen maanden 
melden kranten bijvoorbeeld over de zelfregulering van Amsterdamse pier-
cingzaken en de mislukking van het voornemen van de drankindustrie op eigen 
kracht het stunten met bierprijzen aan banden te leggen. 

Kenmerkend voor deze bundel is het bottom-up perspectief. Dit komt 
grotendeels voort uit het gegeven dat het idee voor deze bundel stamt uit de 
werkzaamheden in de sectie rechtssociologie van de rechtenfaculteit te Gro-
ningen, onder leiding van John Griffiths. In de door Griffiths uitgewerkte be-
nadering van de sociale werking van het recht is de centrale vraag: maakt het 
bestaan van een rechtsregel verschil uit in het sociale leven? Niet de bedoeling 
van de wetgever staat centraal maar de betekenis die de regel heeft op de 
‘werkvloer’. De nieuwste versie van Griffiths’ opvattingen over de wijze 
waarop hij de werking van recht wil bestuderen1 kent een belangrijke wijzi-

                                                           
1  Griffiths, J., ‘The social working of legal rules’, (2003), 48, Journal of Legal Plu-

ralism, 1-84. 
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ging ten opzichte van de eerdere versies. Waar in de oudere versies2 recht op-
trad als onafhankelijke variabele is in de nieuwe ook ruimte gemaakt voor 
recht als afhankelijke variabele (het ontstaan van nieuwe normen is vaak een 
kwestie van mobilisering en modificering van bestaande regels). Sociale wer-
king van recht en sociale wording van recht gaan (soms) hand in hand. De re-
levantie en de rijkdom van deze gedachte zijn in de afgelopen jaren onderzocht 
in scripties en promotieonderzoek. De resultaten ervan vormden een van de 
aanleidingen voor de onderhavige bundel (in dit verband zijn dat de bijdragen 
van Jellienke Stamhuis, William de Vreede, Jeanne Mifsud-Bonnici en Triny 
van der Ploeg-Juk).3 Griffiths kijkt in zijn bijdrage aan deze bundel terug op de 
werkzaamheden en resultaten en reflecteert over de (theoretische) relevantie 
van zelfregulering voor rechtstheorie. 

De focus van de sociale wordingsbenadering van recht is, evenals de so-
ciale werkingsbenadering, niet gericht op de overheid maar op lokale rechts-
vormende groepen. Jellienke Stamhuis heeft in haar – door de VSR bekroonde 
– scriptie het begrip zelfregulering verkend. Zij onderscheidt twee benaderin-
gen van het fenomeen: een top-down benadering en een bottom-up benadering. 
Top-down betekent voor Stamhuis in dit kader dat de overheid een centrale rol 
wordt toegekend: de overheid initieert de zelfregulering of bepaalt ten minste 
de grenzen ervan. Deze benadering – zo is haar overtuiging – ziet veel vormen 
van reguleringen over het hoofd, namelijk reguleringen die plaatsvinden los 
van of zelfs tegengesteld aan overheidsregulering.  

Menigeen zal tegenwerpen dat er geen domeinen bestaan waarvan de 
overheid niet de grenzen bepaalt en dat iedere zichzelf regulerende groep toch 
in ieder geval in zijn achterhoofd normen van de overheid meeneemt wanneer 
zij regels ontwerpt of verandert. Zonder dat te (hoeven) ontkennen wijst de 
keuze voor het bottom-up onderzoek op een verschil in nadruk. Het aangrij-
pingspunt van onderzoek is niet de actor die de bevoegdheid is toebedeeld om 
(rechts)normen vast te stellen, maar de actoren die hun eigen praktijken norme-
ren. Uit het feit dat Stamhuis voor haar definitie van zelfregulering aansluiting 
zoekt bij Moore’s concept van het ‘semi-autonome sociale veld’ blijkt wel dat 
de mogelijkheid van regulering door de staat niet hoeft te worden uitgesloten. 
Moore is er expliciet over dat ook nationale staten gezien kunnen worden als 
‘semi-autonome sociale velden’.4 Theoretisch gesproken is de consequentie 
van een aansluiten bij Moore dat ook regulering door de staat onder de noemer 
‘zelfregulering’ beschreven kan worden. Dit is echter niet de invalshoek van de 
meeste auteurs. Nicolle Zeegers, misschien niet toevallig een politicoloog, is 
degene die de meeste aandacht besteedt aan de rol van de overheid. 
                                                           
2  Onder andere in Griffiths , J., ‘De sociale werking van recht’, in De sociale werking 

van recht. Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie, Grif-
fiths, J. (red.), Nijmegen, Ars Aequi Libri (1996) 469-513. 

3  Willemijn van den Berg valt hier in die zin buiten dat zij haar scriptie schreef bij de 
sectie rechtsfilosofie.  

4  Moore, S.F., ‘Law and social change: the semi-autonomous social field as an ap-
propriate subject of study’, (1973), 7, Law and Society Review, 720. 
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Aandacht vragen voor de zichzelf regulerende groep betekent niet dat uitslui-
tend gekeken wordt naar kleine lokale verbanden. Soms start de zelfregulering 
op een lokale werkvloer en klimt vervolgens al dan niet op (de regulering van 
levensbekorting in de neonatologie, van studenten en van internet providers 
vormen hiervan voorbeelden); soms geschiedt de zelfregulering op niveau van 
maatschappelijke organisaties (voorbeelden hiervan zijn de organisaties die de 
regels betreffende omgang met medische dossiers hebben opgesteld, de regule-
ring van reclame en gunstbetoon door de farmaceutische industrie en de kwali-
teitscontrole voor voedselveiligheid door supermarken); soms wordt het start-
punt gevonden inde hogere kringen van een multinationale organisatie (de be-
drijfscode van Shell). 

Het ontstaan van normen, de handhaving daarvan, en het verschijnsel 
‘recht in wording’ zijn zoals gezegd, de drie thema’s van deze bundel. Ull-
mann-Margalit heeft, in een poging het ontstaan van normen te begrijpen, op 
drie ‘normgenererende sociale basispatronen’ gewezen.5 Op de eerste plaats is 
er in een situatie van een ‘prisoners dilemma’ aanleiding tot het ontstaan van 
nieuwe normen. In deze bundel is dit basispatroon terug te vinden in Mifsud 
Bonnici’s bijdrage over de bepaling van de aansprakelijkheid van internet pro-
viders. Veel meer voorkomend blijken de andere twee basispatronen: er is be-
hoefte aan coördinatie, dan wel er is sprake van een situatie van ongelijkheid 
die als onacceptabel wordt gezien.6 Voedselveiligheid als verantwoordelijk-
heid van supermarkten, de beperkingen in de reclame door de farmaceutische 
industrie en de regulering van levensbeëindigend handelen door neonatologen 
lijken voorbeelden van de coördinatiesituatie. De regels betreffende de omgang 
met medische dossiers, de bedrijfscode van Shell en de regulering van de 
voortplantingstechnologie kunnen gezien worden als antwoorden op een situa-
tie van ongelijkheid.  

In de verschillende bijdragen wordt een begin gemaakt met het beant-
woorden van de vraag naar een verband tussen zelfregulering en naleving/ 
handhaving. Veelal blijft dat nog beperkt tot het beschrijven van het handha-
vingsmechanisme en het weergeven van de resultaten zoals de zelfregulerende 
groepen die zelf omschrijven (de meest duidelijke uitzondering hierop is de 
tekst van Mirjan van Heffen en Bärbel Dorbeck-Jung). In die zin is in de bun-
del sprake van ‘work in progress’. De proefschriften van Mifsud Bonnici en 
Van der Ploeg-Juk en het voortgezette onderzoek van Tetty Havinga en Nicol-
le Zeegers zullen echter in de toekomst meer bouwstenen gaan leveren voor 
het veronderstelde positieve verband tussen zelfregulering en zelfhandhaving. 

Op het terrein van de gezondheidszorg is er een aantal duidelijke voor-
beelden dat zelfregulering een voorstadium van nieuw statelijk recht kan zijn. 
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat rechters het instrument zelfregulering 
                                                           
5  Ullman-Margalit, E., The Emergence of Norms, Oxford, Clarendon (1977). 
6  Het verschil tussen de twee is dat bij coördinatiesituaties verschillende gelijkwaar-

dige oplossingen kunnen worden gekozen. Het feit dat een keuze gemaakt wordt, is 
belangrijk. Bij een situatie van ongelijkheid daarentegen is er sprake van een ster-
kere en een zwakkere partij die verwikkeld zijn in een machtsstrijd. 
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ontdekt hebben. Zo gaan zij bijvoorbeeld alleen nog over tot toestemming voor 
ontslag van werknemers die onder werktijd pornosites bezoeken, als het desbe-
treffende bedrijf een gedragscode heeft en daaraan aan het personeel bekend-
heid gegeven heeft.7 Zelfregulering als recht in wording is, zoals John Griffiths 
het schrijft, de zoveelste nagel aan de doodskist van het rechtspositivisme. 
 

                                                           
7  People Planet Profit, Autumn 2003, 16-20. 



Zelfregulering in een bottom-up perspectief 
en de bedrijfscode van Shell 

Jellienke Stamhuis 

1. Zelfregulering1 

De afgelopen jaren is er sprake van een hernieuwde belangstelling voor het 
onderwerp zelfregulering:2 men treft het begrip steeds vaker aan in allerlei 
juridische literatuur en ook het aantal wettelijke bepalingen waarin direct of 
indirect naar zelfregulering wordt verwezen neemt toe. Eén blik op de om-
vangrijke literatuur aangaande zelfregulering maakt duidelijk waarom: zelfre-
gulering is bij uitstek een onderwerp dat zich leent om vanuit verschillende 
invalshoeken en perspectieven3 en met verschillende doelen te worden bena-
derd. Dit verklaart waarom eenduidigheid omtrent het verschijnsel zelfregule-
ring ver te zoeken is. Hieronder geef ik een overzicht van een aantal gangbare 
definities van zelfregulering, waarbij ik deze definities onderverdeel in twee 
verschillende benaderingen, de top-down en de bottom-up benadering. Over 
het algemeen wordt in Nederland nog steeds vrij instrumentalistisch, top-down, 
gedacht over zelfregulering. Daar ik mij vooral weet geïnspireerd door de 
rechtssociologische benadering van de sociale werking van recht,4 zal ik echter 
na een beschrijving van kenmerken van de top-down benadering de nadruk 
leggen op het bottom-up benadering. Ik formuleer vanuit dat perspectief een 
definitie van zelfregulering waarmee empirisch onderzoek kan worden verricht 
en laat zien dat zelfregulering in empirische zin een rol kan innemen in proces-
sen van rechtsontwikkeling. In het tweede deel van dit artikel ga ik met het 
ontwikkelde instrumentarium in op bedrijfscodes en dan met name die van 
Shell. 

                                                           
1  Dit artikel is een bewerking van mijn afstudeerscriptie, Stamhuis, J.N., Zelfregu-

lering en de bedrijfscode, Groningen (2001).  
2  Gestel, R.A.J. van, Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven: naar eigen verant-

woordelijkheid binnen kaders (Diss. Tilburg), Den Haag, Boom Juridische Uitge-
vers (2000) 24-25. 

3  Eijlander, Ph., Gilhuis, P.C., en Peters, J.A.F. (red.), Overheid en zelfregulering. 
Alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot aktie, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 
(1993) 1, onderscheiden bijvoorbeeld de volgende perspectieven: zelfregulering 
als ‘politiek item’, zelfregulering als ‘beleidsinstrument’, zelfregulering als ‘stu-
ringsconceptie’ en zelfregulering als ‘alternatief voor wetgeving’.  

4  Griffiths, J., ‘The social working of legal rules’, (2003), 48, Journal of Legal 
Pluralism, 1-84.  
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Twee perspectieven van (zelf)regulering 

De sociaal-wetenschappelijke benadering van regulering kent twee perspectie-
ven. Bij het eerste perspectief wordt regulering vanuit het overheidsbeleid be-
naderd. Dit is de top-down benadering. De doeleinden van het beleid staan 
centraal en regulering wordt beschouwd als het uitoefenen van geïnstitutionali-
seerde invloed op gedrag door sturing en correctie (sociale controle).5 Volgens 
deze benadering ‘maakt’ de beleidsmaker regulering tot instrument van beleid. 
Bij het tweede perspectief wordt regulering vanuit de ‘maatschappelijke werk-
vloer’ bekeken. Dit is de bottom-up benadering. Volgens deze benadering ont-
staat regulering onder meer uit sociale interacties op die werkvloer. De maat-
schappelijke werkvloer is de concrete sociale situatie waarin de handelingen en 
sociale interactie, die het voorwerp zijn van regulering, plaatsvinden.6 

De betekenis van het concept ‘zelfregulering’ hangt af van de gekozen 
benadering. Beide gaan ervan uit dat een zekere mate van autonomie van de 
regulerende actor een essentieel kenmerk van zelfregulering is. Bij de top-
down benadering gaat het om de vraag in hoeverre door de overheid aan ‘mid-
denveld-instanties’ (zoals bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties of belan-
gengroepen) regelgevende autonomie wordt overgelaten om een bijdrage te 
leveren aan het bereiken van de doelen van overheidsregulering. Bij de bot-
tom-up benadering gaat het om de ontplooiing van de regelgevende autonomie 
waar de actoren op de maatschappelijke werkvloer feitelijk over beschikken. 
Het merendeel van de gangbare definities is binnen één van deze twee benade-
ringen te plaatsen. 

Er kunnen twee soorten motieven voor zelfregulering worden onder-
scheiden. Deze sluiten aan bij de twee perspectieven van waaruit men naar 
zelfregulering kan kijken. Vanuit het bottom-up perspectief staan de ‘particu-
liere’ motieven van het zelfregulerend sociaal veld centraal. Voor elke eenheid 
die zichzelf reguleert zullen er specifieke redenen zijn waarom dit gebeurt, 
afhankelijk van de kenmerken van de eenheid en haar omstandigheden. Bij 
zelfregulering in bijvoorbeeld het bedrijfsleven kan men denken aan commer-
ciële belangen maar ook aan het tegemoet komen aan de wensen van maat-
schappelijke groeperingen en aan het willen voorkómen van overheidsregule-
ring. Ook kan het moreel entrepreneurschap van een gezaghebbend individu of 
groep binnen een onderneming de aanleiding vormen om tot zelfregulering 
over te gaan.  

Vanuit het top-down perspectief van de overheid kunnen er eveneens uit-
eenlopende motieven zijn om zelfregulering in het beleid op te nemen. Hierbij 

                                                           
5  Ziegler-Jung, B.R., ‘Elementen van reflexief recht in de WPR?’, in Reflexies op 

reflexief recht, Huls, N.J.H. en Stout, H.D. (red.), Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 
(1992) 132. 

6  Griffiths, J., ‘De sociale werking van recht’, in De sociale werking van recht. Een 
kennismaking met de rechtssociologie en de rechtsantropologie, Griffiths, J. 
(red.), Nijmegen, Ars Aequi Libri (1996) 481.  
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kan onder meer gedacht worden aan: problemen om wetgeving op maatschap-
pelijke processen te laten aansluiten, het streven naar deregulering en decentra-
lisatie, moeilijkheden met controle en handhaving en privatiseringsgedachten.7 

Kenmerkend voor de Nederlandse discussie over zelfregulering is dat zij 
veelvuldig in verband wordt gebracht met het verschijnsel deregulering.8 On-
der deregulering wordt verstaan:9 “(…) vermindering en vereenvoudiging van 
overheidsregelingen (…)”.10 Vanuit het top down perspectief beschouwd, is 
het niet onbegrijpelijk dat zelfregulering en deregulering in het debat vaak met 
elkaar worden verbonden. Zelfregulering wordt in deze benadering gezien als 
een beschikbaar alternatief, dat de overheid kan gebruiken in de context van 
deregulering.11 

Wanneer zelfregulering daarentegen vanuit het bottom-up perspectief 
wordt benaderd, is het niet vanzelfsprekend dat zelfregulering en deregulering 
met elkaar in verband staan. Bij de bottom-up benadering staat zelfregulering 
immers los van de doeleinden van het overheidsbeleid. Zelfregulering kan sa-
mengaan met, maar even goed ingaan tegen hetgeen de overheid wil. Wanneer 
zelfregulering vanuit het bottom-up perspectief wordt bestudeerd, gaat het om 
iets anders dan het streven naar deregulering en terughoudendheid in wetge-
ving en kan zelfregulering als een op zichzelf staand verschijnsel worden ge-
zien. 

                                                           
7  Eijlander, Ph., Gilhuis, P.C., en Peters, J.A.F. (red.), Overheid en zelfregulering, 

hierboven, 7. 
8  Naast deregulering wordt zelfregulering ook regelmatig in verband gebracht met 

de verschijnselen ‘decentralisatie’ en ‘privatisering’. Decentralisatie betekent dat: 
“(…) regeling en bestuur niet uitsluitend vanuit het centrum plaatsvinden, maar 
worden uitgevoerd door het rijk én door een veelheid van andere publieke licha-
men of organen, die binnen bepaalde grenzen in vrijheid en eigen verantwoorde-
lijkheid de hun toevertrouwde taken en bevoegdheden kunnen uitoefenen”, zie 
Prakke, J.L., Reede, J.L. de, Wissen, G.J.M. van, e.a., Van der Pot-Donner. 
Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink (1995) 
583. Privatisering werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw door de regering 
omschreven als: “(…) al die vormen van verzelfstandiging, waarbij door de over-
heid verrichte taken hetzij onder een minder directe vorm van overheidsinvloed 
worden gesteld, hetzij geheel aan die overheidsinvloed worden onttrokken”, zie 
Balkenende, J.P., Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties (diss. 
Amsterdam VU), Alphen aan de Rijn, Samson H.D. Tjeenk Willink (1992) 77. 

9  Deregulering wordt ook wel gedefinieerd als: “(…) stroomlijning, vereenvoudi-
ging en vermindering van regelgeving op de gebieden waar de staat optreedt”, 
ibid., 86. 

10  Prakke, J.L., Reede, J.L. de, Wissen, G.J.M. van, e.a., Van der Pot-Donner, hier-
boven, 483. 

11  Overigens betekent het ‘gebruik’ van zelfregulering door de overheid niet nood-
zakelijkerwijs dat er (vanuit het gezichtspunt van de burger) minder of meer een-
voudige regels komen. Het betekent alleen dat de overheid minder energie steekt 
in regelproductie, –toepassing en –handhaving. 
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In het hierna volgende worden de top-down en bottom-up benadering uit-
voeriger behandeld. Van beide zullen de ideeën en gedachten over zelfregule-
ring van een aantal aanhangers worden besproken. 

Zelfregulering en de top-down benadering 

Zelfregulering wordt in de Nederlandse literatuur over het algemeen vrij in-
strumentalistisch opgevat.12 Het accent wordt gelegd op het gebruik van zelf-
regulerende mechanismen in het kader van het overheidsbeleid. Hierbij wordt 
er van uitgegaan dat de overheid, indien zij dit nodig acht, zelfregulering ge-
bruikt als één van de mogelijke sturingsinstrumenten die tot haar beschikking 
staan. Zelfregulering geschiedt dan ter nadere invulling van een gegeven juri-
disch kader en vindt zo een plaats binnen het overheidsbeleid.  

Zelfregulering binnen een juridisch kader 

Bij zelfregulering die ontstaat binnen een juridisch kader kan gedacht worden 
aan zelfregulering die dient ter opvulling van door de wetgever gelaten ruimte, 
zelfregulering die dient ter opvulling van een lacune in de wet, of zelfregule-
ring ter uitvoering van een opdracht van de overheid.13 Zelfregulering binnen 
juridische kaders wordt ook wel aangeduid als ‘wettelijk geconditioneerde 
zelfregulering’. Hierbij beperkt de wetgever zich tot het stellen van enige (ma-
teriële of procedurele) randvoorwaarden waarbij betrokkenen een zekere vrij-
heid hebben ten aanzien van de invulling van het juridische kader. De overheid 
vervult een voorname functie bij de controle op het eindresultaat.14 De achter-
liggende gedachte hierbij is dat er een juiste balans wordt gevonden tussen 
overheidsregulering, als uitdrukking van overheidsverantwoordelijkheid, en 
zelfregulering door burgers en organisaties binnen dat kader. De essentie van 
de top-down benadering ligt dus in het feit dat de bevoegdheid tot zelfregule-
ring door de overheid aan betrokkenen wordt gedelegeerd, althans gecontro-
leerd wordt overgelaten.  
                                                           
12  Zie Formsma, S.R., ‘Paracommercialisme en zelfregulering in de Drank- en Ho-

recawet’, Scheele, J.P., ‘Een zoektocht naar zelfregulering: de WHV’, Zoontjes, 
P.J.J., ‘Wie spreekt er va zelfregulering?’, in Reflexies op reflexief recht, Huls, 
N.J.H. en Stout, H.D. (red.), hierboven, (resp.) 111-129, 87-98, 99-110. Dorbeck-
Jung, B.R., ‘Wettelijke geconditioneerde zelfregulering; symbolisch concept of 
instrument met gevolgen?’, Hoefnagel, H.J.M., ‘Overheidssturing en zelfregule-
ring in het hoger onderwijs’, Huls, N.J.H., ‘Over splinters en balken (Mattheus 
7:3). Een repliek aan Frissen vanuit het recht’, in Overheid en zelfregulering, Eij-
lander, Ph., Gilhuis, P.C., en Peters, J.A.F. (red.), hierboven, (resp.) 141-154, 115-
125, 177-197.  

13  Driel, M. van, Zelfregulering. Hoog opspelen of thuisblijven (diss. Utrecht), De-
venter, Kluwer (1989) 3. 

14  Eijlander, Ph., ‘Zelfregulering en wetgevingsbeleid’ in Overheid en zelfregule-
ring, Eijlander, Ph., Gilhuis, P.C., en Peters, J.A.F. (red.), hierboven, 136. 
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Ook kan in het kader van de top-down benadering nog gedacht worden 
aan zelfregulering die ontstaat en wordt vastgesteld onder druk van de over-
heid. Hierbij krijgen de betrokkenen dan wel een expliciete opdracht van de 
overheid om binnen een wettelijke regeling bepaalde zaken te onderwerpen 
aan eigen regulering, dan wel wordt hen, door (bijvoorbeeld) het in het voor-
uitzicht stellen van benodigde vergunningen of subsidies of het achterwege 
blijven van ongewenste overheidsinmenging, in feite geen andere mogelijkheid 
gelaten dan tot zelfregulering over te gaan. Dit wordt hier ‘gedwongen’ zelfre-
gulering genoemd. Een geval waarbij de overheid zelfregulering afdwong, was 
in 1999 toen de Minister van Volksgezondheid door te dreigen met een verbod 
van sponsoring, fabrikanten dwong de gedragscode voor alcoholreclame aan te 
scherpen. 

Drie voorbeelden van zelfregulering vanuit de top-down benadering 

Geelhoed is één van de schrijvers die zelfregulering bestudeert vanuit de top-
down benadering. Hij stelt dat er vier vormen van zelfregulering zijn en formu-
leert derhalve vier definities van zelfregulering.15 Het is opvallend dat hij in 
alle vier de definities de overheid bij name noemt. Het onderscheidend criteri-
um tussen de vier vormen van zelfregulering is de mate van overheidsbetrok-
kenheid. Bij het ene uiterste houdt de overheid zich op de achtergrond en 
speelt zij een beperkte rol. Bij het andere uiterste speelt de overheid een actie-
ve rol, zij is immers zelf één van de partijen bij de totstandkoming van de be-
treffende regels.  

Het ene uiterste noemt Geelhoed ‘zuivere’ (of ‘vrije’) zelfregulering. 
Hieronder verstaat hij: “(…) de situatie waarin de overheid het initiatief tot 
regulering volledig overlaat aan de belanghebbenden en zich neutraal opstelt 
tegenover de inhoud van de overeengekomen gedragsregels, zolang zij niet in 
strijd met algemeen geldende rechtsregels zijn”.16 Het andere uiterste noemt 
hij ‘convenanten’. Hiermee doelt hij op: “De situatie waarin de overheid samen 
met de private belanghebbenden mede partij is bij de overeenkomst waarin 
gedragsregels worden vastgelegd”.17 Tussen zuivere zelfregulering en conve-
nanten plaatst Geelhoed nog twee vormen van zelfregulering: ‘vervangende’ 
zelfregulering, waarbij de overheid het initiatief aan de belanghebbenden over-
laat, maar zelf het recht behoudt met wetgeving te komen indien de belangheb-
benden de door haar beschermwaardig geachte belangen niet voldoende be-
schermen, en ‘geconditioneerde’ zelfregulering, waarbij de overheid eveneens 
het initiatief aan de markt overlaat, maar ten aanzien van het te bereiken resul-
taat duidelijke randvoorwaarden stelt.  

                                                           
15  Geelhoed, L.A., ‘Deregulering, herregulering en zelfregulering’ in Overheid en 

zelfregulering, Eijlander, Ph., Gilhuis, P.C., en Peters, J.A.F. (red.), hierboven, 
49-50. 

16  Ibid., 49. 
17  Ibid., 50. 
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Ook Eijlander gaat uit van de top-down benadering van zelfregulering. 
Hij definieert zelfregulering als volgt: “Ruim opgevat houdt zelfregulering in 
dat aan maatschappelijke organisaties een bepaalde verantwoordelijkheid 
wordt overgelaten of opgedragen in het kader van de regelgeving zelf of de 
uitvoering, controle en handhaving daarvan.”18 Eijlander zegt dit niet met zo-
veel woorden, maar het is duidelijk dat in zijn optiek de overheid degene is die 
de verantwoordelijkheid ‘overlaat’ of ‘opdraagt’, aangezien in zijn visie de 
wetgever de zelfregulering reguleert. 19  

Eijlander maakt onderscheid tussen een beperkte en een ruime invulling 
van zelfregulering. In de beperkte invulling houden maatschappelijke organisa-
ties zich slechts bezig met regelgeving. In de ruime invulling houden zij zich 
daarnaast ook nog bezig met de uitvoering, controle en handhaving van regel-
geving. Het laatste noemt hij ‘zuivere’ zelfregulering.20 Hiertegenover staat 
‘zuivere’ overheidsregulering. Hiervan is sprake wanneer al deze verantwoor-
delijkheden uitsluitend berusten bij organen van de overheid. Tussen deze ui-
tersten bevinden zich vele tussenvormen van regulering. 

 Ten slotte is er de definitie van Donner. Volgens Donner is er van ‘zui-
vere zelfregulering’ “(…) slechts sprake wanneer de betrokken organisaties 
uitsluitend op eigen gezag en gebruik makend van algemene privaatrechtelijke 
rechten en middelen regulerend en ordenend optreden”.21  

In tegenstelling tot de hiervoor besproken auteurs lijkt Donner met deze 
definitie aan de overheid geen noodzakelijke rol toe te kennen. Sterker nog, 
Donner stelt dat wanneer de wetgever overheidsdwang verbindt aan particulier 
handelen er niet langer sprake is van zuivere zelfregulering, maar dat het dan 
veeleer gaat om attributie of delegatie van overheidsmacht en publieke taken 
aan niet-ambtelijke instanties en diensten. Het criterium dat Donner hanteert, 
wil er wel of niet sprake zijn van (zuivere) zelfregulering, is hetgeen waarop de 
macht van de betrokken organisaties om hun wil op te leggen berust. Alleen 
wanneer dit op hun eigen positie berust is er sprake van zelfregulering. Zodra 
het berust op de publiekrechtelijke macht die de wetgever hen heeft verleend, 
kan de regulerende activiteit van zo’n organisatie niet langer zelfregulering 
genoemd worden. 

Over het algemeen wordt Donner onder de aanhangers van de bottom-up 
benadering geschaard,22 maar goed beschouwd is dit een misvatting. Immers, 
in zijn definitie van zelfregulering gaat een innerlijke tegenstrijdigheid schuil. 
Terwijl Donner stelt dat bij ‘zuivere zelfregulering’ de bevoegdheid tot regule-

                                                           
18  Eijlander, Ph., De wet stellen. Beschouwingen over onderwerpen van wetgeving 

(diss. Tilburg), Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink (1993) 182. 
19  Ibid., 194. 
20  Ibid., 182, 229. 
21  Donner, J.P.H., ‘De relativiteit van zelfregulering’, in Overheid en zelfregulering, 

Eijlander, Ph., Gilhuis, P.C., en Peters, J.A.F. (red.), hierboven, 159. 
22  Eijlander, Ph., Gilhuis, P.C., en Peters, J.A.F. (red.), Overheid en zelfregulering, 

hierboven, 9. 
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ren en ordenen uitsluitend berust op eigen gezag, voegt hij daar in dezelfde zin 
aan toe dat hierbij gebruik wordt gemaakt van ‘algemene privaatrechtelijke 
rechten en middelen’. Wanneer de bevoegdheid uitsluitend berust op eigen 
gezag, sluit dit natuurlijk het gebruik van privaatrechtelijke rechten en midde-
len uit. Deze rechten en middelen impliceren namelijk de betrokkenheid van de 
overheid. Het geval van Donner toont nog maar eens aan, hoe overheersend de 
top-down traditie ten aanzien van zelfregulering in Nederland is: Donner maakt 
een aanzet om zich van de top-down benadering te distantiëren, maar slaagt 
daar niet in.  

De tot nu besproken definities hebben met elkaar gemeen dat zij zelfregu-
lering zien als (uiteindelijk) afhankelijk van de staat. Deze benadering is te 
beperkt om de werkelijkheid te beschrijven. In de woorden van In ’t Veld : 
“(…) er is meer tussen hemel en aarde in het domein van de zelfregulering en 
de komst van de zelfregulering, dan alleen bewerkstelligd door wetgeving”. 23 
Er zijn in feite talloze voorbeelden aan te wijzen van regulering los van (of 
tegengesteld aan) overheidsregulering, waarbij de betrokkenen niet handelen 
naar al dan niet expliciete opdracht van de overheid om binnen een wettelijk 
kader bepaalde zaken te onderwerpen aan eigen regulering en ook geen beroep 
doen op de staatsmacht (bijvoorbeeld in de vorm van het privaatrecht) bij de 
uitvoering daarvan.  

Zelfregulering en de bottom-up benadering 

In de bottom-up benadering ten aanzien van zelfregulering vindt deze plaats 
los van of zelfs tegengesteld aan overheidsregulering. Het initiatief tot regule-
ring ligt niet bij de overheid – de ‘beleidsdoeleinden’ (voor zover daar sprake 
van is) zijn niet van de overheid – maar bij de zelfregulerende eenheid en het 
reguleringsvermogen berust op het eigen gezag en niet op één of andere wette-
lijke regeling.  

Moore 

In haar klassieke artikel omschrijft Moore de eenheid waarop een antropologi-
sche studie zich moet richtten met het begrip ‘semi-autonoom sociaal veld’ 
(SASV).24 Zij definieert het SASV als: Een verzameling mensen die regels, 
gewoonten en symbolen (gedragsnormen) voortbrengt en tevens middelen 
heeft om naleving hiervan te bevorderen of af te dwingen.25 Het SASV wordt 
                                                           
23  Veld, R.J. in ’t, ‘Zelfregulering en overheidssturing’, in Overheid en zelfregule-

ring, Eijlander, Ph., Gilhuis, P.C., en Peters, J.A.F. (red.), hierboven, 58. 
24  Moore, S.F., ‘Law and social change; the semi-autonomous social field as an 

appropriate subject of study’, (1973), 7, Law and Society Review. 
25  Het SASV-begrip vertoont gelijkenissen met Ehrlichs begrip van de ‘social asso-

ciation’. Volgens Ehrlich is een social association: “(…) a plurality of human be-
ings who, in their relations with one another, recognize certain rules of conduct as 
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niet bepaald op grond van een bepaalde organisatievorm, maar op grond van 
een functioneel kenmerk: namelijk het feit dat het SASV gedragsnormen kan 
voortbrengen en kan handhaven. Het vermogen tot zelfreguleren is dus het 
wezenlijke, definiërende kenmerk van het SASV. Bij het SASV berust de be-
voegdheid tot zelfregulering op eigen gezag, waarbij een publiek- of privaat-
rechtelijke grondslag geen noodzakelijk gegeven is. Het SASV is ‘semi-
autonoom’: dit betekent dat het veld tot op zekere hoogte handhaafbare regels 
kan voortbrengen, maar tegelijkertijd onder invloed staat van regels die van 
buiten het veld worden opgelegd, vooral die van de staat.  

Moore heeft met haar idee van het SASV bovenal een methodologische 
stelling willen verdedigen. Het SASV is een stuk begripsmatig gereedschap 
waarmee de sociale organisatie van een concrete handelingssituatie beschreven 
en geanalyseerd kan worden. Het is met dit doel dat Moore’s concept zal wor-
den gebruikt. Het SASV biedt als het ware het waarnemingskader dat nodig is 
om naar (processen van) zelfregulering te kijken.  

Het SASV-begrip als vertrekpunt  

In het SASV-begrip van Moore vinden we de benodigde ingrediënten voor een 
definitie van zelfregulering die past binnen de bottom-up benadering. Het 
SASV-begrip maakt het volgende duidelijk.  

Ten eerste benadrukt het SASV-begrip dat zelfregulering zowel een pro-
ductmatig als een procesmatig karakter heeft. Wanneer men de literatuur over 
zelfregulering overziet, valt het op dat het concept ‘zelfregulering’ over het 
algemeen op twee wijzen wordt gehanteerd. Enerzijds zijn er mensen die het 
begrip ‘zelfregulering’ opvatten als het product van de zelfregulerende activi-
teit: ‘de zelfregulering’. Zelfregulering wordt dan gelijk gesteld aan de geregu-
leerde situatie die door de zelfregulerende eenheid wordt bewerkstelligd.26 
Hierbij dreigt het procesmatige karakter van zelfregulering te worden miskend. 
Anderzijds wordt het begrip door sommigen gehanteerd om het proces aan te 
geven, waarbij een bepaalde groep regels schept en handhaaft met betrekking 
tot het eigen gedrag. Het productaspect van zelfregulering speelt hierbij een 
ondergeschikte rol. Het SASV begrip van Moore doet recht aan beide beteke-
nissen van zelfregulering.  

                                                           
binding, and, generally at least, actually regulate their conduct according to 
them”, zie Ehrlich, E., Fundamental principles of the sociology of law, New 
York, Arno Press (1975) 39. Het begrip van Ehrlich is echter minder scherp 
scherp omschreven en uiteengezet dan Moore’s SASV-begrip.  

26  Zie Driel, M. van, Zelfregulering, hierboven, 2. Zij legt de nadruk op de product-
betekenis van ‘zelfregulering’, door zelfregulering gelijk te schakelen aan de 
“Niet-statelijke regels die al dan niet in samenwerking met anderen worden vast-
gesteld door degenen voor wie de regels bestemd zijn respectievelijk hun verte-
genwoordigers, en waarbij het toezicht op de naleving mede door deze groepen 
wordt uitgeoefend.”  
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Ten tweede expliciteert het SASV-begrip binnen welk kader zelfregule-
ring plaatsvindt: er moet sprake zijn van een te herkennen, identificeerbaar 
maatschappelijk verband, dat zichzelf in enige mate reguleert.27 Een zelfregu-
lerende eenheid bestaat uit een verzameling individuen, die op de één of andere 
manier in een bepaalde duurzame verhouding tot elkaar staan. Dat het onder-
scheid tussen regulering en zelfregulering niet altijd gemakkelijk te maken is 
blijkt bij Macaulay. In de bespreking van zelfregulering stelt hij dat elke groep 
mensen, waartussen op een zekere regelmatige basis interactie plaatsvindt, 
regels ontwikkelt, die regels interpreteert en ze vervolgens sanctioneert. Met 
dit idee is niets mis. Hij stelt echter dat dit zelfs ook nog gebeurt wanneer de 
mensen in de groep slechts in een tijdelijke, niet hechte relatie tot elkaar staan. 
Voorbeelden die Macaulay hiervan noemt zijn etentjes met onbekenden, het als 
passagier reizen in een vliegtuig en de legal system of the elevator: “There are 
norms about looking at, talking to and touching others in such temporary en-
counters. (…) Sanctions include being ignored, ridiculed, and even threatened 
with physical violence.”28 Macaulay lijkt over het hoofd te zien, dat het hier 
niet gaat om gedragsregulering van een bepaalde groep, maar om het in een 
gegeven situatie handhaven van gedragsregels die gelden in de samenleving als 
geheel. Dit soort gedragsregulering is niet het type zelfregulering waar in het 
kader van dit artikel naar wordt gekeken. Een zelfregulerende eenheid moet 
juist zelf ‘eigen’ regels ontwikkelen. Het is overigens niet verwonderlijk dat 
een groep mensen die slechts aan elkaar verbonden zijn in kortstondige, tijde-
lijke relaties, geen eigen regels ontwikkelt. Een zelfregulerende eenheid moet 
waarschijnlijk gekenmerkt worden door een zekere mate van duurzaamheid, 
wil zij zichzelf kunnen reguleren. 29  

Begripsafbakening 

Na het voorgaande, kan ik komen tot een omschrijving van het begrip zelfre-
gulering. Zelfregulering (in het bottom-up perspectief) kan gedefinieerd wor-
den als: ‘Het voortbrengen en handhaven van regels door een SASV’. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat deze omschrijving zowel breed als smal kan wor-
den opgevat. Als het breed wordt opgevat, dan valt onder deze omschrijving 
ook overheidsregulering. Ook de staat is namelijk een SASV. Juist omdat in 
het onderstaande zal worden gekeken naar de verhouding tussen regelvorming 
op het niveau van niet-statelijke SASV’s en de regelvorming op een meer ‘ju-
                                                           
27  Delen van het handelen van een individu kunnen beschouwd worden als onder-

werp van zelfregulering door de handelend persoon zelf. Naar ‘zelfregulering’ in 
deze zin wordt in het kader van dit artikel niet gekeken. 

28  Macaulay, S., ‘Private government’, in Law and the social sciences, Lipson, L. en 
Wheeler, S. (red.), New York, Russel Sage Foundation (1986) 445-518. 

29  Vgl. Ellickson, R.C., Order without law: how neighbors settle disputes, Cam-
bridge (MA), Harvard University Press (1991), Homans, G.C., The human group, 
London, Routledge and Kegan Paul (1951), Moore, S.F., ‘Law and social 
change’, hierboven. 
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ridisch’ niveau, is het zinvol om een demarcatie aan te brengen tussen zelfre-
gulering op het niveau van SASV’s anders dan de staat en zelfregulering op 
het niveau van SASV’s van de staat.30 Om die reden wordt hier gekozen voor 
een beperkte opvatting van het begrip zelfregulering als hierboven omschre-
ven. Onder zelfregulering in smalle zin wordt daarom begrepen het voortbren-
gen en handhaven van regels door een SASV, niet zijnde de staat of door de 
staat met de bevoegdheid hiertoe bekleed. Het is niet uitgesloten dat de zelfre-
gulering door een niet-statelijk SASV in een later stadium door het formele 
recht wordt overgenomen. Op de mogelijkheid dat zelfregulering de eerste fase 
kan zijn van rechtsontwikkeling, wordt in de volgende paragraaf verder inge-
gaan. In die paragraaf staat het idee van zelfregulering als ‘recht in wording’ 
centraal.  

2. ‘Recht in wording’  

Het ontstaan van regels in een SASV 

Alvorens specifiek in te gaan op het onderwerp ‘recht in wording’, moet eerst 
nog iets gezegd worden over het ontstaan van regels in een SASV. Het is goed 
zich ervan bewust te zijn, dat via zelfregulering ontwikkelde regels er niet ‘zo-
maar’ opeens zijn, maar dat daar een sociaal proces aan voorafgaat. De via 
zelfregulering ontwikkelde regels worden over het algemeen niet zomaar be-
dacht omdat ze ‘nuttig’ zouden zijn en vervolgens vastgesteld: zij ontstaan niet 
uit een normatief vacuüm. Over het algemeen houdt het proces van rechtsont-
wikkeling in dat reeds in de samenleving bestaande, meer algemene normen 
door omstandigheden of gebeurtenissen worden toegespitst op concrete situa-
ties. Normontwikkeling bestaat niet uit het scheppen van nieuwe, maar uit het 
toespitsen van oude regels. Griffiths beschrijft een voorbeeld waarin dit duide-
lijk wordt, afkomstig van een Intensive Care afdeling van een groot zieken-
huis.31 De algemene regel dat je ’je eigen rommel moet opruimen’ werd zoda-
nig door de op de afdeling werkzame artsen gespecificeerd voor de situatie op 
de Intensive Care afdeling dat de eigen regel ontstond: ‘zorg ervoor dat wan-
neer je een behandeling staakt de patiënt in kwestie overlijdt tijdens jouw eigen 
dienst’.32 

                                                           
30  Het begrip ‘staat’ verwijst uiteraard niet slechts naar één maar naar een heel com-

plex van SASV’s.  
31  Griffiths, J. ‘The social working of legal rules’, hierboven, 60-61. 
32  Op de IC afdeling in kwestie waren vier artsen werkzaam, die zelden tegelijkertijd 

aanwezig waren. Het beginsel was dat iedereen aanvaardt dat wanneer verdere 
behandeling medisch zinloos is een levensverlengde behandeling gestaakt dient te 
worden waardoor de patiënt sterft. De beslissing werd overgelaten aan de op dat 
moment dienstdoende arts. Op een dag besloot de dienstdoende arts om de behan-
deling van een bepaalde patiënt te staken. Hij deed dat wetende dat de patiënt pas 
zou overlijden tijdens de volgende dienst. Dit leidde tot een conflict met de overi-
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Wat is ‘recht in wording’? 

In het onderstaande staat de vraag centraal in hoeverre zelfregulering kan wor-
den gezien als een fase in het proces van rechtsontwikkeling en de regels die 
daardoor ontstaan als ‘recht in wording’. Het is overigens niet echt mogelijk 
om over ‘recht in wording’ te spreken, zonder in te gaan op de vraag wat onder 
‘recht’ wordt verstaan. Ik wil me ervan weerhouden uitvoerig op deze vraag in 
te gaan en kies voor de eenvoudige rechtspositivistische weg: via zelfregule-
ring ontwikkelde regels worden ‘recht’ genoemd, vanaf het moment dat zij 
door de instituties van het formele recht als recht worden aanvaard. 

Het idee van ‘recht in wording’ houdt in dit verband in dat in de regels 
die via zelfregulering tot stand zijn gekomen, reeds het toekomstige, nog niet 
tot stand gekomen, formele recht kan worden waargenomen. De definitie van 
zelfregulering sluit aan bij het idee van zelfregulering als ‘recht in wording’. 
De veronderstelling bij ‘recht in wording’ is dat via zelfregulering ontwikkelde 
regels, in een later stadium door het formele recht kunnen worden geaccep-
teerd, erkend of zelfs overgenomen.  

Uit de omschrijving van ‘recht in wording’ volgt meteen al het problema-
tische aspect ervan, namelijk dat in beginsel pas achteraf kan worden vastge-
steld of een bepaalde, toen nog niet formeel door het recht erkende regel toch 
wel ‘recht in wording’ is geweest. Op het moment dat het formele recht de via 
zelfregulering ontwikkelde regels ‘overneemt’, kan men stellen dat de door 
zelfregulering ontwikkelde regels de status van ‘recht’ hebben gekregen of die 
status is erkend. En pas op dat moment kan men vaststellen dat de regels van 
zelfregulering in het daaraan voorafgaande stadium de status van ‘recht in wor-
ding’ hadden.33 Met andere woorden, de stelling dat een regel ‘recht in wor-
ding’ is, is een voorspelling. 
 
 Wanneer is het te verwachten dat regels van zelfregulering ‘recht in wording’ 
zullen blijken te zijn?34 

                                                           
ge drie artsen. Het conflict werd opgelost met een expliciete afspraak dat hoewel 
het staken van medisch zinloze behandeling een aangelegenheid was voor de in-
dividuele arts, hij het op zodanige wijze moest doen dat de patiënt komt te over-
lijden tijdens zijn eigen dienst. Deze ‘lokale’ regel is sindsdien overgedragen aan 
de opvolgers van de oorspronkelijke artsen, die zelf niet meer werkzaam zijn op 
de betreffende IC afdeling, zie Griffiths, J., ‘The social working of legal rules, 
hierboven. 

33  De speurtocht naar het ‘verborgen’ recht en het doen van voorspellingen hierom-
trent, is in feite een activiteit waar elke jurist zich dagelijks mee bezig houdt.  

34  In dit artikel zal ik me beperken tot het stellen en beantwoorden van de vraag ín 
hoeverre zelfregulering kan worden aangemerkt als ‘recht in wording’’ binnen het 
kader van de rechtspraak. De vraag kan echter eveneens worden geplaatst in een 
legislatief kader. Voor eventuele antwoorden zal moeten worden gedacht aan 
plannen van de wetgever om een binnen een bepaalde groep bestaande regel van 
zelfregulering te incorporeren in toekomstige wetgeving.  
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De vraag die hier beantwoord wordt is: Onder welke omstandigheden zal de 
rechter zich (waarschijnlijk) bij de rechtsvinding door regels van zelfregulering 
laten leiden?  
Allereerst kan worden gedacht aan de omstandigheid dat de rechter zich in een 
‘lastig parket’ bevindt. Bijvoorbeeld doordat hij geconfronteerd wordt met een 
‘hard case’. Het zal juist in dergelijke moeilijke gevallen zijn dat de rechter zal 
onderzoeken hoe de groep in kwestie ‘het zelf heeft geregeld’. Kortom, het 
bestaan van een bepaalde leemte in het recht, die gevuld kan worden door de 
via zelfregulering ontwikkelde regels, lijkt een voorwaarde te zijn wil een regel 
van zelfregulering kunnen worden aangemerkt als ‘recht in wording’. Verder 
lijkt het aannemelijk, dat een rechter alleen die via zelfregulering ontwikkelde 
regels overneemt die algemene gelding bij het desbetreffende SASV hebben.35 
Tenslotte dienen de ontwikkelde regels naar alle waarschijnlijkheid in over-
eenstemming te zijn met het ‘systeem van het recht’; zij moeten passen bij de 
gangbare rechtsdogmatiek, de voorgaande rechtspraak en wetgeving, alsmede 
de algemene rechtspolitiek en de rechtscultuur.36 Naarmate de aansluiting min-
der is, zal het minder waarschijnlijk zijn dat de rechter of de wetgever de re-
gels overneemt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de rechter zich zal laten leiden 
door regels van zelfregulering die in strijd zijn met het systeem van het recht.  

3. Bedrijfscodes 

Een van mijn doelen bij het schrijven van dit artikel is twee vragen te beant-
woorden. De eerste vraag is of de bedrijfscode van Shell eigenlijk wel een 
voorbeeld van zelfregulering kan worden genoemd zoals ik hierboven heb 
beschreven. De tweede vraag is in hoeverre zelfregulering in de vorm van een 
bedrijfscode zoals die van Shell als ‘recht in wording’ kan worden aangemerkt. 
Alvorens daartoe in het vijfde deel over te gaan, wordt eerst een meer algeme-

                                                           
35  De voorwaarde van ‘algemene gelding’ doet denken aan de voorwaarden die 

gelden met betrekking tot het gewoonterecht. In het Nederlandse rechtssysteem 
wordt de ‘gewoonte’ gezien als een rechtsbron. Aan de erkenning van gewoonte-
recht pleegt men twee voorwaarden te stellen: een langdurig gebruik en de over-
tuiging van het een bepaalde groep dat het om ‘rechtsuitoefening’ gaat. Het eerste 
vereiste, dat het moet gaan om een bepaald gedrag dat gedurende een lange tijd 
ononderbroken moet zijn gevolgd en herhaald in een bepaalde groep, betreft een 
feitelijk gegeven. Deze voorwaarde wordt ook wel aangeduid als een ‘bestendig 
gebruik’. De tweede voorwaarde houdt in dat het bestendig gebruik tot rechts-
norm moet zijn geworden: in een groep moet het idee zijn postgevat dat men zich 
ook rechtens aan het bestendig gebruik dient te houden en dat er met andere 
woorden sprake is van een (ongeschreven) rechtsregel.  

36  Van den Burg, W., ‘De rol van de rechter rond levensbeëindigend handelen’, in 
De rechter als rechtvormer, Broers, E.-J. en Klink, B. van (red.), Den Haag, 
Boom Juridische uitgevers (2001) 226. 
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ne beschouwing gegeven over bedrijfscodes in het algemeen, waarna volgt een 
beschrijving van de bedrijfscode van Shell in het bijzonder. 
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft het ‘moderne’ maatschappe-
lijk ondernemerschap zich ontwikkeld.37 Op meerdere terreinen kan deze ont-
wikkeling worden waargenomen; zowel in het bedrijfsleven zelf, op nationaal 
en internationaal vlak, als in het recht. Op verschillende wijzen wordt door 
ondernemingen invulling gegeven aan het maatschappelijk verantwoord on-
dernemerschap. Bedrijfscodes zijn daarvan één voorbeeld.38 Uit recent onder-
zoek blijkt dat ruim de helft van de grote Nederlandse ondernemingen een be-
drijfscode heeft.39 In 1999 en 1991 was dat nog respectievelijk 39 en 22 pro-
cent. Van de honderd grootste ondernemingen hebben 54 thans een bedrijfsco-
de. Tien van de overige 46 ondernemingen zijn momenteel bezig met het ont-
wikkelen van een bedrijfscode.  

Wat is een bedrijfscode?  

Ik hanteer de volgende definitie van een bedrijfscode: “(…) een document dat 
de basale verantwoordelijkheden jegens stakeholders aangeeft en daarvoor een 
aantal waarden, normen of regels formuleert voor het gehele bedrijf”.40 Uit 
deze definitie volgt dat de bedrijfscode (in ieder geval) drie elementen bevat. 
Ten eerste moet een bedrijfscode op de één of andere wijze gerelateerd kunnen 
worden aan de verantwoordelijkheden van de onderneming jegens de stake-
holders. Een stakeholder is “any group or individual who can affect or is 
affected by the achievement of the firms’ objective”.41 De stakeholders kunnen 
worden onderscheiden in primaire en secundaire stakeholders.42 Primaire 
                                                           
37  In dit onderzoek wordt de term ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ ge-

hanteerd. Er heeft zich een verschuiving op het gebied van de termen voorgedaan. 
Sinds het eind van de jaren zeventig is in de Verenigde Staten de term business 
ethics in zwang geraakt, met als Nederlands synoniem ‘bedrijfsethiek’. In het Ne-
derlandse taalgebied is sinds enige tijd de term ‘bedrijfsethiek’ naar de achter-
grond geraakt en vervangen door de omschrijving ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’, soms simpel ‘maatschappelijk ondernemen’ of ‘duurzaam onder-
nemen’.  

38  De bedrijfscode is één van de instrumenten, waarmee een onderneming kan trach-
ten een interne ordening van gedrag te bewerkstelligen en de werknemers te be-
wegen conform de door de onderneming voor zichzelf gestelde doeleinden te 
handelen. Andere voorbeelden zijn de ‘zorgsystemen’ en audits.  

39  Kaptein, M., Klamer, H.K. en Wieringa, A., De bedrijfscode. Aanleiding, inhoud, 
invoering en effectiviteit, Den Haag, Stichting NCW, Ethicon, Stichting Beroeps-
moraal en Misdaadpreventie (2003). 

40  Kaptein, S.P., Klamer. H.K. en Linden, J.C.J. ter, De integere organisatie. Het nut 
van een bedrijfscode, Rijswijk, Den Haag media groep (1999) 16. 

41  Freeman, R.E., Strategic management: a stakeholder approach, Boston/Massa-
chusetts, Pitman (1984) 25. 

42  NCW-Monografie, Ethische bedrijfscodes in Nederlandse bedrijven, ’s-
Gravenhage, Nederlandse Christelijke Werkgeversverbond (1991) 37. 
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stakeholders zijn belanghebbenden die een directe relatie met de onderneming 
hebben, zoals de werknemers, aandeelhouders, consumenten, kapitaalverstrek-
kers, joint-venture partners, aannemers en leveranciers. Secundaire stakehold-
ers, die ook wel maatschappelijke stakeholders worden genoemd, hebben een 
verwijderde relatie met de onderneming, zoals (bijvoorbeeld) de overheid, ‘de 
politiek’, en ‘het milieu’. Secundaire stakeholders worden in bedrijfscodes 
over het algemeen minder vaak genoemd dan primaire stakeholders. 

Ten tweede bevat een bedrijfscode een aantal gedragsregels. Zoals aan 
het begin van dit paragraaf al is gesteld, geeft een onderneming (onder meer) 
middels de bedrijfscode invulling aan het voornemen om maatschappelijk ver-
antwoord te ondernemen. Dit voornemen wordt nader uitgewerkt in een aantal 
gedragsregels.43  

Ten slotte wordt in een bedrijfscode gespecificeerd wie de normadressant 
is. De normadressant is degene aan wie de bedrijfscode gericht is en wiens 
gedrag middels de bedrijfscode wordt gereguleerd. Over het algemeen zijn dit 
de werknemers. 

Naast de bedrijfscode, die slechts voor één onderneming geldt, zijn er ook 
nog codes die voor een gehele bedrijfstak gelden. Dit type code wordt ‘bran-
checode’ genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de branchecodes van de Stich-
ting Eerlijk Handelshandvest in de kledingsector en die van de Zorgverzeke-
raars Nederland, de branchevereniging van gezondheidszorgverzekeraars. Ook 
zijn er centrale organisaties van werkgevers en werknemers die modellen en 
richtlijnen voor bedrijfscodes opstellen. Een voorbeeld van vakbewegingszijde 
is de handleiding van de FNV, waarin criteria voor een gedragscode zijn opge-
nomen, gebaseerd op een uit 1997 daterende model gedragscode van het Inter-
nationaal Verbond van Vrije Vakbewegingen.44  

                                                           
43  In elke onderneming geldt wel een ‘manier van doen’. Dat is te horen aan uitspra-

ken van personen werkzaam binnen een onderneming als: “Dat doen wij hier zo!” 
of “Dat is hier nu eenmaal de gewoonte”. Deze uitspraken zijn een verwijzing 
naar de normen die horen bij een bedrijfscultuur. Dergelijke normen kunnen door 
een onderneming worden vastgelegd in een bedrijfscode. Echter, niet elk vastleg-
gen van normen in een document die gestalte geven aan de bedrijfscultuur, geldt 
als een bedrijfscode (Kaptein, S.P., Klamer. H.K. en Linden, J.C.J. ter, De intege-
re organisatie, hierboven, 6). Zo moet een code verder gaan dan het louter ver-
woorden van de economische doelstellingen van een onderneming. De normen in 
de code moeten enig verband houden met het onderwerp maatschappelijk onder-
nemen. Ook is een document met alleen een opsomming van wettelijke verplich-
tingen geen bedrijfscode; een dergelijke opsomming is niet bedrijfseigen. 

44  Sociaal Economische Raad, De winst van waarden: advies over maatschappelijk 
ondernemen (advies van 15 december 2000, SER 00/11), Den Haag, SER (2000) 
71. 
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Typen bedrijfscodes 

Op grond van de inhoud van een bedrijfscode kan onderscheid gemaakt wor-
den tussen verschillende typen bedrijfscodes.45 Allereerst zijn er bedrijfscodes 
die verwijzen naar de ‘missie’ van een onderneming. De missie formuleert 
kernachtig de strategische doeleinden van de onderneming en geeft aan waar 
een onderneming voor staat. De missie geeft daarnaast aan wie de stakeholders 
van de onderneming zijn en wat haar verantwoordelijkheden jegens hen zijn. 
Dit type bedrijfscode wordt een mission-statement genoemd. Ten tweede zijn 
er bedrijfscodes die de ‘kernwaarden’ van een onderneming uitdrukken. De 
kernwaarden vormen de centrale maatstaven voor de onderneming en zijn sterk 
gerelateerd aan de bedrijfscultuur. Zij kunnen worden omschreven als alge-
meen geformuleerde uitgangspunten, waarbij uit de formulering valt op te ma-
ken dat het ‘slechts’ gaat om het op zich nemen van een inspanningsverbinte-
nis door de onderneming. Dit type bedrijfscode wordt een ‘streefcode’ ge-
noemd. Ten derde kan een bedrijfscode verwijzen naar de ‘normen’ van een 
onderneming. Normen bieden richtlijnen aan werknemers met betrekking tot 
hoe zij moeten handelen in situaties waar zwart-wit regels onmogelijk of on-
wenselijk zijn. Dit type bedrijfscode wordt een ‘grenscode’ genoemd. Ten 
slotte zijn er bedrijfscodes die een aantal specifieke regels bevatten. Regels 
zijn (in vergelijking met normen) meer toegesneden op concrete situaties en 
geven aan wat wel en niet kan in een specifieke situatie. Vaak zijn bedrijfsco-
des in Nederland een mengvorm van de eerste drie typen. Een bedrijfscode kan 
echter ook alle vier elementen verenigen. Een dergelijke bedrijfscode wordt 
aangeduid als een code met een ‘piramidestructuur’. Steeds meer ondernemin-
gen in Nederland kiezen voor een dergelijke opbouw van de bedrijfscode, 
waarbij de aanname is dat een goede samenhang tussen de vier elementen, de 
effectiviteit van de code bevordert.46 De code van Shell is een voorbeeld van 
een bedrijfscode met een piramidestructuur.  

Motieven voor de bedrijfscode 

Het feit dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tegenwoordig de nodige 
aandacht krijgt, heeft te maken met een aantal ontwikkelingen binnen de sa-
menleving en binnen het bedrijfsleven.47 

                                                           
45  Kaptein, S.P., Klamer. H.K. en Linden, J.C.J. ter, De integere organisatie, hier-

boven, 18. 
46  Kaptein, M. en Klamer, H.K., ‘De bedrijfscode als effectief managementinstru-

ment?’, (2000), 72, Holland Management Review, 22-27. 
47  Kaptein, M., ‘Integriteitsmanagement binnen organisaties: het inbedden van een 

sluitend geheel van regels en procedures?’, in Over recht en bedrijfsethiek. Plei-
dooien voor samenwerking, Hessel, B. en Graaf, P. de (red.), Nijmegen, Ars 
Aequi Libri (1998) 227-246, 227. 
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Ten eerste heeft de secularisatie en ontzuiling (ook) binnen het bedrijfsleven 
een aantal veranderingen teweeggebracht. Tijdens de verzuiling waren normen 
sterk verankerd in godsdienst en cultuur. Normen kwamen van bovenaf, van de 
kerk of van de overheid. Tegenwoordig worden normen veel meer verspreid in 
de samenleving ontwikkeld; het morele leiderschap heeft een pluriform karak-
ter gekregen. Het morele handelen wordt door burgers niet alleen meer bij de 
kerk of bij de overheid getoetst. Er is daarentegen sprake van een ‘maatschap-
pelijke arena’ waarin normen, maatschappelijke verwachtingen en doelstellin-
gen zich ontwikkelen in interactie tussen verschillende partijen, waaronder 
ondernemingen en maatschappelijke organisaties. De overheid neemt hierbij 
vaak een nevengeschikte positie in, al beschikt zij wel over middelen om be-
paalde normen uiteindelijk bindend op te leggen.48 Hierdoor wordt er gezocht 
naar een nieuwe fundering voor de eigen normen binnen de onderneming. Te-
vens neemt door de globalisering de diversiteit in normen waar een onderne-
ming mee te maken krijgt toe. Multinationale ondernemingen (zoals Shell) 
doen zaken in verschillende werelddelen en nemen werknemers in dienst met 
verschillende culturele achtergronden. Multinationals staan dan ook in het bui-
tenland voor de vraag of zij zich moeten aanpassen aan de lokale normen of 
dat zij zich moeten laten leiden door de Westerse standaarden. Dit speelt voor-
al een rol bij vraagstukken over kinderarbeid, beloning, milieuzorg en zorg 
voor arbeidsomstandigheden. 

Ten tweede nemen in veel industrietakken de bedrijfsrisico’s toe. Een on-
derneming uit de olie- en chemiesector, zoals Shell, wordt ook wel een onder-
neming met een risicoprofiel genoemd.49 Eventuele problemen of fouten bij 
het productieproces kunnen bijvoorbeeld milieurampen van grote omvang ver-
oorzaken. Dit maakt een dergelijke onderneming kwetsbaar. Het is opvallend 
dat ondernemingen met een risicoprofiel over het algemeen zeer actief zijn op 
het gebied van bedrijfscodes.  

Ten derde worden ondernemingen steeds vaker om verantwoording ge-
vraagd door de samenleving. 50 Veel burgers en maatschappelijke organisaties 
maken zich zorgen om de toenemende macht van ondernemingen en verlangen 
– daarin vaak gesteund door de politiek en de media – dat deze zich naar de 
buitenwereld toe verantwoorden. Vooral milieugroepen en mensenrechtenor-
ganisaties zijn hierin zeer actief. De publieke discussie rond het al dan niet 
laten afzinken van het olieplatform Brent Spar, waarop hierna nader zal wor-
                                                           
48  Sociaal Economische Raad, De winst van waarden: advies over maatschappelijk 

ondernemen, hierboven, 27-28. 
49  Anoniem, ‘Zelfregulering’, Trouw 23 december 2000. 
50  Een andere industrietak waarbinnen ondernemingen, naast die uit de oliesector, 

zeer actief zijn op het gebied van bedrijfscodes is de kleding- en schoeiselindu-
strie. In deze industrie doet zich met name het probleem voor dat de productie 
wordt uitbesteed aan kleine bedrijven in ontwikkelingslanden. Deze bedrijven 
nemen het over het algemeen niet zo nauw met de arbeidsomstandigheden. Zo 
ontstaan vaak situaties waarbij gedacht moet worden aan kinderarbeid, slavenar-
beid en dwangarbeid.  
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den ingegaan, vormt hiervan een voorbeeld. Maatschappelijke organisaties 
worden kritischer, beschikken over meer informatie over het doen en laten van 
ondernemingen, spreken in toenemende mate ondernemingen aan op hun han-
delswijze en ondernemen daadwerkelijk acties tegen ondernemingen. De me-
dia vervullen hierbij een belangrijke, katalyserende functie. Kortom, de in-
vloed van maatschappelijke stakeholders is aanzienlijk toegenomen. Naast het 
feit dat ondernemingen steeds vaker verantwoording moeten afleggen aan ‘de 
samenleving’, leggen ook de primaire stakeholders (aandeelhouders, werkne-
mers, consumenten en kapitaalverstrekkers) een toenemende interesse aan de 
dag voor de ethische kwaliteit van ondernemingen. Zo kunnen beleggers kie-
zen uit diverse ethische beleggingsfondsen, legt een aantal pensioenfondsen 
bedrijfsethische criteria aan en op aandeelhoudersvergaderingen van menig 
onderneming staan maatschappelijke issues op de agenda. Het maatschappelij-
ke profiel van een onderneming is tevens een factor die werknemers mee laten 
tellen in hun keuze voor een onderneming en de morele kwaliteit van een on-
derneming heeft direct invloed op het welbevinden van werknemers. Ten slotte 
is meer dan de helft van de consumenten zich min of meer bewust van de 
maatschappelijke aspecten van hun aankopen.51 

Ten vierde zijn ondernemingen de laatste jaren kwetsbaarder geworden 
voor laakbaar gedrag van hun eigen werknemers. Illustratief hiervoor is het 
voorbeeld van Nick Leeson, effectenhandelaar bij Barings Bank in Singapore, 
die de bank eigenhandig met miljardenspeculaties naar de ondergang leidde. 
Voor die grotere kwetsbaarheid is een aantal oorzaken aan te wijzen. Binnen 
ondernemingen worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedecentrali-
seerd; werknemers beschikken vaak, veelal zelfstandig over meer en waarde-
vollere bedrijfsmiddelen (met name informatiemiddelen zoals email) die onei-
genlijk kunnen worden gebruikt; bedrijfsprocessen zijn complexer en daardoor 
minder transparant geworden; de sociale bindingen en sociale druk nemen af; 
het personeelsbestand wijzigt sneller van samenstelling; en de loyaliteit van 
werknemers is tegenwoordig minder vanzelfsprekend dan vroeger. 

Ten slotte, is er sprake van een ontwikkeling waarbij de overheid steeds 
meer terugtreedt, in het kader van de deregulerings- en decentralisatieoperaties. 
Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, maat-
schappelijke betrokkenheid en zelfregulering van ondernemingen. Een uiting 
hiervan is dat maatschappelijke organisaties, zoals Greenpeace en Amnesty 
International, zich tegenwoordig steeds meer richten op ondernemingen in 
plaats van op de overheid. 

                                                           
51  Kaptein, M. en Klamer, H.K., ‘De bedrijfscode als effectief managementinstru-

ment?’, hierboven. 
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Vorm en inhoud van de bedrijfscode 

De omvang van een bedrijfscode varieert van één pagina tot boekwerken van 
honderden pagina’s. Een bedrijfscode die de vorm heeft van een beknopt do-
cument dat werknemers bij wijze van spreken te allen tijde bij zich kunnen 
dragen wordt ook wel een ‘binnenzakcode’ genoemd. Een bedrijfscode die de 
vorm heeft van een uitgebreid document, vaak in de vorm van een handboek of 
een manual, wordt een ‘bureaucode’ genoemd. 

De inhoud en de opzet van de bedrijfscodes verschilt per onderneming. 
Uit recent onderzoek in 2003 is gebleken dat er in de onderzochte bedrijfsco-
des rond 50 verschillende onderwerpen werden behandeld, waarvan tien on-
derwerpen in meer dan 50 procent van de bedrijfscodes voorkwamen.52 In 
1999 waren dit er slechts zeven.53 Er is dus niet zoiets als een ‘standaardco-
de’.54 Gesteld kan worden dat de inhoud van de bedrijfscode grofweg in drie 
thema’s kan worden onderverdeeld. Ten eerste zijn er bepalingen die betrek-
king hebben op naleving van de wet. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 
de helft van de codes twee of meer bepalingen bevat met betrekking tot het 
naleven van de wet.55 Ten tweede zijn er bepalingen die vooral de eigen on-
dernemingsbelangen dienen. Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van 
de bepalingen in een bedrijfscode betrekking heeft op het eigenbelang van de 
onderneming (bijvoorbeeld de kwaliteit van hoogwaardige producten). Meer 
dan de helft van de codes bevat meer dan vijf bepalingen hierover.56 Ten slotte 
zijn er bepalingen die betrekking hebben op ethische kwesties (bijvoorbeeld 
bepalingen over mensenrechten en kinderarbeid).57  

                                                           
52  Kaptein, M., Klamer, H.K. en Wieringa, A., De bedrijfscode, hierboven, 57-67. 

De tien onderwerpen, die in meer dan 50 procent van de onderzochte bedrijfsco-
des voorkomen, zijn: gelijke kansen/niet-discriminatie (81%), het aannemen van 
geschenken of invitaties (80%), het naleven van de wet (74%), belangenverstren-
geling/tegenstrijdige belangen (70%), het milieu (70%), steekpenningen (65%), 
geheimhouding (59%), omgang met bedrijfseigendommen (52%), de kwaliteit 
van hoogwaardige producten (52%), en eerlijke mededinging (52%). 

53  Kaptein, S.P., Klamer, H.K. en Linden, J.C.J. ter, De integere organisatie, hier-
boven. 

54  Het wordt ondernemingen ook afgeraden om met een soort standaardbedrijfscode 
te gaan werken. Aanname hierbij is dat de ‘authenticiteit’ van de bedrijfscode, 
door een verwoording te zijn van de eigen bedrijfsidentiteit, de effectiviteit van de 
bedrijfscode bevordert. 

55  Beijers, W.M.E.H., Huisman, W. en Niemeijer, E., ‘Bedrijfscodes. Een verken-
ning onder de honderd grootste ondernemingen in Nederland’, (1995), 4, Justiële 
Verkenningen, 61-88, 71 en Kaptein, S.P., Klamer. H.K. en Linden, J.C.J. ter, De 
integere organisatie, hierboven, 45. 

56  Beijers, W.M.E.H., Huisman, W. en Niemeijer, E., ‘Bedrijfscodes. Een verken-
ning onder de honderd grootste ondernemingen in Nederland’, hierboven, 71. 

57  Sommige bedrijfscodes bevatten ook nog bepalingen die meer van huishoudelijke 
aard zijn, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop men zich ziek moet melden. 
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Werking van de bedrijfscode  

In de discussie over het nut van bedrijfscodes wordt vaak door sceptici het 
standpunt ingenomen dat bedrijfscodes niets meer zijn dan handige marketing-
instrumenten, die een onderneming ter beschikking staan in de strijd om de 
consument of de aandeelhouder. Uit onderzoek blijkt echter dat een dergelijk 
standpunt te kort door de bocht is: de invloed van een code op het bedrijfsre-
sultaat is niet aantoonbaar en kan derhalve niet verklaren waarom een onder-
neming een code vaststelt.58 Onderzoek suggereert bovendien dat bedrijfsco-
des wel degelijk andere werkingen kunnen hebben, waarbij onderscheid wor-
den gemaakt tussen de ‘interne’ en de ‘externe’ werking van de code.59  

De interne werking van de code: 

• De bedrijfscode vergroot het bewustzijn van de normen die gelden binnen 
de onderneming (de ‘oriënterende’ werking).  

• Door de bedrijfscode wordt duidelijkheid verschaft over de verantwoorde-
lijkheden die medewerkers dragen (de ‘expliciterende’ werking). 

• Middels de bedrijfscode worden verwachtingen gesteld die voor medewer-
kers gelden (de ‘sturende’ werking). 

• De bedrijfscode creëert checks and balances doordat management en me-
dewerkers elkaar kunnen aanspreken op de naleving van de code (de ‘in-
tern corrigerende’ werking).  

• De bedrijfscode stimuleert activiteiten gericht op de bescherming en verbe-
tering van de identiteit en het imago van de organisatie (de ‘initiërende’ 
werking). 

De externe werking van de code: 

• De bedrijfscode vergroot de herkenbaarheid van de onderneming naar bui-
ten toe (de ‘onderscheidende’ werking). 

                                                           
58  Zadek, Lingayah, en Forstater hebben onderzoek gedaan naar het effect van een 

negatieve publieke opinie ten aanzien van een onderneming op de bedrijfsresulta-
ten. Op grond van de onderzoeksresultaten wordt de kracht van de bedrijfscode 
als marketinginstrument gerelativeerd. De veronderstelling dat een slechte, be-
schadigde reputatie van een onderneming de business performance van een on-
derneming beïnvloedt, komt niet overeen met de empirische gegevens. Zelfs in 
het geval van de high profile campaigns tegen Shell, had dit geen enkele aantoon-
bare invloed op de aandelenprijs of dividend. Het argument dat bedrijfscodes voor 
een onderneming slechts handige marketinginstrumenten zijn, die een winsttoe-
name tot gevolg hebben, wordt op grond van dit onderzoek verzwakt (Zadek, S., 
Lingayah, S. en Forstater, M., Social labels: tools for ethical trade, Luxembourg, 
Office for official publiations of the European Communities (1998)).  

59  Kaptein, M., Klamer, H.K. en Wieringa, A., De bedrijfscode, hierboven, 18-20. 
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• De bedrijfscode doet het ‘vertrouwen’ van mensen en groepen uit de sa-
menleving, zoals consumenten, actiegroepen en de media, toenemen (de 
‘legitimerende’ werking). 

• De bedrijfscode creëert checks and balances doordat mensen en groepen 
uit de samenleving in staat worden gesteld de onderneming op de naleving 
van de code te wijzen (de ‘extern corrigerende’ werking).60 

Juridische status van de bedrijfscode 

Voorop moet worden gesteld dat er tot op heden erg weinig is geschreven over 
de juridische status van de bedrijfscode. Ook zijn er (voor zover bekend) tot op 
heden, althans in Nederland, geen arresten gewezen waaruit kan worden op-
gemaakt wat voor juridische betekenis de rechter toekent aan de bedrijfscode. 

In de voorgaande paragraaf is een onderscheid gemaakt tussen de interne 
en externe werking van de bedrijfscode. Over het algemeen bestaat er overeen-
stemming dat een bedrijfscode intern gezien niet zonder consequenties zal en 
dient te blijven. Niet-naleving van de bedrijfscode door werknemers zal over 
het algemeen uiteenlopende consequenties (zij het niet altijd juridische) ten 
gevolg kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld gedwongen ontslag. Dit blijkt in 
sommige gevallen uit de tekst van de code, wanneer melding wordt gemaakt 
van de mogelijkheid tot het opleggen van sancties. In andere gevallen blijkt dit 
uit de werking van de code in de praktijk (hierna zal blijken dat dit laatste bij 
Shell het geval is). 

Meer omstreden is de vraag in hoeverre de code externe werking heeft: 
ontlenen derden rechten aan een bedrijfscode? In de vorige paragraaf is ge-
sproken over de ‘extern corrigerende’ werking van de bedrijfscode. De be-
drijfscode creëert checks and balances in de zin dat mensen en groepen uit de 
samenleving in staat worden gesteld een onderneming op de naleving van de 
code te wijzen. Maar wat is het gevolg wanneer zij dit doen? Betekent dit 
slechts dat er schade wordt toegebracht aan de maatschappelijke reputatie van 
een onderneming, of zijn er ook daadwerkelijk juridische gevolgen? Over het 
algemeen heerst in het bedrijfsleven de gedachte dat ondernemingen niet in 
rechte op hun bedrijfscodes moeten kunnen worden aangesproken.61 In het 
bedrijfsleven wordt in dit kader vaak gesproken over ‘morele verplichtingen’, 
die indien men fatsoenlijk wenst te handelen, worden nageleefd, doch waarvan 

                                                           
60  Ibid. 
61  Genugten, W.J.M. van, ‘Multinationale ondernemingen en de rechten van de 

mens: van voorzichtige toenadering tot paradigmawisseling’, (2000) Nederlands 
Juristen Blad, 1231-1236, 1231; Bleker-Van Eyk, S.C., ‘’s Lands Wijs, ’s Lands 
Eer, Over de betekenis van juridisch niet-bindende gedragscodes voor multinatio-
nale ondernemingen’, in Over recht en bedrijfsethiek, Hessel, B. en Graaf, P. de 
(red.), hierboven, 181.  
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naleving niet in rechte kan worden afgedwongen.62 De achterliggende gedach-
te hierbij is dat het bij de bedrijfscode gaat om vrijwillige, zelf opgelegde mo-
rele verplichtingen, wat samenhangt met het feit dat de bedrijfscode een ‘inter-
ne’ code is. Hiermee wordt bedoeld dat het, in tegenstelling tot ‘externe’ codes, 
om binnen de onderneming ontwikkelde en geldende gedragsregels gaat.63 
Ook de SER stelt zich op het standpunt dat ondernemingen niet in rechte op 
hun bedrijfscode kunnen worden aangesproken: “Stakeholders kunnen bedrij-
ven aanspreken op hun gedragscode, zij het niet in rechte.”64 

Bij de beantwoording van de hiervoor opgeworpen vraag is van belang 
vast te stellen wat de onderneming bij het introduceren van de code heeft voor-
gestaan. De juridische betekenis is in grote mate afhankelijk van de aard en de 
inhoud van de bedrijfscode, alsmede van de wijze waarop de onderneming met 
de code omgaat. Wanneer het gaat om een mission-statement of een ‘streefco-
de’ met algemeen geformuleerde uitgangspunten waarbij uit de formulering 
valt op te maken dat het ‘slechts’ gaat om het op zich nemen van een inspan-
ningsvoornemen – dan zal het erg moeilijk zijn om naleving ervan via de rech-
ter te bewerkstelligen. Algemeen geformuleerde doelstellingen zullen in een 
concreet geval niet eenvoudig toepasbaar zijn, aangezien niet duidelijk is hoe 
deze in de praktijk gerealiseerd moeten worden. Wanneer het daarentegen om 
een daadwerkelijk normerende code gaat, met concrete normen en regels, dan 
kan nakoming door de onderneming jegens derden worden verwacht. Een 
voorbeeld: 

 
Verklaart een onderneming in een normerende code dat de aangebo-
den kleding niet met behulp van kinderarbeid mag worden vervaar-
digd, dan mag de consument daarop vertrouwen. Blijkt later dat dat 
vertrouwen niet had mogen bestaan, omdat de kleding toch met be-
hulp van kinderarbeid is vervaardigd, dan heeft dat juridische conse-
quenties. De consument is misleid. Er sprake van misleiding die onder 
omstandigheden kan dienen als grondslag voor ontbinding van de 
aankoop.65  

 

                                                           
62  Zo geeft Shell bijvoorbeeld aan dat haar code “geen enkele juridische status 

heeft” (e-mail Van Kooten 31 maart 2001, zie noot 66). 
63  Ruim driekwart van de ondernemingen in Nederland met een bedrijfscode geeft 

aan, naast hun eigen code, ook nog externe codes te onderschrijven (Kaptein, 
S.P., Klamer. H.K. en Linden, J.C.J. ter, De integere organisatie, hierboven). 
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: internationale codes (zoals bijvoor-
beeld de OESO Richtlijnen en de Tripartite Beginselverklaring van de IAO) en 
landelijke codes (zoals bijvoorbeeld de SER-fusie gedragscode en de Reclameco-
de). Het zijn met name de internationale codes die naast de bedrijfscodes in het 
kader van dit onderzoek van belang zijn. 

64  Sociaal Economische Raad, De winst van waarden, hierboven, 72.  
65  Galle, R.C.J., Ondernemen en ethiek, Den Haag, Boom Juridische uitgevers 

(2000), 91. 
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Het wordt anders indien de uitlating dat de onderneming tegen kinderarbeid is, 
niet als concrete norm is geformuleerd en ook niet is gebruikt als marketingsta-
tement. Wanneer slechts te kennen is gegeven dat de onderneming, als actie-
punt van streefmoraal, zal pogen bij te dragen aan de voorkoming van kinder-
arbeid, dan lijken de kansen voor de verontwaardigde consument in een juridi-
sche procedure aanmerkelijk geringer. 
Daarnaast worden ook wel de volgende middelen genoemd tot het afdwingen 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen: het voeren van een enquête-
procedure bij de Ondernemingskamer en een brede toepassing van het begrip 
‘wanbeleid’. Ten slotte wordt ook wel naar het Burgerlijk Wetboek gewezen, 
waar de eis van redelijkheid en billijkheid aanknopingspunten zou kunnen 
bieden boor het aanvechten van beleid van het bestuur van een onderneming 
dat niet maatschappelijk verantwoord handelt.  

Tot op heden blijft het onduidelijk wat precies de juridische status is van 
een bedrijfscode. Concluderend kan worden gesteld dat op dit onderwerp, nog 
een stuk onontgonnen terrein voor de rechter ligt. Verderop zal ik, bij het on-
derzoek van de vraag of (bepalingen in) bedrijfscodes ‘recht in wording’ zijn, 
proberen te voorspellen in hoeverre deze door de rechter zullen worden over-
genomen. 

4. Een bedrijfscode in het bijzonder: de bedrijfscode van Shell66 

Door middel van een casestudie wordt getracht nader inzicht in de praktijk van 
een bedrijfscode te verschaffen. Gekozen is voor de bedrijfscode van Shell, om 
de reden dat Shell één van de eerste ondernemingen is geweest met een be-
drijfscode. Het reeds lange bestaan van de code schept een breed kader van 
waaruit naar het proces van zelfregulering kan worden gekeken. Tevens heeft 
Shell meerdere malen in de publiciteit gestaan met betrekking tot het onder-
werp maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

                                                           
66  De informatie die voor deze paragraaf is gebruikt komt met name uit allerlei door 

Shell zelf gepubliceerde informatiebronnen, zoals natuurlijk de bedrijfscode zelf, 
verschillende jaarverslagen (zowel financiële als sociaal-ethische) en brochures 
over de bedrijfscode. Verder is een deel van de gebruikte informatie afkomstig uit 
enkele interviewgesprekken (per telefoon en per email) met de Public Affairs Ma-
nager van Shell, de heer T. van Kooten (tegenwoordig Issues Manager, Shell Ne-
derland), die verantwoordelijk is voor het informatiebeleid aangaande de bedrijfs-
code. Het feit dat de informatie hoofdzakelijk afkomstig is van Shell zelf, brengt 
noodzakelijkerwijs met zich mee dat er enkele beperkingen aan de informatie kle-
ven. Hierover zal later meer worden gezegd. 
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De Maatschappijen der Koninklijke/Shell Groep 

Shell is de algemeen bekende naam voor het internationale concern dat eigen-
lijk ‘de Maatschappijen der Koninklijke/Shell Groep’ heet. Shell is actief in 
145 landen en heeft ongeveer 115.000 werknemers in dienst. Bij het grote pu-
bliek is Shell met name bekend als oliemaatschappij, maar zij is daarnaast ook 
actief op andere terreinen. De activiteiten op de verschillende terreinen zijn 
ondergebracht in vijf Business Organisations.67 Aan het hoofd van de Groep 
staan twee moedermaatschappijen: de ‘Royal Dutch Petroleum Company’, 
gevestigd in Nederland en de ‘Shell Transport and Trading Company’, geves-
tigd in Groot Britannië. De in totaal ongeveer 940.000 aandeelhouders van 
Shell bezitten aandelen in de twee moedermaatschappijen. De moedermaat-
schappijen maken zelf geen deel uit van de Groep, en houden zich niet bezig 
met operationele werkzaamheden. Zij bezitten (direct dan wel indirect) de aan-
delen in de Group Holding Companies en zij benoemen de Directors to the 
Board of the Group Holding Companies. De Group Holding Companies zijn 
‘Shell Petroleum N.V.’, ‘Shell Petroleum Company Limited’ en ‘Shell Petro-
leum Inc.’. 68 Onder de Group Holding Companies hangt een groot aantal ge-
decentraliseerde en gediversificeerde groepsmaatschappijen met uiteenlopende 
werkzaamheden, die zijn onderverdeeld over de vijf Business Organisations.  

Elke Shell-maatschappij heeft een eigen management en kent een grote 
vrijheid van handelen. Het Committee of Managing Directors, bestaande uit 
zes personen, is belast met de dagelijkse bestuur over de hele Groep. De Ma-
naging Directors zijn meestal afkomstig uit het management van één van de 
Business Organisations, of uit het management van een groepsmaatschappij. 
Het is het Committee of Managing Directors dat verantwoordelijk is voor het 
ontstaan van de bedrijfscode. 

                                                           
67  De vijf Business Organisations zijn: ‘Shell Exploration and Production’, ‘Shell 

Oil Products’, ‘Shell Chemicals’, ‘Shell Downstream Gas and Power’ en ‘Shell 
Renewables’. 

68  Shell is een rechtspersoon. Het recht onderscheidt ‘rechtspersonen’ naast ‘natuur-
lijke personen’. De rechtspersoon is een juridische fictie: voor vele doeleinden 
van het recht is het handig om bepaalde samenwerkingsverbanden van individuen 
te behandelen alsof ze natuurlijke personen waren, als dragers van rechten en 
plichten. In het ondernemingsrecht is ‘het concern’ een synoniem voor ‘de groep’ 
(Schilfgaarde, P. van, Van de BV en de NV, Deventer, Gouda Quint (1998) 40). 
Wanneer buitenlandse rechtspersonen deel uitmaken van een concern, dan gaat 
het om een ‘internationaal concern’. In het geval van Shell is de terminologie 
enigszins verwarrend; normaliter maken ook moedermaatschappijen deel uit van 
een concern. De moedermaatschappijen van Shell maken dus wel deel uit van het 
concern, echter niet van de Koninklijke/Shell Groep.  
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Motieven voor de bedrijfscode van Shell 

Shell was één van de eerste grote ondernemingen die een bedrijfscode ontwik-
kelde. De bedrijfscode stamt uit 1976 en is inmiddels acht keer gewijzigd. De 
voornaamste reden voor Shell om de code zo nu en dan te wijzigen, is om bij 
de tijd te blijven en te kunnen reageren op ontwikkelingen in de samenle-
ving.69 De meest recente wijziging vond plaats in 1997.70  

Over de motieven toen… 

Over de aanleiding tot de eerste versie van de bedrijfscode het volgende: 
 

De aanleiding voor onze gedragscode gaat terug tot de jaren zeventig, 
toen de multinationals flink onder vuur lagen van maatschappelijke 
groeperingen. Hun doel was om de macht van multinationals in te per-
ken. Wij wilden onze eigen verantwoordelijkheid nemen door onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. Toen hebben wij on-
ze Beleidsuitgangspunten geformuleerd.71  

 
De publieke opinie was in de jaren zeventig zeer kritisch ten aanzien van Shell. 
Dit had voor een groot deel te maken met Shells activiteiten in Zuid-Afrika, 
waar toendertijd de apartheid nog hoogtij vierde. Maatschappelijke organisa-
ties, met name mensenrechtenorganisaties, de media, de politiek, de kerken en 
ook burgers lieten regelmatig op kritische wijze van zich horen. Tevens werd 
in dezelfde periode, binnen het internationale forum de discussie over gedrags-
codes in alle hevigheid gevoerd. Ook de ontwikkelingen op het internationaal-
rechtelijke vlak zijn van invloed geweest op het proces van zelfregulering van 
Shell. Zo stelt de huidige Manager Public Affairs van Shell hieromtrent: 
 

In een wereld (jaren ’70) waarin multinationals gezien werden als 
kwaadaardige monsters kwamen stemmen op om internationale ge-
dragscodes verplichtend op te leggen. Dat lukte niet door een gebrek 
aan overeenstemming, welnu toen heeft Shell zelf maar een eigen ge-
dragscode gemaakt.72 

 
Wanneer de actoren in kaart worden gebracht, die een rol hebben gespeeld bij 
het proces van zelfregulering bij Shell, moet worden voorbijgegaan aan de 
diverse nationale overheden. Naar het zeggen van Shell, zijn de nationale over-
heden op geen enkel moment betrokken geweest bij de totstandkoming van de 

                                                           
69  E-mail Van Kooten, 11 februari 2001. 
70  Verklaring van Algemene Beleidsuitgangspunten, maart 1997. 
71  Kaptein, S.P., Klamer. H.K. en Linden, J.C.J. ter, De integere organisatie, hier-

boven, 8. 
72  E-mail Van Kooten, 11 februari 2001. 
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bedrijfscode. Tevens stelt Shell zich op het standpunt dat daar ook geen veran-
dering in zou moeten komen. Shell is van mening dat de overheden zich niet 
moeten gaan bemoeien met datgene waar ondernemingen vrijwillig mee bezig 
zijn.73  

De aanleidingen voor het ontwikkelen van de bedrijfscode moeten niet al-
leen gezocht worden in externe factoren. Ook intern moet er sprake zijn van 
een draagvlak voor een dergelijke onderneming. Hiervoor zorgde Geoffrey 
Chandler; hij was binnen Shell de initiatiefnemer van de eerste versie van de 
bedrijfscode.74 Chandler bekleedde destijds de functie van Coordinator Public 
Affairs75 en vanuit die positie zag hij het belang in van maatschappelijk onder-
nemerschap. Chandler heeft het toenmalige Committee of Managing Directors 
weten te overtuigen van de noodzaak van een bedrijfscode. Vervolgens heeft 
het Committee of Managing Directors de eerste versie van de bedrijfscode 
ontwikkeld en vastgesteld. We kunnen vaststellen dat Chandler binnen Shell 
heeft gefungeerd als ‘moreel entrepreneur’. Zoals in het eerste deel van het 
artikel naar voren is gekomen, kan het morele entrepreneurschap één van de 
aanleidingen zijn voor zelfregulering.  

Kortom, een samenloop van een aantal omstandigheden heeft ertoe geleid 
dat Shell in 1976 besloot een bedrijfscode te ontwikkelen. Intern was Chand-
ler, in de rol van moreel entrepreneur, de ‘motor’ die het proces in werking 
zette. Extern, waren de maatschappelijke organisaties, de publieke opinie en de 
internationale organisaties, de actoren die zorgden voor de nodige druk.  

Over de motieven nu…  

De aanleiding voor de meest recente wijziging van de code in 1997 was de 
felle kritiek die Shell trof naar aanleiding van twee affaires: het voornemen om 
het olieplatform de ‘Brent Spar’ af te laten zinken en het verzet tegen Shell in 
het Nigeriaanse Ogoniland.  

Over de Brent Spar affaire het volgende. Shell UK was in 1995 voorne-
mens het olieplatform Brent Spar te laten afzinken in de Noordzee. Een hevig 
protest volgde, vooral vanuit de kringen van milieuactivisten, zoals Greenpea-
ce. Echter, ook prominente politici uit Nederland en Duitsland verklaarden, uit 
eigen hoofde, Shell tankstations te zullen boycotten, indien Shell daadwerke-
lijk de plannen met de Brent Spar zou doorzetten. Shell heeft uiteindelijk moe-

                                                           
73  Ibid. 
74  Sir Geoffrey Chandler heeft 22 jaar voor Shell gewerkt en heeft in die periode 

verschillende functies bekleed. Van 1991 tot 2001 was hij voorzitter van de Busi-
ness Group van Amnesty International (UK), dat in 1991 werd opgericht. Vanuit 
deze positie bleef hij zeer actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en publiceerde hij eveneens regelmatig over dit onderwerp. 

75  De Coordinator Public Affairs is de senior manager voor externe betrekkingen 
van de Koninklijke Shell Groep. 
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ten ‘buigen’ voor de publieke opinie en heeft besloten de Brent Spar niet in de 
Noordzee te laten afzinken.76 

In Nigeria is de Shell maatschappij ‘SPDC’ (‘Shell Petroleum Develop-
ment Company’) gevestigd. De dagelijkse productie van SPDC is ongeveer één 
miljoen vaten olie. Dit is ongeveer de helft van de nationale productie van Ni-
geria. In de Niger Delta zijn veel van de olievelden gelegen, waar SPDC haar 
productiewerkzaamheden uitvoert. De Ogoni-stam is één van de 20 etnische 
groepen die in de Niger Delta leven. Al deze groepen hebben te maken met 
dezelfde politieke, sociale en economische kwesties, en velen van hen hebben 
zich in organisaties verenigd om zich in deze kwesties sterk te kunnen maken. 
In het begin van de jaren negentig begon MOSOP (‘Movement for the Survi-
val of Ogoni People’), één van deze organisaties, te strijden voor een groter 
deel van de olieopbrengst die de overheid ten deel valt, voor het eigendom van 
de olie ‘onder’ hun land, en voor politieke zelfbeschikking. MOSOP beschul-
digde SPDC van collusie met de overheid en eiste 6 miljard dollar van SPDC 
aan huur en royalty’s en 4 miljard dollar aan schadevergoeding voor de door 
SPDC veroorzaakte milieuvervuiling. De situatie werd steeds grimmiger en in 
januari 1993 besloot SPDC al haar werknemers uit het Ogoni-gebied terug te 
trekken. De productiewerkzaamheden werden in het midden van 1993 ge-
staakt. In mei 1994 werden vier gematigde Ogoni-leiders vermoord. In 1995 
werd de MOSOP-leider, Ken Saro-Wiwa, samen met 27 anderen berecht voor 
deze moorden. Negen van hen, waaronder Ken Saro-Wiwa, werden schuldig 
bevonden en in november 1995 geëxecuteerd. Andere Ogoni’s worden nog 
steeds gevangen gehouden wegens soortgelijke beschuldigingen. 

De sterke publieke reactie op deze twee gebeurtenissen vormde voor 
Shell aanleiding om lering uit het gebeurde te trekken.77 Shell maakte een be-
gin met wat zij noemt de Transformation. Beginpunt van deze Transformation 
betrof een grootschalig onderzoek in het kader waarvan met veel verschillende 
mensen werd gesproken. Doel van dit onderzoek was een beter beeld te krijgen 
over wat de verwachtingen zijn van de samenleving78 ten aanzien van een mul-
tinationale onderneming als Shell. Er werd gesproken met in totaal 7.500 per-
sonen uit het general public in tien verschillende landen en met 1.300 opinion 

                                                           
76  De Brent Spar affaire heeft niet alleen Shell maar ook Greenpeace een smet in de 

reputatie opgeleverd. Achteraf moest namelijk worden vastgesteld dat de informa-
tie zoals geleverd door Greenpeace niet volledig bleek te zijn.  

77  In The Shell Report 1998: Profits and Principles – does there have to be a 
choice? (1998), 2, zegt Shell naar aanleiding van de twee gebeurtenissen: “We 
believe that we acted honourably in both cases. But that is not enough. Clearly, 
the conviction that you are doing things right is not the same as getting them 
right. For us at least, this has been a very salutary lesson.” 

78  Met ‘de samenleving’ wordt gedoeld op de buitenwereld van Shell, de gezamen-
lijke samenleving van de landen waarin Shell-maatschappijen gevestigd en werk-
zaam zijn. 
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leaders uit 25 landen. Ten slotte werden ook nog 600 werknemers van Shell 
geïnterviewd.79  

De Transformation eindigde in een concreet resultaat: de bedrijfscode 
werd wederom gewijzigd. Volgens Shell zijn in het kader van de wijziging met 
name de volgende twee punten van belang: het vaststellen van een commitment 
aan duurzame ontwikkeling80 en de verwijzing naar de inzet van Shell voor 
mensenrechten.81 Zeer herkenbaar in de herziene versie van de bedrijfscode 
zijn de opbrengsten van bovengeciteerde dialoog met de buitenwereld. De con-
crete wijzigingen en de aanleiding die ertoe heeft geleid hangen duidelijk met 
elkaar samen. 

De vorm van de bedrijfscode van Shell  

De bedrijfscode van Shell is een brochure genaamd de ‘Verklaring van Alge-
mene Beleidsuitgangspunten’. Deze brochure verklaart en bevestigt de alge-
mene beleidsuitgangspunten waarnaar de werknemers en de afzonderlijke 
maatschappijen van Shell zich bij hun bedrijfsuitvoering moeten richten. De 
bedrijfscode heeft de vorm van een ‘binnenzakcode’: een beknopt document 
dat werknemers bij wijze van spreken ten allen tijde bij zich kunnen dragen.  

De bedrijfscode van Shell is in 51 talen vertaald. Dit betekent dat meer 
dan 90 procent van de door werknemers van Shell gesproken talen met de code 
wordt bereikt. In alle 145 landen waar Shell werkzaam is zijn er procedures die 
er in voorzien dat nieuwe werknemers een exemplaar van de code ontvangen. 
In 109 landen bestaan er new employee training programmes die (onder meer) 
beogen nieuwe werknemers bekend te maken met de inhoud van de bedrijfs-
code.  

De bedrijfscode van Shell beoogt primair het gedrag van de werknemers 
en van de Shell-maatschappijen te reguleren:  

 
“(…) [de Beleidsuitgangspunten] gelden voor elke transactie, groot of 
klein, en beschrijven het gedrag dat bij de bedrijfsuitoefening van alle 
medewerkers van iedere Shell-maatschappij wordt verwacht”.82 

 

                                                           
79  The Shell Report 1998, hierboven, 2. Op grond van de door Shell gepubliceerde 

onderzoeksresultaten bleek dat ongeveer de helft van de geïnterviewden een posi-
tief beeld van Shell er op na hield, terwijl 40 procent neutraal was en 10 procent 
een negatieve mening had.  

80  Met sustainable development bedoelt Shell dat zij evenwicht en samenhang tracht 
te bewerkstelligen in de mix van haar economische, milieutechnische en sociale 
activiteiten. 

81  Email Van Kooten, 11 februari 2001. Met betrekking tot Shell’s streven om bij te 
dragen aan duurzame ontwikkeling, wordt verwezen naar het zesde Beleidsuit-
gangspunt in de bedrijfscode. De verwijzing naar de inzet voor mensenrechten is 
verwoord in Beleidsuitgangspunt 2 (c) en 2 (e). 

82  Verklaring van Algemene Beleidsuitgangspunten 1997, 1.  
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Naast het feit dat het gedrag van interne ‘personen’ wordt gereguleerd, beoogt 
de code ook het gedrag van anderen (derden) te reguleren. Zo oefent Shell 
(naar eigen zeggen) in joint ventures druk uit op haar partners om de Beleids-
uitgangspunten in hun eigen beleid te incorporeren. Shell probeert dit te be-
werkstelligen door gebruik te maken van haar invloed in de onderhandelings-
fase. De bedrijfscode is één van de voorwaarden waaronder Shell zich in een 
joint venture verenigt met een andere onderneming.83 Ook wordt van de con-
tractors (aannemers) en suppliers (leveranciers), die zaken doen met Shell, 
verwacht dat zij zich aan de Beleidsuitgangspunten conformeren. Om dit te 
kunnen bewerkstelligen voorziet Shell in zestig landen in trainingsprogram-
ma’s voor contractors en suppliers zodat deze kunnen leren hoe zij aan de in 
de bedrijfscode gestelde maatstaven kunnen voldoen. In meer dan honderd 
landen ‘screent’ Shell contractors en suppliers op hun capaciteit aan de gestel-
de maatstaven te kunnen voldoen, vooral op het gebied van mensenrechten en 
health, safety and environment.84 

De opbouw van de bedrijfscode van Shell 

Hierboven is het een en ander besproken over verschillende typen bedrijfsco-
des. Zo kan er onderscheid worden gemaakt tussen mission-statements, ‘streef-
codes’, ‘grenscodes’ en bedrijfscodes die uit een aantal specifieke regels be-
staan. De bedrijfscode van Shell verenigt alle vier deze elementen en kan der-
halve worden aangeduid als een bedrijfscode met een ‘piramidestructuur’.  

Zoals de meeste bedrijfscodes opent ook de bedrijfscode van Shell met 
een inleiding ondertekend door de voorzitter van het Committee of Managing 
Directors. In de inleiding verplicht het management van Shell zich om erop toe 
te zien dat alle werknemers met de beleidsuitgangspunten bekend zijn en han-
delen naar zowel de letter als de geest ervan. Het management neemt in de 
bedrijfscode dus uitdrukkelijk de taak op zich om het gedrag van alle onderge-
schikten (de werknemers) te reguleren en de code te handhaven. 

De kernwaarden waar Shell voor staat worden in de inleiding van de be-
drijfscode opgesomd. Genoemd worden: “(…) oprechtheid, integriteit en res-
pect voor mensen”.  

De normen en regels worden in een aantal verschillende beleidsuitgangs-
punten genoemd. De regels zijn ten dele (waar mogelijk) direct in de bedrijfs-
code zelf opgenomen. Tevens is een groot deel van de regels door Shell vast-
gelegd in een aantal aan de bedrijfscode gerelateerde manuals. Dit zijn een 
soort bijlagen van de bedrijfscode waar meer ruimte is voor het uitwerken van 
de specifieke regels per onderwerp. Zo heeft Shell manuals opgesteld met re-
gels op het gebied van financieel beleid, marketing, technische zaken, kinder-
arbeid, HSE-beleid (health, safety and environment), mensenrechten en cor-
ruptie en omkoping.  
                                                           
83  The Shell Report 1998, hierboven, 13. 
84  Ibid. 
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De missie van Shell wordt verwoord in de eerste twee beleidsuitgangs-
punten. Het eerste beleidsuitgangspunt formuleert de strategische doeleinden: 
“Shell-maatschappijen stellen zich ten doel op doelmatige, verantwoorde en 
winstgevende wijze hun bedrijf uit te voeren in de olie-, aardgas, chemische en 
andere daarvoor in aanmerking komende industrieën, en deel te nemen aan het 
zoeken naar en het ontwikkelen van andere energiebronnen.” In het tweede 
beleidsuitgangspunt worden de verantwoordelijkheden van Shell-maatschap-
pijen jegens de stakeholders geformuleerd. Als stakeholders worden genoemd; 
de aandeelhouders, de klanten, de medewerkers, degenen met wie Shell zaken 
doet en de samenleving, waarbij de eerste vier als primaire stakeholders kun-
nen worden aangemerkt en de laatste als secundaire stakeholder. Het derde 
beleidsuitgangspunt gaat over ‘economische stelregels’. Shell verklaart dat 
winstgevendheid en een hechte financiële grondslag wezenlijke voorwaarden 
zijn om aan de in het tweede beleidsuitgangspunt genoemde verantwoordelijk-
heden te kunnen voldoen. Tevens wordt gesteld dat investeringscriteria niet 
uitsluitend economisch van aard zijn, maar ook rekening houden met sociale 
en milieutechnische overwegingen. 

In het vierde beleidsuitgangspunt wordt zowel een norm als een regel ge-
formuleerd met betrekking tot het onderwerp ‘integriteit in zaken’ (business 
integrity). Als norm geldt: “Voor Shell-maatschappijen staan oprechtheid, in-
tegriteit en zuiverheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering voorop.” Op 
grond van deze zeer algemene norm wordt een regel hoe in een specifieke situ-
atie te handelen geformuleerd: “Het aanbieden, betalen, vragen om of accepte-
ren van steekpenningen in weke vorm dan ook, direct of indirect, is onaan-
vaardbaar.” Zoals hiervoor reeds is aangegeven, heeft Shell ter aanvulling te-
vens een manual over corruptie en omkoping uitgegeven, waar meer regels 
over het onderwerp worden geformuleerd.  

Het vijfde beleidsuitgangspunt gaat over ‘politieke activiteiten’, en is op-
genomen in de bedrijfscode met het doel de politieke onafhankelijkheid van 
Shell te bewaren. Volgens de norm dienen Shell-Maatschappijen te handelen 
op een maatschappelijk verantwoorde wijze en met inachtneming van de wet-
ten van het betrokken land (zie bespreking bij het achtste beleidsuitgangspunt). 
Meer specifiek is er de regel dat Shell-maatschappijen geen betalingen mogen 
verrichten aan politieke partijen en organisaties of vertegenwoordigers daarvan 
en zich afzijdig moeten houden van partijpolitiek.85 

Het zesde beleidsuitgangspunt gaat over gezondheid, veiligheid en mili-
eu. In dit beleidsuitgangspunt is onder andere voor Shell-maatschappijen de 
verplichting opgenomen om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikke-
ling.  

Het zevende beleidsuitgangspunt geeft aan welke verwachtingen aan 
Shell-maatschappijen gesteld worden ten aanzien van de samenleving. Van 

                                                           
85  Echter, nadrukkelijk wordt door Shell wel het recht voorbehouden om in bepaalde 

omstandigheden een (politiek) standpunt kenbaar te maken. 
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Shell-maatschappijen wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de maat-
schappelijke en materiële vooruitgang van de landen waarin zij werken. 

Het achtste beleidsuitgangspunt gaat over economische mededinging. 
Hierin wordt gesteld dat Shell-maatschappijen het vrije ondernemerschap 
voorstaan en dat zij wensen op eerlijke en ethisch verantwoorde wijze te con-
curreren binnen het kader van de geldende wetgeving op het gebied van mede-
dinging.86  
Het negende beleidsuitgangspunt gaat over ‘communicatie’. Van Shell-maat-
schappijen wordt verwacht dat zij zich ervan bewust zijn dat open communica-
tie essentieel is. Om hieraan te kunnen voldoen zijn meerdere communicatie-
programma’s ontwikkeld. Een voorbeeld is het internet-forum, waarop ieder-
een die aan Shell een vraag stelt binnen 24 uur een antwoord terug krijgt. 

Naleving en handhaving van de bedrijfscode van Shell 

Aan de informatie die voor dit artikel (en dan vooral voor deze paragraaf) 
wordt gebruikt, kleven enkele beperkingen. Dit heeft meerdere oorzaken. Ten 
eerste is er het feit dat de gebruikte informatie voor het merendeel afkomstig is 
van Shell zelf: het gaat vooral om data die in de verschillende Shell Reports 
zijn opgenomen (over de Shell Reports volgt hierna meer). Ten tweede is het 
de vraag of het aantal gemelde gevallen van schendingen van de code niet 
slechts een ‘topje van de ijsberg’ betreft. Hiermee wordt bedoeld dat het aan-
nemelijk is dat een groot aantal gevallen anders wordt afgedaan dan naar bui-
ten toe bekend wordt gemaakt. Deze gevallen worden niet volgens de ‘forme-
le’ procedure afgehandeld, maar op een andere, ‘minder formele’ wijze en 
hierover wordt naar hogerop in Shell wellicht niet gerapporteerd. Ten slotte 
hebben we hoogstwaarschijnlijk te maken met een zekere dark number: er 
moet een groot aantal niet ontdekte of gemelde gevallen van schendingen van 
de code zijn. Eén van de oorzaken hiervoor is dat Shell weinig doet aan proac-
tieve opsporing. Het is daarom aannemelijk dat de cijfers, die gepubliceerd 
worden over het aantal schendingen van de bedrijfscode, evenals justitiële sta-
                                                           
86  In de bedrijfscode zijn een aantal bepalingen opgenomen die betrekking hebben 

op het naleven van de ‘wetgeving van het betrokken land’ of de ‘geldende wetge-
ving’ (zoals in beleidsuitgangspunt 5(a) en 8). Ten aanzien van deze bepalingen 
geldt het volgende. De regels, waarnaar de bepalingen verwijzen, zijn op zich niet 
door Shell zelf geschapen. Zij worden door een verwijzing in de bedrijfscode van 
toepassing verklaard. Evenmin is Shell geheel zelfstandig verantwoordelijk voor 
de handhaving van deze regels. Daar waar in de code expliciet wordt verwezen 
naar de ‘wetgeving van het betrokken land’ of de ‘geldende wetgeving’, komt een 
deel van die verantwoordelijkheid automatisch terecht bij de desbetreffende nati-
onale overheid of bij de desbetreffende organen op Europees niveau. Bepalingen 
in een bedrijfscode die naar bestaande rechtsregels verwijzen lijken nauwelijks 
toegevoegde waarde te hebben. Shell moet zich hoe dan ook aan de formele wet-
geving houden, los van wat zij hierover in de bedrijfscode zegt. Ze passen ook 
niet in het idee van zelfregulering als recht in wording. Immers, de betreffende 
regels zijn al recht. 
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tistieken over misdaad, de werkelijkheid niet helemaal weerspiegelen, maar dat 
in werkelijkheid het aantal schendingen hoger ligt. Toch bieden de jaarversla-
gen enig inzicht in de feitelijke handhaving van de regels van de bedrijfscode.  

Het interne systeem van handhaving 

Shell kent een uitgebreide structuur van verantwoording en controle ten aan-
zien van de bedrijfscode. Elke senior manager van Shell moet ieder jaar drie 
zogenoemde letters of representation schrijven en ondertekenen die betrekking 
hebben op bepaalde onderwerpen uit de bedrijfscode:87 één over business inte-
grity (beleidsuitgangspunt 4), één over het health, safety and environment-
beleid (beleidsuitgangspunt 6) en één over de Beleidsuitgangspunten in het 
algemeen. Middels de brieven verklaren de senior managers dat het van bo-
venaf ontwikkelde en opgedragen beleid is overgenomen, dat zij zich aan de 
gemaakte afspraken hebben gehouden en dat er zich geen vermeldenswaardige 
incidenten hebben voorgedaan. De managers die de brieven ondertekenen 
worden persoonlijk aansprakelijk gehouden voor de juistheid en nauwkeurig-
heid van de inhoud van de brieven. Dit betekent dat wanneer zij niet aan hun 
verplichting voldoen of onjuiste informatie verschaffen, dit verschillende dis-
ciplinaire maatregelen tot gevolg kan hebben, en zelfs tot een gedwongen ont-
slag kan leiden. 

Een samenvatting van de inhoud van de brieven wordt aan het Committee 
of Managing Directors en aan het Social Responsibility Committee88 gestuurd, 
die vervolgens evalueren of en hoe de code binnen Shell wordt nageleefd en of 
deze naleving aan de gestelde verwachtingen voldoet. Nadat het Committee of 
Managing Directors kennis heeft genomen van de brieven, ontvangt elke seni-
or manager een bevestiging van ontvangst waarin opmerkingen worden ge-
maakt over zaken die het komende jaar meer aandacht behoeven. Ook voert het 
Committee of Managing Directors naar aanleiding van de brieven gesprekken 
met één vertegenwoordiger van alle senior managers per land, waarin bespro-
ken wordt of er in de toekomst veranderingen moeten plaatsvinden en zo ja 
welke.  

Samenvattend kan worden gesteld dat intern gesproken ‘het management’ 
van Shell (de senior managers, het Social Responsibility Committee en het 
Committee of Managing Directors) verantwoordelijk is voor het toezicht op 
                                                           
87  De senior managers worden aangemoedigd om de brieven ook met hun eigen 

management teams te bespreken. De praktijk wijst uit dat veel van de senior ma-
nagers ook aan leden van hun eigen teams vragen om soortgelijke brieven te 
schrijven en te tekenen. 

88  Het Social Responsibility Committee is in 1997 opgericht en bestaat uit zes leden 
van de Boards van de twee moedermaatschappijen. De rol van dit Committee is: 
“(…) to review the policies and conduct of Shell companies with respect to the 
Business Principles, the Group Health, Safety and Environment Policy and Com-
mitment, as well as major issues of public concern” (The Shell Report 1998, hier-
boven, 6). 
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naleving en handhaving van de bedrijfscode, waarbij het Committee of Mana-
ging Directors als eindverantwoordelijke wordt gezien.89 Shell zegt hierover 
dat de verantwoordelijkheid ten aanzien van de bedrijfscode in de hiërarchie 
van het management is neergelegd.90 

Shell doet ook aan ‘externe verantwoording’. Ondernemingen willen met 
hun code vaak naar buiten toe aangeven waar zij voor staan. Een middel waar-
mee dit bereikt kan worden is om publiekelijk verslag te doen over interne 
aangelegenheden. Enerzijds gebeurt dit ‘reactief’, door te reageren op vragen 
die worden gesteld door (bijvoorbeeld) aandeelhouders, consumenten, actie-
groepen en de media. Anderzijds kunnen ondernemingen op systematische 
wijze feiten en gegevens verzamelen over de toepassing van hun code en hier-
over op eigen initiatief naar buiten toe rapporteren in een zogenoemd ‘sociaal-
ethisch jaarverslag’. Shell was in april 1998 de eerste grote onderneming die 
een dergelijk ‘sociaal-ethisch jaarverslag’ opstelde, het Shell Report.91 Het 
gehele hierboven beschreven (interne) proces wordt door external auditors92 
gecontroleerd.93 De external auditors geven hieromtrent een korte verklaring 
af in het Shell Report, het zogenoemde verification statement, of zoals het in 
het laatste Shell Report wordt genoemd, the Assurance Report.94 

Schendingen van de bedrijfscode van Shell, zoals deze uit de Shell Reports 
blijken  

Sinds de invoering van het Shell Report, doet Shell hierin verslag naar buiten 
toe over (onder meer) de schendingen van de bedrijfscode. Per beleidsuit-
                                                           
89  E-mail Van Kooten, 30 maart 2001. 
90  Ibid. 
91  Tot dan toe hadden alleen enkele idealistische ondernemingen, zoals de Body 

Shop, ijsproducent Ben & Jerry’s, de Deense regionale SBN Bank en de Engelse 
fair-trade-organisatie Tradecraft een dergelijk verslag uitgebracht. 

92  De external auditors zijn de accountants die eveneens met het toezicht op het 
financieel-economisch beleid van Shell zijn belast. 

93  Om dit ‘echte’ externe controle te noemen gaat te ver. De controle wordt name-
lijk, zoals hierboven reeds is gebleken, uitgevoerd door de accountantskantoren 
van Shell die als een soort van ‘terzijde’ naast het toezicht op financieel-
economisch beleid, tevens met de social audit belast zijn. Een meer objectieve 
methode zou zijn om een onafhankelijk orgaan hiermee te belasten. Shell zegt in 
haar sociaal jaarverslag van 1999 (The Shell Report 1999: People, planet & pro-
fits. An act of commitment, (1999) 37) dat andere methoden van verificatie naast 
het al genoemde gebruik van de vaste accountants: “(…) might include inviting 
an independent organisation to review policy and performance in areas such as 
human rights (…)”. In het jaarverslag van 2000 wordt hierover echter niet meer 
gerept en blijkt niet dat hiertoe reeds aanstalten zijn gemaakt. 

94  The Shell Report 1998, hierboven, 52; The Shell Report 1999, hierboven, 20; The 
Shell Report 2000: How do we stand? People, Planet & Profits, (2000), 5; The 
Shell Report 2001: People, Planet and Profits, (2001), 5; The Shell Report 2002: 
Meeting the energy challenge, (2002), 44. 
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gangspunt wordt uiteengezet wat voor gevallen zich hebben voorgedaan en 
hoe daar vervolgens intern op is gereageerd.  

Eerder is reeds gesteld dat Shell met de bedrijfscode ook beoogt om het 
gedrag van bepaalde derden te reguleren, te weten dat van contractors, sup-
pliers en joint venture partners. Dit streven is verwoord in het tweede beleids-
uitgangspunt. In 1997 werden 95 contracten beëindigd met contractors om de 
reden dat deze er niet in slaagden te voldoen aan de Beleidsuitgangspunten.95 
In de praktijk komt het erop neer dat de contractors met name op het vlak van 
human rights en health, safety en environment niet aan de door Shell gestelde 
vereisten kunnen voldoen. In 1998 werden er 69 contracten beëindigd, in 1999 
waren het er 62.96 Tevens heeft Shell zich om dezelfde reden in 1999 van één 
joint venture afgesplitst. In 2000 beëindigde Shell 106 contracten en trok Shell 
zich terug uit twee joint ventures, met een totale waarde van $ 8 miljoen. In 
2001 werden er 100 contracten beëindigd en in 2002 54.97 

Beleidsuitgangspunt 4 gaat over integriteit in het zaken doen (business in-
tegrity). In 1997 werden 23 gevallen gemeld waarbij Shell-werknemers steek-
penningen verzochten of accepteerden. Elk geval heeft geresulteerd in ontslag 
van de betrokken werknemer.98 In 1998 werden vier werknemers van Shell 
betrapt op het verzoeken om of accepteren van steekpenningen. In 1999 betrof 
het drie werknemers. Eén van hen had zelf al ontslag genomen voordat de zaak 
boven water kwam. Alle overige betrokkenen zijn door Shell ontslagen.99 Zo-
wel in 1998 als in 1999 heeft zich één geval voorgedaan waarbij een werkne-
mer van Shell steekpenningen heeft aangeboden (aan overheidspersoneel). 
Beide gevallen hebben geleid tot een gedwongen ontslag.100 In 2000 hebben 
vier zaken met betrekking tot steekpenningen geleid tot zeven ontslagen. Zo-
wel in 2001 als in 2002 werden 4 gevallen gemeld waarbij Shell-werknemers 
steekpenningen verzochten of accepteerden.  

Met betrekking tot het vijfde beleidsuitgangspunt over politieke activitei-
ten is het volgende gemeld. In 1998 heeft één joint venture, waarbij Shell één 
van de partijen is, betalingen gedaan aan een aantal politieke partijen.101 In 
2000 is een geval ontdekt waarbij een marketing organisatie, waar een Shell 
maatschappij lid van was, betalingen had gedaan aan bepaalde politieke partij-
en, in naam van deze Shell maatschappij. Shell heeft hiertegen een formele 
klacht ingediend bij de hiertoe aangewezen autoriteiten.  

Het achtste beleidsuitgangspunt gaat over economische mededinging. 
Shell-maatschappijen dienen op eerlijke en ethisch verantwoorde wijze te con-
curreren binnen het kader van de geldende wetgeving. In 1998 werden er ne-

                                                           
95  The Shell Report 2002, hierboven, 48. 
96  The Shell Report 2000, hierboven, 29. 
97  The Shell Report 2002, hierboven, 48. 
98  The Shell Report 1998, hierboven, 21. 
99  The Shell Report 2000, hierboven, 29. 
100  Ibid. 
101  The Shell Report 1999, hierboven, 18. 
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gen zaken tegen Shell aangespannen, in 1999 waren het er twee, in 2000 en 
2001 waren het er vijf en in 2002 waren het er drie.102 Opmerkelijk is dat de 
handhaving met betrekking tot dit beleidsuitgangspunt voor een deel buiten 
Shell om plaatsvindt. Shell heeft niet zelf de zaken aanhangig gemaakt, maar is 
van buitenaf aangesproken. Shell wordt echter niet aangesproken op het 
schenden van de bedrijfscode, maar op het schenden van algemeen geldende 
(Europese) wetgeving. Dit is ook begrijpelijk: in het achtste beleidsuitgangs-
punt wordt verwezen naar algemeen geldende (formele) wetgeving. Naast de 
externe handhaving, vindt er ook interne handhaving plaats. Intern wordt ge-
controleerd of elke Shell-maatschappij zich houdt aan de wetten van het land 
van vestiging.103  

5. Is de bedrijfscode van Shell een voorbeeld van zelfregulering in het bot-
tom-up perspectief en van ‘recht in wording?  

Twee vragen staan in het hiernavolgende centraal. Aan de hand van de case-
studie van Shell wordt getracht op die vragen een antwoord te geven. De eerste 
vraag heeft specifiek betrekking op het geval van Shell, namelijk in hoeverre 
de bedrijfscode van Shell een voorbeeld van zelfregulering kan worden ge-
noemd. De tweede vraag heeft een meer algemene aard, namelijk in hoeverre 
zelfregulering in de vorm van een bedrijfscode zoals die van Shell als ‘recht in 
wording’ kan worden aangemerkt.  

Is de bedrijfscode van Shell een voorbeeld van zelfregulering? 

In de eerste paragraaf heb ik de volgende vraag behandeld: ‘Wat is zelfregule-
ring?’ Er is in dat kader een definitie van zelfregulering vastgesteld. Die defi-
nitie luidt: ‘Het voortbrengen en handhaven van regels door een SASV’. De 
vraag die hier centraal staat is: Is de bedrijfscode van Shell een voorbeeld van 
zelfregulering in deze zin? Deze vraag valt uiteen in de volgende twee vragen: 
ten eerste de vraag of (een onderneming als) Shell zichzelf eigenlijk wel kan 
‘reguleren’. Ten tweede de vraag of Shell eigenlijk wel een SASV is.  

Shell is geen natuurlijke, maar een ‘rechts’persoon. De rechtspersoon is 
een juridische fictie: voor vele doeleinden van het recht is het handig om be-
paalde samenwerkingsverbanden van individuen te behandelen alsof ze natuur-
lijke personen waren, als dragers van rechten en plichten. Vanuit de gedachte 
dat een rechtspersoon één persoon is, zou men kunnen zeggen dat het voor een 

                                                           
102  The Shell Report 2000, hierboven, 12; The Shell Report 2002, hierboven, 48. 
103  E-mail Van Kooten, 30 maart 2001. 
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rechtspersoon niet mogelijk is om zichzelf regels op te leggen. Dit is althans de 
positie van Winch, die het essentiële sociale karakter van regels benadrukt.104  

Dit wordt anders indien Shell zou kunnen worden aangemerkt als een 
SASV. Hierbij wordt de aandacht verlegd van de juridische fictie van eenheid, 
naar de sociale werkelijkheid. Op zich is elke onderneming aan te merken als 
een SASV. De onderneming is een sociale organisatie, bestaande uit een groep 
mensen en hun verhoudingen. Het heeft een interne orde en externe betrekkin-
gen. Elke onderneming is in staat interne gedragsnormen voort te brengen en 
naleving hiervan te bevorderen of af te dwingen.  

Shell is echter niet zomaar een onderneming; Shell is een internationaal 
concern. Het Shell-concern bestaat uit (eenvoudig weergegeven) twee moe-
dermaatschappijen, twee Group Holding Companies, vijf Business Groups en 
meer dan honderd groepsmaatschappijen. Door Shell aan te merken als één 
SASV, wordt geen recht gedaan aan deze werkelijkheid. In feite voldoet elke 
maatschappij binnen het Shell-concern aan de kenmerken van een SASV. Het-
zelfde geldt voor de verschillende ‘managements’ (zoals bijvoorbeeld het 
Committee of Managing Directors, het management van de Group Holding 
Companies en de managements van de groepsmaatschappijen). Het is daarom 
beter om Shell te omschrijven als een complex van SASV’s, waarbij het con-
cern ‘Shell’ het allesomvattende SASV is, met daarbinnen een groot aantal 
minder omvangrijke SASV’s. Binnen dit complex van SASV’s zijn er onder 
andere hiërarchische verhoudingen. Zo wordt de bedrijfscode vastgesteld door 
een hiërarchisch gezien ‘hoog’ SASV: het Committee of Managing Directors. 
De verantwoordelijkheid voor de controle en handhaving van de regels van de 
bedrijfscode ligt eveneens bij verschillende ‘hogere’ SASV’s en individuen: 
deels bij de senior managers, deels bij het Social Responsibility Committee en 
deels bij het Committee of Managing Directors. Kortom, het management, 
oftewel de ‘management-SASV’s’ zijn betrokken bij alle facetten van het regu-
leringsproces rondom de bedrijfscode: het was (iemand uit) het management 
die in 1976 het initiatief nam om een bedrijfscode te ontwikkelen; het was het 
management dat de bedrijfscode heeft vastgesteld; en het is wederom het ma-
nagement dat er op toeziet dat de bedrijfscode wordt nageleefd. 

De hierboven geschetste situatie maakt duidelijk dat het reguleringspro-
ces bij Shell, voor zover het de bedrijfscode betreft, een hiërarchisch proces is. 
De vraag dringt zich op of deze vorm van regulering, vanuit het bottom-up 
perspectief dan wel zelfregulering kan worden genoemd. Het is bij de beant-
woording van deze vraag van belang om voor ogen te houden, dat het in feite 
nooit mogelijk zal zijn om van absolute horizontale zelfregulering te spreken. 
Ook bij kleinere ondernemingen, die ‘gewoon’ als één SASV kunnen worden 
gekarakteriseerd, zal er altijd sprake zijn van een bepaalde mate van interne 
hiërarchie: er is altijd een bepaalde vorm van bedrijfsleiding of management, 

                                                           
104  Winch, P., The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy, London, 

Routledge and Kegan Paul (1973). 
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die meer verantwoordelijkheid draagt voor het scheppen en handhaven van 
interne regels, dan andere binnen de onderneming werkzame individuen. Ook 
buiten het bedrijfsleven kent iedere sociale groep een zekere mate van interne 
differentiatie met betrekking tot sociale controle zodat er altijd sprake is van 
enige interne autoriteit. 

Het voorbeeld van Shell toont aan dat zelfregulering ook op verschillende 
niveaus kan plaatsvinden en tussen verschillende SASV’s. Feit blijft dat bin-
nen het allesomvattende SASV ‘Shell’ regels zijn geschapen, die binnen en 
door dit SASV worden gecontroleerd en gehandhaafd. Dit alles gebeurt echter 
niet op één bepaald niveau of door één bepaald SASV, maar binnen het samen-
stel van SASV’s, die tezamen het allesomvattende SASV van het Shell-
concern vormen.105 De bedrijfscode van Shell en de daarmee gelieerde hand-
havingspraktijk kan daarom een voorbeeld van zeer complexe zelfregulering 
genoemd worden. 

Kan zelfregulering in de vorm van de bedrijfscode worden aangemerkt als 
‘recht in wording’? 

Het idee van ‘recht in wording’ houdt in dat in bepaalde regels die via zelfre-
gulering tot stand komen, reeds het toekomstige, nog niet tot stand gekomen, 
formele recht kan worden waargenomen. In deze paragraaf staat de volgende 
vraag centraal: In hoeverre kan zelfregulering in de vorm van de bedrijfscode, 
zoals die van Shell, worden aangemerkt als ‘recht in wording’? 

In hoeverre is er sprake van de genoemde omstandigheden? 

In het eerste deel van dit artikel is ingegaan op de vraag wanneer het te ver-
wachten is dat regels van zelfregulering ‘recht in wording’ zullen blijken te 
zijn. Ter beantwoording van deze vraag zijn een aantal omstandigheden ge-
noemd waaronder de rechter zich (waarschijnlijk) bij de rechtsvinding door 
regels van zelfregulering zal laten leiden. Nu zal worden bekeken in hoeverre 
in het geval van de bedrijfscode van Shell sprake is van deze omstandigheden. 
Het moge hierbij steeds duidelijk zijn dat het bij het antwoord op de vraag of 
een regel van zelfregulering ‘recht in wording’ is, om het doen van een voor-
spelling gaat. 

                                                           
105  In feite kan er (met enige creativiteit) een parallel worden getrokken tussen de 

opbouw van Shell en de opbouw van de staat. In deze analogie moet het concern 
Shell (het allesomvattende SASV) ‘de staat’ voorstellen, het management de rege-
ring, en kunnen de groepsmaatschappijen als lagere bestuursorganen en de werk-
nemers als de burgers worden gezien. Uiteraard is er van alles aan te merken op 
deze analogie. Zo gaat de machtenscheiding van Montesquieu in het geheel niet 
op, aangezien alle drie de machten grotendeels (zij het verspreid) bij het manage-
ment liggen. Toch geeft deze vergelijking enigszins aan hoe er tegen de interne 
structuur van Shell kan worden aangekeken. 
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Ten eerste is er gesproken over de omstandigheid dat de rechter zich in 
een ‘lastig pakket’ bevindt. In die omstandigheid kunnen de regels van zelfre-
gulering een bepaalde leemte in het recht helpen vullen. De rechter zal in een 
concreet geval, waar hij niet een bestaande rechtsregel voorhanden heeft die 
het geval volledig en duidelijk dekt, kunnen overwegen ‘terug te vallen’ op een 
via zelfregulering ontwikkelde regel. De vraag of er wel of niet een rechtsregel 
bestaat die het geval dekt, zal per geval moeten worden bekeken. 

Ten tweede is de omstandigheid genoemd dat via zelfregulering ontwik-
kelde regels een zekere mate van algemene gelding moeten hebben, wil het 
waarschijnlijk zijn dat de rechter ze overneemt. Kan van de via zelfregulering 
ontwikkelde regels in de vorm van de bedrijfscodes worden gezegd dat zij een 
hoge mate van algemene gelding hebben?  

De eerste bedrijfscodes in Nederland dateren uit de jaren zestig en zeven-
tig van de vorige eeuw. Momenteel heeft 54 procent van de grote ondernemin-
gen in Nederland een bedrijfscode en dit percentage neemt toe. Steeds meer 
ondernemingen hebben een bedrijfscode of zijn bezig met het ontwikkelen 
ervan. Hiervoor is gekeken naar de motieven van ondernemingen voor het 
ontwikkelen van een bedrijfscode. Daar is gebleken dat er vanuit verschillende 
hoeken aan ondernemingen de verwachting wordt gesteld om een code te ont-
wikkelen. Ten eerste wordt door ‘de buitenwereld’, de zogenaamde stakehol-
ders de verwachting gesteld aan ondernemingen dat zij zichzelf reguleren mid-
dels een bedrijfscode, maar ook door ondernemingen zelf wordt het hebben 
van een bedrijfscode steeds meer als norm ervaren. Het feit dat sinds een be-
hoorlijk aantal jaren een ontwikkeling gaande is waarbij steeds meer onderne-
mingen zichzelf middels een bedrijfscode reguleren, en het feit dat dit ook 
steeds meer als norm wordt ervaren, lijkt de aanname te rechtvaardigen dat de 
rechter in de nabije toekomst als regel zal erkennen dat bepaalde ondernemin-
gen een bedrijfscode dienen te hebben, althans te ontwikkelen.  

Ook wanneer naar de inhoud van de bedrijfscodes wordt gekeken, kan 
worden geconstateerd dat de via zelfregulering ontwikkelde regels in de vorm 
van de bedrijfscode algemene gelding hebben. Wellicht kan worden gesteld dat 
de bedrijfscodes onafhankelijk van elkaar worden opgezet en slechts intern 
gelden, niet voor een hele branch. Hierdoor is de inhoud van de bedrijfscode 
per onderneming verschillend. Tegelijkertijd is echter tevens sprake van over-
lap tussen de codes. Een tiental onderwerpen keert namelijk in meer dan vijftig 
procent van de codes terug.106 Het feit dat deze tien bepalingen in een meren-
deel van de bedrijfscodes voorkomt, lijkt aan te tonen dat het door onderne-
mingen als norm wordt ervaren dat deze onderwerpen in een bedrijfscode die-

                                                           
106  Zie voetnoot 54. Deze onderwerpen zijn: gelijke kansen/niet-discriminatie (81%), 

het aannemen van geschenken of invitaties (80%), het naleven van de wet (74%), 
belangenverstrengeling/tegenstrijdige belangen (70%), het milieu (70%), steek-
penningen (65%), geheimhouding (59%), omgang met bedrijfseigendommen 
(52%), de kwaliteit van hoogwaardige producten (52%), en eerlijke mededinging 
(52%). 
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nen te worden geregeld. Deze bepalingen onderscheiden zich van de overige 
bepalingen in die zin dat zij het ‘recht in wording’ laten zien. Het is voor de 
rechter van belang te onderzoeken wat in het bedrijfsleven moet worden aan-
gemerkt als zijnde gebruikelijk, of als zijnde passend. Nu deze onderwerpen 
kennelijk in een meerderheid van de bedrijfscodes wordt genoemd, is het aan-
nemelijk dat de rechter deze bepalingen overneemt.  

Tevens is er het feit dat ondernemingen met bedrijfscodes niet meer 
slechts het gedrag van de eigen werknemers reguleren. In beginsel geldt een 
bedrijfscode slechts intern en wordt alleen het gedrag van de eigen werkne-
mers gereguleerd. Met betrekking tot dit gegeven lijkt echter op grond van de 
bestudering van de code van Shell een verandering plaats te vinden. Zoals 
hierboven is gebleken, beoogt Shell met de bedrijfscode ook het gedrag van 
bepaalde derden te reguleren, namelijk het gedrag van degenen met wie zij 
zaken doen (de contractors, suppliers en joint venture partners). Het gevolg 
hiervan is dat de code niet langer louter van toepassing is binnen de muren van 
Shell, maar ook daarbuiten gaat gelden. Ervan uitgaande dat deze praktijk zich 
niet beperkt tot Shell, maar ook door andere ondernemingen wordt gevolgd, 
kan men ook op dit punt stellen dat er een ontwikkeling plaatsvindt waarbij de 
bedrijfscode een meer algemene gelding krijgt. 

Verder moet in dit kader worden gewezen op de verhouding tussen de 
bedrijfs- en de branchecodes. Wanneer het gaat om een algemeen geaccepteer-
de branchecode, dan bestaat de mogelijkheid dat de in die code vervatte bepa-
lingen worden aangemerkt als ‘gewoonterecht’, als algemeen bindend voor de 
hele branche. Daarin is immers kennelijk vervat hetgeen in die branche wordt 
aangemerkt als zijnde billijk, of als zijnde in overeenstemming met goed 
koopmansgebruik. Wanneer een branchecode breed wordt gedragen, dan zal 
ook de onderneming die niet bij de betrokken brancheorganisatie is aangeslo-
ten met de inhoud van de code rekening dienen te houden. Het is verder goed 
denkbaar dat een branchecode voortkomt uit een aantal (binnen een bepaalde 
branche geldende) bedrijfscodes. Indien dit zo is, dan kan worden gesteld dat 
de branchecode een verdere ontwikkelingsfase is in het proces van rechtsont-
wikkeling. Het is in het kader van case studie van Shell niet duidelijk gewor-
den of een dergelijk proces in de werkelijkheid voorkomt. Het zou interessant 
zijn om verder onderzoek te doen naar het verband tussen de bedrijfscodes en 
de branchecodes. Indien er sprake zou zijn van een dergelijk verband, dan zou 
ook daaruit de conclusie kunnen worden getrokken dat er een ontwikkeling 
plaatsvindt waarbij de bedrijfscode een toenemende mate van algemene gel-
ding krijgt en derhalve steeds meer ‘recht in wording’ is. De vier hierboven 
beschreven punten laten zien dat de via zelfregulering ontwikkelde regels in de 
vorm van de bedrijfscode inderdaad een hoge mate van algemene gelding heb-
ben.  

Ten slotte is de overeenstemming van zelfregulering met het ‘systeem van 
het recht’ genoemd: naarmate de regels van zelfregulering beter aansluiten bij 
de gangbare rechtsdogmatiek, de voorgaande rechtspraak en wetgeving, als-
mede de algemene rechtspolitiek en de rechtscultuur, zal het meer waarschijn-
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lijk zijn dat de rechter zich er bij de rechtsvinding door laat leiden. In het geval 
van zelfregulering in de vorm van de bedrijfscode lijkt het er inderdaad op dat 
deze aansluiting steeds groter wordt. In Nederland is de discussie over de be-
drijfscode ook doorgedrongen tot de politiek en de rechtswetenschap. Zowel 
binnen het Kabinet als in het parlement wordt over maatschappelijk verant-
woord ondermenen, en in dat kader over de bedrijfscode, gesproken.107 De 
conclusie lijkt op grond van deze ontwikkelingen gerechtvaardigd dat zelfregu-
lering in de vorm van de bedrijfscode steeds meer een plaats vindt binnen het 
‘systeem van het recht’. 

6. Slotsom 

Welke conclusie kan nu worden getrokken uit het hierboven beschrevene? 
Laten bedrijfscodes het ‘recht in wording’ zien? Zoals al is geconstateerd, kan 
pas achteraf worden vastgesteld of zelfregulering inderdaad ‘recht in wording’ 
is geweest. De stelling dat een regel van zelfregulering ‘recht in wording’ is, is 
dus een voorspelling. Van tevoren zeker weten doet men het dus nooit, maar 
op grond van dit artikel kan in ieder geval de verwachting worden uitgespro-
ken dat de meest gebruikelijke, algemeen geldende bepalingen van bedrijfsco-
des langzamerhand steeds meer het karakter van rechtsregels zullen krijgen. In 
feite zijn er allerlei ontwikkelingen die juist die kant opgaan: zo is er de ont-
wikkeling dat steeds meer ondernemingen een bedrijfscode hebben of bezig 
zijn er één te ontwikkelen, evenals de ontwikkeling dat een aantal bepalingen 
in een toenemend aantal bedrijfscodes voorkomt. Al dit soort ontwikkelingen 
leiden tot de slotconclusie dat de meest gebruikelijke, algemeen geldende be-
palingen van bedrijfscodes als ‘recht in wording’ kunnen worden gekarakteri-
seerd. Kortom, op grond van dit artikel kan het idee van zelfregulering als 
zijnde een stadium in het proces van rechtsontwikkeling, worden onderschre-
ven.  

                                                           
107  Ministerie van Economische Zaken, Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

het perspectief vanuit de overheid, zie TK, vergaderjaar 2001-2002, 26 485. 





 



Zelfregulering in een studentenvereniging 

Willemijn van den Berg 

1. Inleiding 

Binnen onze samenleving bestaan er vele verschillende groepen met mensen 
die hun eigen regels hanteren en handhaven. Ik ben mij voor dit fenomeen 
gaan interesseren tijdens mijn lidmaatschap van de studentenvereniging Vindi-
cat atque Polit (vanaf nu: Vindicat) in Groningen. De zelfregulerende activitei-
ten van Vindicat bestaan enerzijds uit het maken en handhaven van nieuwe, 
specifiek voor de leden geldende regels, en anderzijds uit het handhaven van 
ook buiten Vindicat geldende regels. Ik vroeg mij af hoe ver een vereniging 
daarin mag gaan. Wat mag zij wel en niet van haar leden eisen, en hoever gaat 
bijvoorbeeld de bevoegdheid van een vereniging om een overtreding van een 
strafbaar feit enkel intern te berechten? In dit artikel staat daarom de vraag 
centraal wat de verhouding is tussen de zelfregulering van Vindicat en de re-
gelgeving van de Nederlandse staat. Verder wordt beschreven hoe Vindicat 
zelf het gedrag van haar leden reguleert. 

Ten eerste wordt ingegaan op de mate van autonomie van Vindicat. De 
vereniging is als ‘semi-autonoom sociaal veld’1 slechts deels in staat om zich-
zelf autonoom te reguleren, omdat zij in een omgeving verkeert waarin ook 
andere semi-autonome sociale velden hun regels trachten te doen gelden. In dit 
kader bespreek ik de grenzen die de Nederlandse staat stelt aan de autonomie 
van Vindicat, en hoe Vindicat zelf omgaat met die autonomie. Vervolgens be-
schrijf ik de interne organisatie en regelgeving van Vindicat, alsmede hoe deze 
regelgeving in de praktijk wordt gehandhaafd en nageleefd. Tot slot komen de 
positieve en negatieve effecten van deze vorm van zelfregulering voor de nati-
onale samenleving aan de orde. 

De beschrijving van hoe de regelgeving van Vindicat wordt gehandhaafd 
en nageleefd is voor een groot deel gebaseerd op eigen waarneming tijdens 
mijn lidmaatschap. Dit artikel is dan ook niet het resultaat van een extensief 
empirisch onderzoek. Ik maak zelf deel uit van het sociale veld dat ik vanuit 
een extern perspectief probeer te beschrijven. Een andere bron van gegevens is 
een interview met een lid van Vindicat dat een grote rol heeft gespeeld bij de 
organisatie en de regelgeving van de vereniging. 

                                                           
1  Moore, S.F., ‘Law and social change: the semi-autonomous social field as an 

appropriate subject of study’, (1973), 7, Law and Society Review, 719-746. Het 
begrip ‘semi-autonoom sociaal veld’ is in deze bundel behandeld door Stamhuis. 
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2. Vindicat en de Nederlandse staat 

In de verhouding van Vindicat ten opzichte van de staat is het de staat die for-
meel gezien de grenzen van de autonomie van Vindicat bepaalt. Ik zal dan ook 
eerst de beperkingen beschrijven die de Nederlandse staat stelt aan de autono-
mie van verenigingen zichzelf te reguleren. De vraag is echter of Vindicat zelf 
die grenzen ook accepteert. Daarom komt vervolgens de feitelijke situatie aan 
bod: wat zijn de regels die Vindicat zelf hanteert om haar verhouding met de 
staat te bepalen? 

Het opstellen en handhaven van interne regels door verenigingen wordt 
op diverse manieren in het Nederlandse recht aan banden gelegd. Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek ziet toe op de vereniging en andere rechtspersonen, en 
dient als “een grondpatroon voor de vereniging die kan worden ingevuld door 
eigen regelgeving”.2 Boek 2 bepaalt dat het opstellen van statuten verplicht is 
bij de oprichting van een vereniging in de zin van deze wet, en geeft aan wat er 
minimaal in deze statuten moet zijn geregeld.3 Verder mogen de interne regels 
van verenigingen niet in strijd komen met de Nederlandse wet en mogen de 
werkzaamheid en het doel van een vereniging niet in strijd zijn met de openba-
re orde.4 Ook bepaalt artikel 2:8 lid 2 Burgerlijk Wetboek dat de interne regel-
geving in overeenstemming moet zijn met de redelijkheid en billijkheid.  

Verder geldt er een formele beperking voor het berechten van handelin-
gen die zowel een strafbaar feit opleveren in de zin van het Wetboek van Straf-
recht als een overtreding van een interne regel. In beginsel staat het de vereni-
ging vrij de zaak intern af te doen, maar voor bepaalde ernstige strafbare feiten 
geldt volgens artikel 160 lid 1 Wetboek van Strafvordering een aangifteplicht 
voor individuele burgers.5 Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vereni-
ging volgens de Nederlandse wet niet de bevoegdheid heeft enkel intern over 
deze delicten te oordelen, aangezien ieder individueel lid dat op de hoogte is 
van de overtreding verplicht is aangifte te doen. De staat behoudt zich derhalve 
het berechten van deze delicten voor. De autonomie van een vereniging is tot 
slot beperkt ten aanzien van de soort sancties die zij mag hanteren. Artikel 113 
lid 3 van de Grondwet bepaalt namelijk dat een straf van vrijheidsontneming 
slechts door de rechterlijke macht kan worden opgelegd. 

                                                           
2  Dijk, P., en Ploeg, T. van der, Van vereniging en stichting, coöperatie en onder-

linge waarborgmaatschappij, Deventer, Gouda Quint (1997) 63.  
3  Artikel 2:27 lid 4 Burgerlijk Wetboek. 
4  Artikel 2:20 lid 1+2 Burgerlijk Wetboek. Een voorbeeld van een vereniging wiens 

werkzaamheden in strijd met de openbare orde zijn verklaard, is de politieke partij 
NVP/CP’86. 

5  In dit artikel staan genoemd misdrijven tegen de veiligheid van de staat, een aan-
tal misdrijven tegen de koninklijke waardigheid, misdrijven waardoor de algeme-
ne veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht (voor zover 
daardoor levensgevaar is veroorzaakt), misdrijven tegen het leven gericht, het af-
breken van de zwangerschap (met uitzondering van artikel 296 lid 5 Wetboek van 
Strafrecht), mensenroof en verkrachting. 
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Na de formele grenzen aan de autonomie van verenigingen te hebben ge-
schetst, wordt nu ingegaan op de wijze waarop Vindicat vorm geeft aan de 
door de staat gestelde grenzen. Semi-autonome sociale velden hebben vaak 
impliciete of expliciete regels die de verhouding met andere semi-autonome 
sociale velden, zoals de staat, bepalen. Deze regels kunnen bijvoorbeeld aan-
geven onder welke omstandigheden men geen beroep doet op de interne regu-
lering, maar op het nationale recht. Griffiths noemt deze regels ‘externally-
oriented secondary rules’.6 Binnen Vindicat bestaan er zowel geschreven als 
ongeschreven ‘externally-oriented secondary rules’. Er is bijvoorbeeld een 
geschreven regel die bepaalt dat de Nederlandse rechter altijd bevoegd blijft. 
Dit betekent dat het de leden van Vindicat vrij staat een intern gepleegd delict 
voor de nationale rechter te brengen. De officiële functionarissen van de vere-
niging erkennen dit recht en kunnen en zullen hier niets tegen beginnen.7 De 
omstandigheden waaronder de functionarissen van de vereniging zelf naar de 
politie stappen om aangifte te doen van een door hen waargenomen of ter ore 
gekomen delict, zijn ‘opgenomen’ in ongeschreven regels. Bij het toebrengen 
van lichamelijk letsel, bijvoorbeeld, hanteren zij de richtlijn dat er sprake moet 
zijn van zwaar lichamelijk letsel. Onder zwaar lichamelijk letsel verstaan zij 
dat het slachtoffer voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis moet. Een der-
gelijk geval heeft zich enkele jaren geleden voorgedaan toen een jongen tijdens 
de introductietijd per ongeluk werd overreden door iemand uit de ontgroe-
ningscommissie, en daarbij zwaar lichamelijk letsel opliep. Toen werd door de 
vereniging de politie gebeld. Deze ‘externally-oriented secondary rule’ van 
Vindicat valt binnen de grenzen die de staat aan de autonomie van Vindicat 
stelt, want volgens het nationale recht hoeven de leden van Vindicat pas aan-
gifte te doen als er sprake is van de eerder genoemde zware delicten.  

3. De interne regelgeving en organisatie van Vindicat 

De studentenvereniging Vindicat atque Polit is opgericht op 4 februari 1815, 
met de doelstelling de belangen te behartigen van alle studenten van Gronin-
gen. Inmiddels is die doelstelling volledig veranderd en is Vindicat uitgegroeid 
tot een besloten gezelligheidsvereniging met ongeveer 2400 leden. In artikel 3 
van de statuten is het doel van Vindicat omschreven: 
 

“Het Corps stelt zich ten doel: a) het bevorderen van de ontwikkeling en 
ontplooiing van zijn leden op algemeen, maatschappelijk, cultureel en 
sportief gebied; b) het bieden van de mogelijkheden tot onderlinge ken-
nismaking en vriendschappelijke omgang van zijn leden; c) het beharti-

                                                           
6  Griffiths, J., ‘The social working of legal rules’, (2003), Journal of Legal Plural-

ism, 1-84. 
7  Het is echter voor te stellen dat het aangeven bij de politie van een lichte straf-

rechtelijke overtreding sociale afkeuring tot gevolg kan hebben van de andere le-
den. Er bestaat dus geen formele sanctie op maar wellicht een informele sanctie. 
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gen in de ruimste zin des woords van alle overige belangen van zijn le-
den (…).” 

 
De vereniging wordt draaiende gehouden door een aantal organen. De Senaat 
is belast met het bestuur en de leiding van de vereniging en het Sociëteitscom-
missie Bestuur – de Soccie – handhaaft onder andere de orde op de sociëteit. 
Het hoogste gezag van de vereniging ligt bij de Corpsvergadering (Algemene 
ledenvergadering).8 De rechtsprekende macht berust bij het College voor de 
Rechtspraak en de Raad van Appèl. De Commissie voor Vervolging dient over 
het algemeen, op verzoek van een lid, een andere commissie of op eigen gezag, 
de klachten in bij deze gerechtelijke instanties.9  

De interne regelgeving van Vindicat bestaat uit zowel geschreven als on-
geschreven regels. Deze regels zijn weer globaal in verschillende groepen on-
der te verdelen, vergelijkbaar met de soorten regels in het Nederlandse 
wetboek: 

De geschreven regelgeving bestaat uit de statuten en het Huishoudelijk 
Reglement, die tezamen zijn opgenomen in een boekje dat de ‘Corpswet’ heet. 
Dit boekje ontvangt elk lid bij de aanvang van zijn lidmaatschap. De Corpswet 
bevat zowel primaire regels, die de leden bepaalde verplichtingen opleggen of 
rechten verlenen, als secundaire regels, regels die over de primaire regels 
gaan.10 De primaire regels zijn onder te verdelen in de volgende twee catego-
rieën: ten eerste zijn er de verplichtende regels11, die een ge- of verbod formu-
leren.12 Artikel 80 is zo’n gebod en verplicht een lid het aan de vereniging 
mede te delen als hij van studie wisselt. Een voorbeeld van een verbod is arti-
kel 412 Corpswet, die het toebrengen van lichamelijk letsel aan een ander per-
soon op de sociëteit verbiedt. Ten tweede zijn er de veroorlovende regels, die 
de leden een bepaalde vrijheid van optreden verlenen. Een regel die in deze 
categorie valt is artikel 161. Hierin wordt een lid de mogelijkheid geboden 
stukken of boeken die zich onder de Senaat bevinden in te zien.13  

De secundaire regels die in de Corpswet te vinden zijn, zijn ten eerste de 
regels die bevoegdheden aan organen en functionarissen toekennen, zoals 
artikel 384, die het College voor de Rechtspraak met het berechten van geschil-
len en overtredingen belast. Verder zijn er nog de secundaire regels die als 
procedureregels geclassificeerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn de 

                                                           
8  Dit betekent niet dat zij de Senaat dringende instructies kan geven, maar dat alle 

organen en functionarissen verantwoording schuldig zijn aan de Corpsvergade-
ring, en dat zij functionarissen kan afzetten. 

9  Artikel 387 lid 1 Corpswet. 
10  Hart, H.L.A., The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press (1994). 
11  Witteveen, W., De geordende wereld van het recht. Een inleiding, Amsterdam, 

Amsterdam University Press (1996). 
12  Artikel 280 t/m 301 (deze artikelen betreffen lichte overtredingen die slechts met 

een boete kunnen worden bestraft) en artikel 409 t/m 427 (in deze artikelen wor-
den de ‘vergrijpen’ strafbaar gesteld, dit zijn ernstige overtredingen) Corpswet. 

13  Ook deze regels staan verspreid over de Corpswet, een ander voorbeeld is artikel 
162, dat de leden de bevoegdheid verleent de stukken van de fiscus in te zien. 
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regels die de procedure voor de interne rechtspraak vastleggen14 en regels met 
betrekking tot de procedure voor het wijzigen of herzien van de Corpswet.15  

Ten slotte is er nog een aantal primaire en secundaire regels dat moeilijk 
te categoriseren is. Zo bestaan er regels die voorwaarden stellen. Artikel 7 stelt 
de voorwaarden voor lidmaatschap, artikel 110 vermeldt de vereisten waar een 
lid aan moet voldoen, wil hij verkiesbaar zijn voor de positie van functionaris. 
Ook bevat de Corpswet beschrijvende artikelen die bijvoorbeeld de openings-
tijden van de sociëteit16 of de op te leggen straffen inhouden.17 

Opmerkelijk is dat de interne regels van Vindicat op zeer uitgebreide wij-
ze zijn gecodificeerd. Zowel de primaire als de secundaire regels zijn tot in de 
puntjes uitgewerkt, men heeft zich niet beperkt tot het opstellen van enkele 
algemene regels. Al bij de oprichting in 1815 bestond de Corpswet uit 200 
artikelen, nu heeft dat aantal zich verdubbeld. Hierin onderscheidt het vereni-
gingsrecht van Vindicat zich van de regelgeving van veel andere verenigingen. 

Naast de geschreven regels bestaan er, zoals gezegd, ook ongeschreven 
regels, de mores. De leden kennen deze regels – of worden geacht ze te kennen 
– omdat ze in de introductietijd worden uitgelegd. Het zijn grotendeels primai-
re regels die tot de categorie verplichtende regels behoren. Voorbeelden van 
mores zijn dat men niet met jas aan de sociëteit mag inlopen en dat de aanwe-
zige die de minste jaren lid is de telefoon op moet nemen. 

4. De handhaving van de regelgeving 

De geschreven regels 

De geschreven regels van Vindicat worden in eerste instantie door informele 
sociale controle gehandhaafd. Deze sociale controle bestaat uit de sociale af-
keuring die als sanctie volgt op het niet naleven van de regels. Deze vorm van 
controle is slechts effectief als de leden van het semi-autonoom sociaal veld in 
kwestie ook daadwerkelijk gevoelig zijn voor de publieke opinie.18 Die gevoe-
ligheid is er bij de leden van Vindicat in grote mate. Men wordt lid van de ver-
eniging om mensen te ontmoeten, vrienden te maken en sociale omgang te 
hebben met anderen. Een negatieve reputatie vormt hiervoor een serieuze be-
lemmering. Voor de meeste leden is het lidmaatschap van Vindicat belangrij-
ker dan een willekeurig ander lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereni-
ging. Het lidmaatschap kan namelijk een brede invloed hebben op het leven 
van de leden. Vaak vinden de leden bijvoorbeeld woonruimte via de vereni-
ging, zodat ze alleen maar met andere leden in huis wonen. Voor veel leden 
houdt het grootste gedeelte van hun sociale leven verband met de vereniging. 
                                                           
14  Artikel 388 t/m 396 Corpswet. 
15  Artikel 63 en 434 e.v. Corpswet. 
16  Artikel 244 Corpswet. 
17  Artikel 398 Corpswet. 
18  Schwartz, R., ‘Social factors in the development of legal control: a case study of 

two Israeli settlements’, (1954), 63, Yale Law Journal, 471-491. 
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Dit alles heeft tot gevolg dat de meeste leden van Vindicat er baat bij hebben 
lid te blijven en geaccepteerd te worden door de andere leden. Dit maakt hen 
gevoelig voor sociale afkeuring. 

Andere redenen voor de effectiviteit van informele sociale controle bin-
nen Vindicat is dat Vindicat een zeer kleine, hechte gemeenschap is, evenals 
een redelijk homogene gemeenschap. Alle leden zijn studenten, die vaak een 
vergelijkbare achtergrond delen. Ze komen meestal uit gezinnen met een ge-
middelde tot hoge sociaal-economische status en hebben vaak ouders die ook 
lid zijn geweest.  

Naast de informele sociale controle bestaat er echter ook een formeel sys-
teem van controle. Er zijn binnen Vindicat meerdere commissies die ‘juridisch’ 
genoemd kunnen worden, aangezien aan hen de taak van de interne controle is 
gedelegeerd.19 Ten eerste is er de Soccie. Deze commissie bestaat uit zeven 
leden, die al minstens twee jaar lid zijn van Vindicat. Gedurende de openings-
tijden van de vereniging zijn er altijd een aantal leden van de Soccie op de 
sociëteit aanwezig en zij houden toezicht op de naleving van de regels. De 
Soccie kan meteen ingrijpen of waarschuwen als er een overtreding dreigt 
plaats te vinden. Ook heeft zij de bevoegdheid overtredingen ter plekke af te 
doen door een boete op te leggen of een persoon van de sociëteit te verwijde-
ren. Verreweg de meeste regelovertredingen worden op deze wijze meteen 
aangepakt. 

Naast de Soccie bestaan er ook rechtsprekende organen binnen Vindicat, 
de Commissie voor de Rechtspraak in eerste aanleg en de Raad van Appèl voor 
hoger beroep. Is er een geschreven regel overtreden, dan kunnen de betrokken 
leden, de Soccie of de Commissie tot Vervolging een klacht indienen bij de 
Commissie voor de Rechtspraak. In de meeste gevallen komen klachten binnen 
via de Commissie tot Vervolging. In de Corpswet staan enkele sancties ge-
noemd die de rechtsprekende instanties kunnen opleggen. Voorbeelden van 
sancties zijn boetes, schorsing en royement. Verder zijn er uitgebreide regels 
die de gang van zaken tijdens de procedure vastleggen. Zo wordt degene tegen 
wie de procedure is aangespannen opgeroepen om zichzelf te verdedigen en 
moet de rechtsprekende instantie een met redenen omkleed, schriftelijk vonnis 
uitbrengen. Per jaar zijn er ongeveer tien zaken die daadwerkelijk voor de 
rechtsprekende instanties komen. Het vonnis wordt niet gepubliceerd. Het ge-
middelde lid weet dus niet precies wie er veroordeeld wordt. Er wordt echter 
momenteel gediscussieerd over de mogelijkheid om de vonnissen wel te publi-
ceren in het verenigingstijdschrift. Op deze manier weet dan ook de hele vere-
niging wat de veroordeelde persoon heeft gedaan. Dit zou een soort extra sanc-
tie moeten zijn, omdat het sociale afkeuring tot gevolg kan hebben. Men hoopt 
door deze ‘verzwaring’ van de straffen en communicatie naar de leden de al-
gemene effecten van de rechtspraak te vergroten.20 

                                                           
19  Ibid. 
20  Galanter, M., ‘Justice in many rooms: courts, private ordering and indigenous 

law’, (1981), 19, Journal of Legal Pluralism, 1-47. 
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De ongeschreven regels 

De ongeschreven regels van Vindicat, oftewel de mores, zijn een soort etiquet-
teregels. Het zijn de tradities of gewoonten. Mensen houden zich eraan omdat 
ze van mening zijn dat ze zich eraan behoren te houden en sociale afkeuring 
zullen ervaren als ze het niet doen. Het zijn de mores die Vindicat haar bijzon-
dere karakter verlenen. 

Er zijn drie soorten ongeschreven regels binnen Vindicat. Ten eerste zijn 
er ongeschreven regels die gebaseerd zijn op zeer algemene normen (die even-
tueel ook in het dagelijkse leven gelden), die vaak op ongewone of strikte wij-
ze door de vereniging ingevuld worden. Een voorbeeld van zo’n algemene 
norm is de opvatting dat nieuwe of jongere leden zich nog moeten bewijzen, 
terwijl de ouderen hun positie op de vereniging al hebben verdiend en dus ge-
respecteerd dienen te worden. Een heel aantal regels binnen Vindicat is op 
deze norm gebaseerd, zoals de regels dat men zijn stoel af moet geven aan ie-
mand die al langer lid is en dat de eerstejaars leden glazen moeten ophalen. 
Men kan zeggen dat de norm die respect voor oudere mensen voorschrijft in de 
Nederlandse samenleving als geheel ook geldt, maar buiten Vindicat wordt 
deze norm toch nooit zo geïnterpreteerd dat je moet opstaan voor iemand die 
een jaar ouder is dan jij. Een andere, van oudsher heersende algemene norm, is 
dat men netjes gekleed dient te gaan naar de sociëteit. Tegenwoordig betekent 
dit dat je niet met gympen naar de vereniging mag, en dat de eerstejaars man-
nen op woensdagavond met een das en een jasje op de sociëteit dienen te ver-
schijnen. Dit heeft echter tot gevolg dat iedereen in zijn oude en vieze schoe-
nen naar de sociëteit komt (zolang het maar geen gympen zijn) en de mannen 
rondlopen in vieze gescheurde jasjes. Door de invulling wordt de oorspronke-
lijke norm dus geweld aan gedaan.  

Vervolgens zijn er nog regels die bepaalde rituelen voorschrijven. Zo zin-
gen alle leden een bepaald lied als de Senaat binnenkomt bij officiële gelegen-
heden, en gaat men verkleed naar bepaalde feesten.  

Tot slot bestaan er regels die moeten waarborgen dat de orde wordt ge-
handhaafd en dat de avonden op de sociëteit zo soepel mogelijk verlopen. Een 
voorbeeld hiervan is dat men stil moet zijn als de jaarliederen gezongen wor-
den. 

Officieel kunnen de ongeschreven regels slechts gehandhaafd worden 
door middel van informele sociale controle; formeel is er geen orgaan belast 
met de taak de naleving van de mores te waarborgen. Een overtreding van een 
ongeschreven regel kan dan ook niet leiden tot een procedure voor de recht-
sprekende instanties. In de praktijk is er echter toch een vorm van formele con-
trole op de mores, omdat de Soccie zich deze taak heeft toegeëigend. Officieel 
bezit zij niet de bevoegdheid de leden te dwingen de ongeschreven regels na te 
leven, aangezien dit louter etiquetteregels zijn die niet tot de officiële regelge-
ving van de vereniging behoren. Zij heeft echter wel de taak de orde te hand-
haven21 en meer in het algemeen het soepel laten verlopen van de avonden op 
                                                           
21  Artikel 272 lid 1 Corpswet. 
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de sociëteit. Als een overtreding van een ongeschreven regel dus tevens een 
verstoring van de orde inhoudt, heeft de Soccie de bevoegdheid om in te grij-
pen. Als op woensdag- en vrijdagavond de jaarliederen worden gezongen, bij-
voorbeeld, is het de regel dat niemand er doorheen mag praten. Gebeurt dit 
wel, dan is het onmogelijk het zingen ordelijk te laten verlopen. Maar ook als 
ongeschreven regels worden overtreden die niets met de orde op de vereniging 
te maken hebben – zoals het verbod op het dragen van gympen – grijpt de Soc-
cie in. Zonder er dus officieel de bevoegdheid toe te hebben, zorgt de Soccie 
ervoor dat er in bepaalde gevallen een sanctie staat op het overtreden van de 
mores, die verder gaat dan sociale afkeuring. In het meest vergaande geval 
bestaat de sanctie uit verwijdering van de sociëteit voor de rest van de avond. 

De sanctie op overtreding van een ongeschreven regel die door de Soccie 
wordt gehandhaafd bestaat meestal eerst uit een aanmaning op te houden met 
het schenden van de regel. Als de overtreder na herhaaldelijk waarschuwen 
niet luistert wordt hij door de Soccie uit de sociëteit verwijderd. Dit komt op 
bijna elke drukke avond (gemiddeld twee avonden per week) wel een keer 
voor. Vooral de regel dat men stil moet zijn tijdens het zingen van de jaarliede-
ren wordt veelvuldig geschonden. Tijdens het zingen van de jaarliederen wordt 
er bijna altijd wel iemand buiten de deur gezet. 

Naast deze sancties van de Soccie staan er op overtredingen van bepaalde 
ongeschreven regels ook vaste, ongeschreven sancties. Een voorbeeld hiervan 
is de sanctie op het overtreden van de ongeschreven regel dat er niet gezoend 
mag worden op de sociëteit. Als twee mensen deze regel overtreden moeten zij 
allebei een glas koffiemelk leegdrinken. Ook hier gaat de sanctie op een over-
treding van de ongeschreven regels dus verder dan het moeten ondergaan van 
sociale afkeuring. Deze ongeschreven sancties worden zowel onder druk van 
de Soccie als van de rest van de leden ondergaan. 

5. Verschillende visies op de effecten van zelfregulering 

In deze paragraaf komen twee verschillende visies op de effecten van zelfregu-
lering voor de nationale samenleving aan bod. Zelfregulering, zoals die binnen 
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Vindicat plaatsvindt, kan vanuit het perspectief van de staat gezien worden als 
een bedreiging of juist als een positieve bijdrage aan de normhandhaving. 

Zelfregulering kan worden beschouwd als een bedreiging, omdat het de 
staat beperkt in haar autonomie. Een zelfregulerend semi-autonoom sociaal 
veld kan de effectiviteit van nationale wetgeving bijvoorbeeld negatief beïn-
vloeden. De regels die afkomstig zijn van een democratisch gekozen overheid 
en die het algemeen belang moeten dienen, kunnen gedwarsboomd worden 
door sociale groepen die hun eigen belangen nastreven. Zelfregulering wordt 
ook wel als een bedreiging gezien voor de democratie en de vrijheid van het 
individu. De bedreiging is erin gelegen dat de interne organisatie van veel so-
ciale groepen vaak niet democratisch genoemd kan worden. Er wordt wel be-
weerd dat particuliere organisaties bijna altijd feitelijk oligarchisch zijn.26 
Maar zelfs al wordt een sociale groep geregeerd volgens de wensen van de 
meerderheid, dan nog is er soms weinig oog voor de rechten van individuen, 
minderheden en niet-leden. Dergelijke niet-democratische semi-autonome so-
ciale velden hebben over het algemeen een grotere invloed op het leven van de 
burger dan de nationale staat. Als de beginselen van democratie en rechtsstaat 
dus geen rol spelen binnen deze groepen, zouden deze beginselen geweld aan-
gedaan worden.27 Hier vloeit de conclusie uit voort dat een samenleving min-
der democratisch is als deze is opgebouwd uit allerlei ondemocratisch functio-
nerende sociale groepen.  

Naar mijn mening heeft de interne organisatie van Vindicat een hoog de-
mocratisch gehalte. De leden hebben inspraak door het bestaan van de Corps-
vergadering en er is min of meer een scheiding der machten: de uitvoerende 
macht ligt bij de Senaat, de wetgevende macht bij de Corpsvergadering en de 
rechtsprekende macht bij het College voor de Rechtspraak en de Raad van 
Appèl. Verder waarborgt Vindicat de rechtsstatelijke principes zoals het legali-
teitsbeginsel.28 Hierdoor worden de rechten van minderheden en het individu 
binnen de vereniging voldoende gewaarborgd. Aan de rechten van niet-leden 
wordt binnen Vindicat echter geen aandacht besteed. 

Een ander argument waarom zelfregulering als een bedreiging gezien kan 
worden, is dat het rechtsongelijkheid voort kan brengen binnen een staat. 
Doordat elke sociale groep zijn eigen regels en sancties heeft, wordt er op be-
paald gedrag niet overal op dezelfde manier gereageerd. Als iemand zich op 
Vindicat schuldig maakt aan mishandeling, is de kans groot dat dit delict enkel 
intern berecht wordt. De maximale straf die intern kan worden opgelegd is 
royement. Als hetzelfde delict op straat wordt gepleegd, is de kans veel groter 
dat de dader voor de nationale rechter terechtkomt en dan hangt deze een straf-
blad en een eventuele gevangenisstraf boven het hoofd. Deze rechtsongelijk-
heid is echter inherent aan het bestaan van hechte semi-autonome sociale vel-

                                                           
26  McConnell, G., ‘Public and private government’, in Private Government. Intro-

ductory readings, Lakoff, S. and Rich, D., Glenview en Brighton: Scott, Fores-
man and Company, (1973) 17-41. 

27  Ibid. 
28  Het legaliteitsbeginsel is neergelegd in artikel 397 lid 1 Corpswet. 
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den binnen een samenleving. Ook al zou Vindicat helemaal geen intern sys-
teem van berechting hebben, dan nog zou er niet snel aangifte bij de politie 
gedaan worden van interne delicten. Als mensen dicht bij elkaar staan en veel 
met elkaar te maken hebben, roepen ze minder snel hulp van buitenaf in bij een 
conflict. 

Zelfregulering kan ook een positieve functie hebben binnen een staat. 
Soms gebruikt de staat zelfregulering als middel om een bepaald gedrag bij de 
burger te bewerkstelligen. De zelfregulering van Vindicat, waarbij enkele 
strafrechtelijke regels buiten de staat om worden gehandhaafd, heeft ook een 
aantal voordelen voor de samenleving als geheel. In een maatschappij als de 
onze is een waterdicht strafrechtsysteem waarin de strafrechtelijke normen 
volledige toepassing vinden niet denkbaar.29 Een reden hiervoor is dat het ju-
diciële apparaat nu al overbelast is, terwijl zij op dit moment slechts een fractie 
van de potentiële strafzaken berecht. Het bestaan van het tuchtrechtsysteem 
binnen Vindicat, door middel waarvan ook strafrechtelijke normen worden 
gehandhaafd, vormt in deze zin dus een soort aanvulling op de handhaving van 
de staat. Overtredingen die niet tot een sanctie zouden leiden via de weg van 
het nationale recht, worden binnen Vindicat wel gesanctioneerd.  

6. Conclusie  

In dit artikel heb ik de vraag beantwoord wat de verhouding is tussen de zelf-
regulering van Vindicat en de regelgeving van de Nederlandse staat, en heb ik 
beschreven hoe Vindicat zelf het gedrag van haar leden reguleert. 

Geconcludeerd kan worden dat een vereniging als Vindicat volgens de 
Nederlandse wet een zeer vergaande bevoegdheid heeft om delicten enkel in-
tern te berechten en zo buiten het nationale strafrechtssysteem te houden. Al-
leen bij zware misdrijven heeft iedere burger die ervan op de hoogte is (en dus 
ook de functionarissen van Vindicat) de plicht aangifte te doen bij de politie. 
Deze vergaande bevoegdheid van verenigingen als Vindicat op het gebied van 
zelfregulering leek mij in theorie problematisch, omdat het bijvoorbeeld 
rechtsongelijkheid mogelijk maakt. In de praktijk blijkt het mee te vallen. Ten 
eerste zijn het alleen lichte delicten die binnen Vindicat enkel intern worden 
berecht, delicten die dus ook door de rechter niet zwaar bestraft zouden wor-
den. Ook gaat het om slechts een klein aantal delicten per jaar. Verder is Vin-
dicat slechts een van de vele semi-autonome sociale velden binnen onze maat-
schappij die invloed hebben op het gedrag van hun leden. Bijna elke hechte 
sociale groep met leden die in een langdurige verhouding tot elkaar staan zal 
over het algemeen haar problemen liever intern oplossen. De rechtsongelijk-
heid die daar uit voortvloeit is niet te voorkomen. 
 

                                                           
29  Galanter, M., ‘Justice in many rooms’, hierboven 20. 



Regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen: 
een geschiedenis van de interactie tussen 

zelfregulering en overheidsregulering 

William de Vreede  

Voorafgaand: het probleemveld afgebakend 

Dit artikel behandelt de regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen 
gericht op publiek of beroepsbeoefenaren. Reclame is een breed begrip.1 Zo 
omvat het in beginsel alle activiteiten die bedrijven bedenken om hun produc-
ten aan de man te brengen. Hier zullen we naast de conventionele vormen van 
reclame, zoals bijvoorbeeld advertenties en tv-spotjes, dan ook ingaan op de 
activiteiten van artsenbezoekers, de verstrekking van monsters aan beroepsbe-
oefenaren, maar vooral op gunstbetoon. Gunstbetoon is de alles omvattende 
term voor het geven en ontvangen van geschenken (bijvoorbeeld van theater-
bonnen of een draadloze muis2), het verlenen en genieten van gastvrijheid (bij-
voorbeeld van reis- en verblijfkostenvergoedingen op een medisch congres), 
het vragen en verlenen van sponsoring (bijvoorbeeld ter financiering van een 
medisch congres) en de honorering van dienstverlening (bijvoorbeeld van een 
vergoeding voor het houden van een ‘inleidend praatje’ op een medisch con-
gres).3 

Niet aan bod komt de rol van de farmaceutische industrie in de financie-
ring van geneesmiddelenonderzoek. Ook hier neemt de invloed van de farma-
ceutische industrie als geldschieter, maar tevens als initiator, richtinggever en 
publicist toe. Onderzoekers worden meer en meer uitgenodigd zich marktge-
richt te gedragen en nauwe banden te ontwikkelen met partijen buiten de we-
                                                           
1  Althans, net als het Reclamebesluit en de Gedragscode van de CGR, zullen we al-

le marketinginspanningen die de farmaceutische industrie inzet om het voor-
schrijfgedrag van artsen te beïnvloeden bestempelen als reclame. 

2  In een onderzoek voor de Consumentenbond hebben twee huisartsen een half jaar 
lang bijgehouden wat zij aan reclamefolders, cadeaus en uitnodigingen hebben 
gekregen. Naast 60 kilo reclamemateriaal ontving één huisarts in de periode van 
januari tot juli maar liefst honderd cadeaus. De ander kreeg 73 presentjes aange-
boden. De verzameling ‘aardigheidjes’ bestond onder meer uit een setje biergla-
zen, rookmelders, een waterdicht horloge, orthopedische sandalen, een fiets-
kilometerteller, een zakje dropjes, bloemzaadjes en een videoband van Fawlty 
Towers, zie ‘Huisartsen onder giften bedolven’, Telegraaf, 6 oktober 2001. 

3  Deze opsomming is ontleend aan CGR Uitwerking Normen Gunstbetoon, zie 
www.cgr.nl/Gedragscode/Uitwerking_Normen_Gunstbetoon/uitwerking_nor-
men_ gunstbetoon.html, geraadpleegd 26 juni 2003. 
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tenschappelijke instelling. Die banden krijgen gestalte in subsidies en contrac-
tresearch voor de farmaceutische industrie, maar ook in giften, consulterende 
functies, patenten en opleidingsfaciliteiten. Mede door de toegenomen publica-
tiedruk kunnen onderzoekers bloot komen te staan aan verleidingen, die de 
zuiverheid en de objectiviteit van wetenschappelijk onderzoek aantasten.4 We 
beperken ons hier echter tot de bovengenoemde vormen van reclame.5 

Zoals gezegd gaat het in dit artikel over regulering van reclame voor re-
ceptgeneesmiddelen. Naast receptgeneesmiddelen bestaan ook de zogenaamde 
zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept van de voorschrij-
vende arts bemachtigd kunnen worden, bijvoorbeeld hoestdrank of homeopa-
thische geneesmiddelen), gezondheidsproducten (bijvoorbeeld voedingssup-
plementen of vitaminepreparaten) en ‘functional foods’ (gewone levensmidde-
len met een extra gezondheidsfunctie, bijvoorbeeld margarine of drinkontbijt 

                                                           
4  Zo bleek uit een onderzoek van de New England Journal of Medicine uit 1998 dat 

96% van de auteurs van studies met positieve uitkomsten voor omstreden ge-
neesmiddelen tegen hoge bloeddruk – zogenaamde calciumblokkers – een finan-
ciële relatie had met een fabrikant van die calciumblokkers. Van de studies met 
negatieve conclusies over deze middelen bleek slechts 37% van de auteurs betaald 
te worden door een fabrikant, zie Stelfox, H.T. et al, ‘Conflict of interest in the 
debate over chalciumchannel antagonists’, (1998), 338, New England Journal of 
Medicine, 101-106. Voor andere publicaties over de verhouding tussen de farma-
ceutische industrie en medisch wetenschappelijk onderzoek zie: Kant, A., Palm, I. 
en Raak, R. van, ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek en de farmaceutische in-
dustrie. Ongemakkelijke minnaars of huwelijkse voorwaarden. Pleidooi voor een 
scheiding van tafel en bed’, Den Haag, Socialistische Partij (2001), zie www. 
sp.nl/dossiers/farma/, geraadpleegd 26 juni 2003; Kjaergard, L.L. and Als-Niel-
sen, B., ‘Association between competing interests and authors’, (2002), 325, Bri-
tish Medical Journal, 249-52; Roos, J.C., ‘Klinische onderzoekers en farmaceuti-
sche industrie. Liasons dangereuses’ (1999), 143, Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde, 143; Cohen, A.F., ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek en de 
farmaceutische industrie. Ongemakkelijke minnaars of huwelijkse voorwaarden?’ 
(2001), 145, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 30; Bouvy, M.L., Egberts, 
A.C.G. en Leufkens, H.G.M., ‘Klinische onderzoekers en farmaceutische indu-
strie. Troglitazon en mibefradil in opspraak’, (1999), 143, Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde, 34. 

5  Ook ten aanzien van de ambivalente rol van de farmaceutische industrie in weten-
schappelijk geneesmid-delenonderzoek zijn een hoop interessante initiatieven tot 
regulering genomen. Zo zijn er onder andere de opstelling van de researchcode 
‘Onafhankelijk in wetenschap’ van het AMC, zie www.amc.nl, geraadpleegd 26 
juni 2003; de oprichting van een ‘Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit’ 
door de VSNU, de NWO en de KNAW, zie www.knaw.nl/nieuws/pers_pdf/lo-
wi_6349-reglement.pdf, geraadpleegd 26 juni 2003; de oprichting van een ‘Com-
missie Wetenschappelijke Integriteit Gezondheidsonderzoek’ en de opstelling van 
de ‘Internationale Standaardregels voor publicatie in medisch-wetenschappelijke 
vakbladen’ door de Vancouver Group, zie www.icmje.org, geraadpleegd 26 juni 
2003. Zie voor de twee Nederlandse initiatieven ook ‘Firma list en bedrog, het 
aanpakken van medisch-wetenschappelijke fraude’, (2002), 57, Medisch Contact, 
356-359. 
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verrijkt met vezels en vitaminen) die in de medische sfeer vallen of in ieder 
geval claimen daarvan deel uit te maken. De vele initiatieven die zijn voorge-
steld of tot stand zijn gekomen om de reclame voor deze middelen en produc-
ten te reguleren zullen hier dus niet aan bod komen.6 

1. Inleiding: het probleem 

In het voorjaar van 2000 wordt een landelijke voorlichtingscampagne gehou-
den waarbij in tv-spotjes door een man in een witte doktersjas wordt verteld 
dat “honderdduizenden Nederlanders” last hebben van schimmelnagels, waar-
bij dezelfde man voeten met aangetaste nagels presenteert. De voice-over on-
der het spotje meldt: “Sommige mensen hebben last van een schimmelinfectie 
aan hun nagels. Daar kun je goed voor behandeld worden. Bij klachten vraag 
ernaar bij uw huisarts.” Deze campagne werd georganiseerd door farmaceu-
tisch bedrijf Novartis die met het middel Lamislil circa de helft van de ‘kal-
knagelmarkt’ in handen heeft. De merknaam zelf werd niet genoemd in de tv-
spotjes. Wel werden er tegelijkertijd met de reclamecampagne huisartsen be-
naderd met informatie over het geneesmiddel. In dit geval werden artsen dus 
enerzijds onder druk gezet door patiënten die meenden dat er een ‘uiterst effec-
tief’ geneesmiddel voor een ‘bijzonder hinderlijke’ kwaal voor hen op de 
markt was en anderzijds werd de arts zelf alert gemaakt op het fenomeen 
schimmelnagels en daarbij voorzien van allerlei informatie over een nieuw 
middel dat effectief zou zijn. Echter, over het algemeen wordt de aandoening 
schimmelnagels (onychomycose) door de artsenberoepsgroep gezien als een 
onschuldige kwaal die slechts in enkele gevallen leidt tot ingroei van de nagels 
of andere echt hinderlijke klachten; het vervelendste is doorgaans dat de teen-
nagels er niet bepaald fraai door gaan uitzien. Daarentegen moet Lamisil, wil 

                                                           
 6  Ten aanzien van de regulering van reclame voor ‘functional foods’ is er de ‘Ge-

dragscode wetenschappelijke onderbouwing Gezondheidseffecten ten behoeve 
van de Gezondheidsclaims voor eet- en drinkwaren’ opgesteld op initiatief van 
het Voedingscentrum in overleg met organisaties uit het bedrijfsleven, consumen-
tenorganisaties, voorlichtingsinstanties wetenschap en overheid, zie 
www.voedingscen-
trum.nl/content/documents/Gedragscode_Gezondheidsclaims.pdf, geraadpleegd 
26 juni 2003. Voor een bespreking van deze problematiek, zie ‘Notitie Specifiek 
Gezondheidsbevorderende Voedingsmiddelen’, Ministerie van VWS, Den Haag 
2002, zie www.minvws.nl/document.html?folder=393&page= 17820, geraad-
pleegd 26 juni 2003. Ten aanzien van de regulering van reclame voor gezond-
heidsproducten is er de ‘Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten’ 
opgesteld door de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten, zie 
www.koagkag.nl, onder ‘Leidraad’, geraadpleegd 26 juni 2003. Ten aanzien van 
de regulering van reclame voor zelfzorg- en homeopathische geneesmiddelen is er 
de ‘Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen’ van de Keuringsraad 
Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen www.koagkag.nl, onder ‘Leidraad’, ge-
raadpleegd 26 juni 2003.  
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het effectief zijn, langdurig worden geslikt, komt het geregeld voor in de top-
tien van de middelen met de meeste meldingen van bijwerkingen (maagdarm-
klachten, hoofdpijn, misselijkheid) en kost een kuur meer dan tweehonderd 
euro.7  

Maar voor Novartis waren deze nadelen van ondergeschikt belang. Be-
langrijker was dat in Nederland zeker 700000 mensen schimmelnagels hebben 
en er met een campagne dus een grote markt te winnen viel. De campagne 
werkte. Vóór de tv-spotjes was de omzet van het schimmelmiddel Lamisil ma-
tig. Na deze zogenaamde ‘symptoomreclame’8 steeg de omzet uitbundig: van 
15 miljoen euro in 1999 tot 32 miljoen in 2001. Toen Novartis in 2000 met de 
tv-reclame begon, piekte de omzet direct al tot ruim 23 miljoen euro, aldus 
cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.9 Uiteindelijk steeg de 
omzet van het bewuste middel met 40 à 50%. 

Over deze ‘voorlichtingscampagne’ ontstond commotie omdat het niets 
anders zou zijn dan een poging van een farmaceutisch bedrijf om het voor-
schrijfgedrag van artsen te beïnvloeden. De onderliggende gedachte van die 
commotie is dat het voorschrijfgedrag van de arts met betrekking tot een ge-
neesmiddel op recept op een volledige onafhankelijke medisch oordeel zou 
moeten berusten. Die onafhankelijkheid beschermt iedere patiënt individueel 
en de volksgezondheid in het geheel. Bovendien is onze economische welvaart 
er niet bij gebaat wanneer schadelijke, ineffectieve of onnodig dure middelen 
worden voorgeschreven. 

Wie concludeert uit dergelijke commotie dat er voor deze problematiek 
geen regels bestaan heeft het mis. De wettelijke regels zijn vastgelegd in het 
‘Reclamebesluit Geneesmiddelen’.10 Om een betere handhaving van deze re-
gels te bewerkstelligen heeft de overheid in 1999 een sector Reclametoezicht 
binnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg opgericht. Daarnaast heeft zowel 
de medische professie als de farmaceutische bedrijfstak initiatieven ontplooid 
om nieuwe gedragsregels in het leven te roepen en bestaande gedragscodes aan 
te passen en te verscherpen. Zoals we zullen zien is het resultaat een kluwen 
van verschillende vormen van zelfregulering en overheidsregulering.  

Het doel van dit artikel is deze kluwen te ontrafelen en meer inzicht te 
krijgen in de vraag hoe in dit veld de verschillende vormen van zelfregulering 
                                                           
7  ‘Novartis / Forse winst in slipperseizoen’, Trouw, 30 maart 2002. 
8  De term ‘symptoomreclame’ is als eerste door het kamerlid Kant gebruikt d.d. 27 

juni 2000, Aanhangsel Handelingen II 1999/2000, nr. 1598 & 1599; 31 mei 2001, 
Aanhangsel Handelingen II 2000/01, nr. 1389. 

9  ‘Schimmelnagels met STER-allures’, (2001), 136, Pharmaceutisch Weekblad, 
861. 

10  Besluit van 31 oktober 1994, houdende regels voor reclame voor geneesmiddelen, 
Stb. 1994, 787 (Reclamebesluit geneesmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij besluit 
van 4 januari 1999, Stb. 1999 37). Het Reclamebesluit is een uitvoeringsvoor-
schrift van artikel 26 sub f (Aanprijzing) wet van 27 juli 1958, Stb. 408, houdende 
nieuwe regeling nopens de geneesmiddelenvoorziening en de uitoefening der art-
senijbereidkunst (Wet op de Geneesmiddelenvoorziening), zie ook noot 33. 
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en overheidsregulering tot stand zijn gekomen. Daartoe zal in paragraaf 2 de 
ontstaanswijze van de verschillende instituties en regels worden beschreven. 
Om een beeld van het functioneren van zelfregulering in de praktijk te schetsen 
zal aan het eind kort worden ingegaan op een door veldpartijen opgericht or-
gaan, dat toezicht houdt op geneesmiddelenreclame. Vervolgens zal in para-
graaf 3 een aantal conclusies worden getrokken. Daar wordt getracht een ant-
woord te geven op de vraag waarom juist in dit veld een kluwen van over-
heidsregulering en zelfregulering kon ontstaan. Ook wordt dieper ingegaan op 
de motieven van zowel de overheid als het veld om te komen tot zelfregule-
ring. Tot slot zal gekeken worden of hetgeen aan de orde is gekomen met be-
trekking tot de regulering van geneesmiddelenreclame inzicht verwerft in de 
rol die zelfregulering speelt in de rechtsontwikkeling. Maar eerst volgt een 
nadere beschrijving van het probleemveld. 

1.1 Professionele relatie arts – farmaceutisch bedrijf 

De arts en de farmaceutische industrie zijn geen vreemden voor elkaar. Zij 
hebben een professionele relatie waarin de farmaceutische industrie de arts 
nodig heeft om voorschriften te genereren, mee te werken aan onderzoek en 
een terugkoppeling te geven van de met haar producten opgedane praktijkerva-
ring, en de arts de industrie nodig heeft voor de informatievoorziening over 
geneesmiddelen en hun (bij)werkingen en de ontwikkeling en productie van 
steeds betere producten. Het probleem is dat de arts noch de farmaceutische 
industrie het daarbij laat. Elk farmaceutisch bedrijf is er bij gebaat dat zijn pro-
ducten zoveel mogelijk worden gekocht – en dus voorgeschreven. Het maken 
van een goed geneesmiddel en het verschaffen van informatie daarover is niet 
de enige manier om dit streven te verwezenlijken. Ook op andere wijze kan het 
voorschrijfgedrag van de arts beïnvloed worden en dat wordt dan ook voortdu-
rend geprobeerd. Op zijn beurt geniet de arts van de faciliteiten, beloningen en 
andere vormen van gunstbetoon die de industrie hem aanbiedt en heeft het er 
althans de schijn van dat hij zijn medisch handelen daardoor laat beïnvloeden. 

1.2 De farmaceutische industrie – situatieschets van de bedrijfstak 

In de farmaceutische industrie zijn hoge omzetten en winsten nog meer van 
belang dan in andere bedrijfstakken. Dit is niet omdat de directie van een far-
maceutisch bedrijf als Novartis Pharma inhaliger is dan de top van Heineken of 
Ahold, maar omdat de ontwikkelingskosten van een nieuw geneesmiddel ex-
treem hoog zijn.11 Bijkomend probleem is dat (aflopende) patenten de farma-

                                                           
11  “Als een farmaceutisch bedrijf een nieuw geneesmiddel op de markt introduceert, 

heeft dat bedrijf gemiddeld zo’n twaalf jaar onderzoek naar dat middel gedaan en 
circa 500 miljoen gulden geïnvesteerd”, aldus E.M. Bossert, manager communi-
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ceutische bedrijven slechts een beperkt aantal jaren geven om de hoge investe-
ringen in een nieuw middel terug te verdienen. Daarom is het voor een farma-
ceutisch bedrijf van groot belang om zo snel mogelijk de omzet van een nieuw 
middel in hevige mate te stimuleren. Geen wonder dus dat de industrie onge-
veer 20% van haar opbrengsten – in geen enkele andere branche is dit percen-
tage zo hoog – spendeert aan de marketing van nieuwe middelen.12  

1.3 Marketingtechnieken van de farmaceutische bedrijfstak 

Om de verschillende marketingtechnieken, die door de farmaceutische indu-
strie worden gebruikt om het voorschrijfgedrag van artsen te beïnvloeden, op 
een rijtje te zetten, deel ik ze op in drie groepen: directe benadering van de 
arts, indirecte benadering van de arts en een combinatie van beiden zoals in 
bovengeschetst voorbeeld over schimmelnagels.13  

De meest gangbare vormen van directe benadering zijn artsenbezoek door 
een vertegenwoordiger van een farmaceutisch bedrijf, advertenties in medische 
vakbladen en direct mail. Dit zijn vrij algemene marketinginstrumenten verge-
lijkbaar met marketing in de meeste bedrijfstakken. Meer specifiek voor de 
farmaceutische industrie zijn het uitvoeren en sponsoren van nascholing voor 
artsen, het sponsoren van medische symposia, bijeenkomsten en wetenschap-
pelijke congressen, het sponsoren van klinisch onderzoek (onderzoek naar de 
werking in de praktijk van nieuwe geneesmiddelen), het verstrekken van mon-
sters en het betalen van opinionleaders om bepaalde geneesmiddelen te promo-
ten. 

Naast deze vormen van directe benadering bestaat er ook nog een meer 
‘complementaire’14 vorm van directe benadering en dat is gunstbetoon. Hier-
toe behoren onder meer cadeaus, reis- en verblijfskosten rondom nascholings-

                                                           
cations Nefarma, in ‘Discussie over de grenzen van nascholen met de industrie’, 
(1997), 7/8, De Huisarts in Nederland, 6-9. 

12  Voor meer informatie over de precieze omvang van uitgaven aan marketing door 
farmaceutische bedrijven zie Egmond-Vettenburg, J.S. en Steege, J. ter, Marke-
tingplannen voor U.R.-geneesmiddelen: de feitelijke stand van zaken, Sector Re-
clametoezicht Geneesmiddelen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
Utrecht, Staatstoezicht op de Volksgezondheid (2001), zie www.minvws.nl/docu-
ments/gmv/Rapport/2191036C.pdf, geraadpleegd 26 juni 2003.  

13  De termen ‘direct’ en ‘indirect’ voor respectievelijk reclame gericht op artsen en 
publieksreclame worden ook gebezigd in Bruijn, E.M. de, en Wigersma, L., ‘Re-
gels in Reclameland’, (2001), 56, Medisch Contact, 179-181. 

14  In een onderzoek van het Centraal Plan Bureau wordt de term ‘complementair’ 
gebezigd voor symptoom-reclame omdat hierbij verschillende marketinginstru-
menten worden ingezet: publieksreclame en tegelijkertijd een mailing aan artsen 
over het geneesmiddel voor de desbetreffende kwaal, zie Laat, E. de, Windmeijer, 
F. en Douwen, R., How does pharmaceutical marketing influence doctor’s pre-
scribing behaviour, Den Haag, Centraal Planbureau (2002) 11, www.cpb.nl, on-
der ‘Overige Publicaties’ geraadpleegd 26 juni 2003.  
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cursussen en congressen, etentjes, financiering van uitstapjes naar golfbanen of 
voetbalwedstrijden tijdens congressen, etc. Het ‘complementaire’ karakter van 
gunstbetoon bestaat erin dat bijvoorbeeld een cadeau of reiskostenvergoeding 
samengaat met de deelname aan een nascholingscursus.  

‘Indirecte’ benadering van de arts geschiedt via de patiënt, met als achter-
liggend idee dat de steeds mondiger consument, zijn arts zal vragen en mis-
schien wel onder zal druk zetten hem een bepaald middel voor te schrijven. 
Vanuit het idee ‘sell the disease in order to sell the cure’ maakt de farmaceuti-
sche industrie publieksreclame (‘direct to consumer’).15 Voorbeelden zijn ad-
vertenties in landelijke dagbladen waar verwezen wordt naar receptgeneesmid-
delen of internetsites die bij een snelle klik allerhande informatie bieden over 
receptgeneesmiddelen.  

De derde soort marketingtechnieken combineert een directe en indirecte 
benadering. Dit fenomeen wordt ook wel ‘symptoomreclame’ genoemd. Hier-
bij tracht men het voorschrijfgedrag van de arts van twee kanten tegelijkertijd 
te beïnvloeden: door hem direct te benaderen en tegelijkertijd via publieksre-
clame zijn patiënten te mobiliseren. Een voorbeeld hiervan is de beschreven 
campagne van Novartis.  

1.4 Onwenselijke gevolgen van de beïnvloeding van het voorschrijfgedrag 

De zojuist beschreven invloed die de farmaceutische industrie op het voor-
schrijfgedrag van de artsen probeert uit te oefenen,16 leidt tot twee problemen. 
Het eerste probleem betreft de onafhankelijke positie van de arts. Per jaar wor-
den er 140 miljoen recepten voor een geneesmiddel afgegeven.17 De wetgever 
wil bij de geneesmiddelen op recept de garantie scheppen dat gebruik slechts 
plaatsvindt naar aanleiding van een medisch oordeel plaatsvindt. De arts wordt 
geacht een professionele afweging te maken waarbij de medische behoefte van 
de patiënt voorop staat.18 Door de beïnvloeding van de farmaceutische indu-
                                                           
15  Hayes, L., ‘Is the EU Edging Towards DTCA? Examining the consequences of 

industry’s latest lobby’, (2001), 6, Health Action International Europe, 1-11, 
www.haiweb.org/pubs/hailights/aug2001/aug01_lead.html, geraadpleegd 26 juni 
2003. 

16  Naar de vraag of artsen ook echt worden beïnvloed door geneesmiddelenreclame 
is veel onderzoek gedaan en over geschreven, zie ‘Invloeden bij het kiezen van 
geneesmiddelen’, (2001), 35, Geneesmiddelenbulletin, 37-43; Laat, E. de, Wind-
meijer, F. en Douwen, R., How does pharmaceutical marketing influence doctor’s 
prescribing behaviour, zie boven; Wazana, A., ‘Physicians and the Pharmaceuti-
cal Industry Is a Gift Ever Just a Gift?’, (2000), 283, Journal of the American 
Medical Association, 373-80. 

17  Zie Berg Jets, A. van den, en Peters-Volleberg G.W.M. (eds), ‘Geneesmiddelen 
en medische hulpmid-delen: trends en dilemma’s’, Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum (2002) 18. 

18  Leenen, H.J.J., Handboek Gezondheidsrecht. Deel II: Gezondheidszorg en recht, 
Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum (2002) 154; zie ook Kamerstukken II, 
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strie komt de onafhankelijkheid van de arts in gevaar, waardoor niet meer van 
een professioneel, wetenschappelijk oordeel uit kan worden gegaan.  

Ten tweede wordt een betaalbare en doelmatige verstrekking van ge-
neesmiddelen belemmerd.19 Onder invloed van de marketingtechnieken schrij-
ven artsen niet meer consequent het meest goedkope en effectieve geneesmid-
del voor. Dit minder kostenbewust en doelmatig voorschrijven leidt tot finan-
ciële verspilling en op de lange termijn tot een verlaging van de economische 
welvaart aangezien de geneesmiddelen dan wel uit de algemene middelen wor-
den betaald dan wel direct drukken op de polissen van particulier verzeker-
den.20  

2. Geschiedenis van de regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen 

In dit gedeelte wordt een historische beschrijving gegeven van de regulering 
van reclame voor receptgeneesmiddelen. In de ontwikkeling van deze regule-
ring kunnen twee momenten als scharnierpunt worden gezien: 1994 en begin 
1999. In 1994 wordt de eerste regeling door de overheid opgesteld, het Recla-
mebesluit, welke moet gaan toezien op reclame voor geneesmiddelen. Ook 
wordt rond dit tijdstip door de betrokken veldpartijen van start gegaan met de 
opstelling van een eigen gedragscode. Begin 1999 is aan te merken als het 
tweede scharnierpunt, omdat dan door zowel het veld als de overheid beide 
regelingen voor het eerst actief worden gehandhaafd. De twee scharnierpunten 
maken het mogelijk drie fasen te onderscheiden. 

We beginnen met een beschrijving van vóór 1994 reeds ontwikkelde re-
gels voor reclame voor receptgeneesmiddelen. Vervolgens schetsen we de ont-
wikkeling van regulering in de periode 1994 tot en met begin 1999. Daarna zal 
een beschrijving van de periode van 1999 tot en met de meest recente ontwik-
kelingen volgen. Eerst wordt een kort overzicht gegeven van alle instituties die 
in het verloop van dit hoofdstuk aan bod zullen komen. 

                                                           
2000/01, 23959, nr. 10, 1: “Achterliggende gedachte daarbij is dat de patiënt het 
voor hem optimale geneesmiddel krijgt voorgeschreven en dat het voorschrijfge-
drag van artsen slechts op inhoudelijke cq. wetenschappelijke gronden wordt be-
invloed.” 

19  Laat, E. de, Windmeijer, F. en Douwen, R., How does pharmaceutical marketing 
influence doctor’s pre-scribing behaviour, zie boven, 15: “er is een significant 
welvaarts verlagend effect van farmaceutische marketing op de prijselasticiteit 
van artsen. Marketing verschaft geneesmiddelenproducenten additionele markt-
kracht. Hierdoor ontstaat een opwaartse druk op de kosten van geneesmiddelen”.  

20  Leenen, H.J.J., Handboek Gezondheidsrecht. Deel II: Gezondheidszorg en recht, 
zie boven, 155. 
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2.1 De instituties 

• Overheid. Vanuit de overheid is het Ministerie voor Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien 
van reclame voor receptgeneesmiddelen en stelt dus ook de regels op. De 
toepasselijke regels staan in het ‘Reclamebesluit’. De handhaving hiervan 
vindt plaats door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie) en in 
het bijzonder de Sector Reclametoezicht.  

• Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(KNMG). Dit is een professionele organisatie van artsen die samen met 
onder andere de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de belangen 
van artsen behartigt. Artsen zijn, naast apothekers en tandartsen, de groot-
ste groep beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de verspreiding van 
receptgeneesmiddelen. 

• Nefarma. Nefarma is de ‘Nederlandse Vereniging van de research-
georiënteerde farmaceutische industrie’, de brancheorganisatie van de 
farmaceutische industrie. De farmaceutische bedrijven die bij Nefarma 
zijn aangesloten produceren voor het overgrote gedeelte receptgenees-
middelen. 

• Raad voor de Geneesmiddelenaanprijzing (RGA). De RGA, die in 1974 
werd opgericht door Nefarma en de KNMG, is de voorloper van de CGR. 
De RGA sprak zich uit over klachten van artsen en farmaceutische be-
drijven die betrekking hebben op reclame gericht op beroepsbeoefenaren. 
In 1998 werd de RGA opgeheven en nam de CGR haar taken over. De 
RGA hanteerde bij haar klachtbehandeling de door haar zelf opgestelde 
‘Nederlandse Code voor de Aanprijzing voor Geneesmiddelen’ (RGA-
code). 

• Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR). Dit is een organisatie 
die in 1998 is opgericht door onder andere de KNMG en Nefarma.21 De 
CGR heeft een Codecommissie in het leven geroepen waar artsen en far-
maceutische bedrijven over elkaars gedrag klachten kunnen indienen die 
betrekking hebben op reclame voor receptgeneesmiddelen. De Code-
commissie van de CGR toetst deze klachten aan de hand van een door 
haar zelf opgestelde ‘Gedragscode Geneesmiddelenreclame’. Deze Ge-
dragscode ziet zowel toe op reclame gericht op het publiek als reclame 
gericht op beroepsbeoefenaren. 

                                                           
21  De andere deelnemende partijen zijn: KNMP (de Koninklijke Nederlandse Maat-

schappij ter bevordering der Pharmacie, de beroepsorganisatie van apothekers), 
Neprofarm (brancheorganisatie van de farmaceutische industrie ten aanzien van 
zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten), Nehoma (Nederlandse Asso-
ciatie van fabrikanten en importeurs van Homeopathische, Antroposofische en 
Fytotherapeutische Geneesmiddelen) en de Stichting Drogistenfederatie Pharma-
con. Zie de website van de CGR, www.cgr.nl, onder ‘Deelnemers CGR’, geraad-
pleegd 26 juni 2003. 
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• Keuringsraad voor de Openlijke Aanprijzing van Geneesmiddelen (KO-
AG) De KOAG is een initiatief van geneesmiddelenproducenten, dag-
blad- en tijdschriftuitgevers, artsen en apothekers en opgericht in 1926. 
De KOAG houdt zich aan de hand van haar ‘Code voor de Publieksre-
clame voor Geneesmiddelen’ (CPG) bezig met preventief toezicht op pu-
blieksreclame voor zelfzorg- en homeopathische geneesmiddelen. We 
zullen zien dat de KOAG ook een kleine rol speelt ten aanzien van de re-
gulering van publieksreclame voor receptgeneesmiddelen.  

• Stichting Reclame Code (SRC). Deze organisatie heeft tot doel te bevor-
deren dat het maken van reclame gericht op het publiek op een verant-
woorde wijze geschiedt. De SRC is opgericht door een groot aantal be-
langenverenigingen zoals onder andere de Consumentenbond (CB), de 
Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP), de Nederlandse Uitgeversbond 
(NUV) en de Stichting Ether Reclame (STER). De regels van SRC staan 
in de Nederlandse Reclame Code (NRC), die wordt gehandhaafd door de 
Reclame Code Commissie (RCC). 

 
Ten slotte is er nog de Gedragscode voor de Farmaceutische Bedrijfstak 
(GFB). Dit is geen organisatie maar een vastlegging van een aantal gedragsre-
gels door Nefarma en de Bond van Groothandelaren in het Farmaceutisch Be-
drijf. De GFB werd opgesteld in 1983 en bestaat onder andere uit de codes van 
de KOAG en de RGA, maar bevat ook enkele zelf opgestelde regels ten aan-
zien van het geven van geschenken aan artsen. We zullen hier alleen ingaan op 
de rol die de GFB speelde vóór 1994. De GFB speelt vanaf 1994 namelijk 
geen relevante rol meer ten aanzien van de regulering van reclame voor re-
ceptgeneesmiddelen.22 

2.2 Regulering van geneesmiddelenreclame voor 1994 

Voor 1994 is er door de overheid ten aanzien van reclame voor receptgenees-
middelen nog weinig geregeld. De enige relevante reclamenorm voor recept-
geneesmiddelen is dan te vinden in artikel 3 lid 8 van de Wet op de Genees-
middelenvoorziening dat bepaalt dat het verboden is “geneesmiddelen aan te 
prijzen op een wijze welke misleidend is ten aanzien van de werking van het 
geneesmiddel”.23 Wel bestaan er dan al enkele normen die door veldpartijen 
zelf zijn opgesteld. Zo zijn er drie initiatieven te noemen die ertoe hebben ge-
leid dat reclame vóór de opstelling van het Reclamebesluit in 1994 enigszins 

                                                           
22  De GFB is onlangs drastisch herzien. Deze herziene GFB is op 12 juni 2003 aan-

geboden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zie www.nefarma.nl, onder 
dossier: ‘Zelfregulering door de Gedragscode voor de Farmaceutische Bedrijfs-
tak’ (GFB), geraadpleegd 26 juni 2003. 

23  Zie voor achtergrondinformatie over deze bepaling Verkade D.W.F., (red.), Prak-
tijkboek Reclame- en aanduidingenrecht, Deventer (1996) VIB – 81. 
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gereguleerd werd: de Raad voor de Geneesmiddelenaanprijzing (RGA), de 
Keuringsraad voor de Openlijke Aanprijzing van Geneesmiddelen (KOAG) en 
de Gedragscode voor de Farmaceutische Bedrijfstak (GFB).  

Reeds ver voor 1994 is het een ‘gewoonte’ dat farmaceutische bedrijven 
zich vrijwillig onthouden van reclame voor receptgeneesmiddelen in kranten, 
radio en televisie.24 Deze gewoonte wordt echter pas begin jaren zeventig vast-
gelegd door de KOAG. Hoewel de KOAG zich alleen bezig houdt met preven-
tief toezicht op publieksreclame voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn 
zónder een voorgeschreven recept van een arts, neemt zij in 1973 een regel op 
in haar ‘Leidraad’ dat publieksreclame voor geneesmiddelen die uitsluitend op 
recept dan wel uitsluitend via de apotheek mogen worden verkocht, ontoelaat-
baar is.25   

Er bestaan in 1994 ook reeds regels ten aanzien van reclame gericht op 
beroepsbeoefenaren. Zo is er de in 1974 tot stand gekomen RGA.26 De RGA 
oordeelt achteraf over klachten naar aanleiding van schriftelijke (zoals een 
advertentie in een medisch tijdschrift) of mondelinge (zoals de artsenbezoe-
ker27 van een farmaceutisch bedrijf) aanprijzing van geneesmiddelen, gericht 
op de “medische professie”, en toetst daarbij aan criteria, die zijn neergelegd in 
de door haar opgestelde ‘Nederlandse Code voor de Aanprijzing voor Ge-
neesmiddelen’ (RGA-Code).28 De criteria uit de RGA-code zijn op te delen in 

                                                           
24  ‘Reclame voor geneesmiddelen’, (1973) 108, Pharmaceutisch Weekblad, 270. 
25  Leidraad KOAG 1973, artikel 10, sub a, zie WWW www.koagkag.nl, onder ‘Lei-

draad’, geraadpleegd 26 juni 2003. De Leidraad omvat thans de Code voor de Pu-
blieksreclame voor Geneesmiddelen en de Code voor de Aanprijzing van Ge-
zondheidsproducten. 

26  De RGA is opgericht door de ‘Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Phar-
maceutische producten’ (Nepropharm), en de ‘Bond van Importeurs van Farma-
ceutische Producten’ (BIPA). Deze partijen, die in 1976 fuseren tot Nefarma, slui-
ten al in 1962 een overeenkomst met de KNMG, waarbij gedragsregels worden 
opgesteld voor de aanprijzing van geneesmiddelen. Deze gedragsregels worden in 
1973, nu zonder deelneming van de KNMG, tussen Nepropharm en BIPA uitge-
werkt tot de ‘Nederlandse Code voor de Aanprijzing voor Geneesmiddelen’, 
waarna in 1974 de RGA wordt opgericht om toezicht op de naleving van de code 
te gaan voeren. De RGA bestaat uit een onafhankelijk jurist (voorzitter), een arts 
en een apotheker of farmacoloog (niet aan de industrie gebonden), een arts (indu-
strie) en een vertegenwoordiger van Nefarma, zie Verkade, D.W.F., (red.), Prak-
tijkboek Reclame- en aanduidingenrecht, zie boven, XIIIL – 1 en Sagel, J., Ge-
neesmiddelenwetgeving, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink (1985) 32.  

27  Een artsenbezoeker is een soort vertegenwoordiger van het farmaceutische be-
drijf. De artsenbezoeker gaat langs bij artsen om hen voor te lichten omtrent de 
werking en bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen. ‘Leuren met Pillen’, NRC 
Handelsblad, 4 februari 1999.  

28  Deze code was gebaseerd op drie elementen: de overeenkomst betreffende de ge-
dragsregels voor de aanprijzing van geneesmiddelen zoals in 1962 tussen de 
KNMG, Nepropharm en de BIPA is overeengekomen; de ontwerpaanbeveling 
van de Raad van Europa inzake geneesmiddelenaanprijzing; en de gedragsregels 
die door de Europese organisatie van de farmaceutische industrie zijn geformu-
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twee categorieën. Ten eerste dient de aanprijzing van geneesmiddelen degene 
aan wie de aanprijzing is gericht niet te misleiden ten aanzien van de werking 
van het geneesmiddel. Ten tweede dient de aanprijzing in overeenstemming te 
zijn met de wet en qua tekst en presentatie te voldoen aan de geldende normen 
van goede smaak en fatsoen.29  
        Een tweede vorm van regulering van reclame gericht op beroepsbeoefena-
ren komt tot stand in 1983 wanneer tussen Nefarma en de Bond van Groothan-
delaren in het Pharmaceutisch Bedrijf een aantal gedragsregels wordt vastge-
legd in een gedragscode, de ‘Gedragscode voor de Farmaceutische Bedrijfstak’ 
(GFB).30 Beide organisaties hebben geconstateerd dat er in de praktijk behoef-
te is aan een betere naleving door farmaceutische bedrijven aan reeds bestaan-
de gedragsregels. De GFB incorporeert daarom gedragsregels zoals de RGA-
code, de Leidraad van de KOAG en een door de internationale farmaceutische 
industrie aanvaarde ‘Code of Pharmaceutical Marketing Practices’. Een toe-
zichtsorgaan, de Codecommissie voor de Farmaceutische Bedrijfstak, ziet toe 
op de naleving van de Gedragscode door de leden van Nefarma en de Bond 
van groothandelaren. Bij dit orgaan kunnen belanghebbenden klachten indie-
nen tegen bedrijven die lid zijn bij een van beide organisaties. De Codecom-
missie kan geen sancties treffen, maar slechts ‘oordelen’ publiceren en in het 
uiterste geval het betreffende lid uit Nefarma of de Bond van groothandelaren 
verwijderen. Op verzoek van Nefarma komt de Codecommissie in 1985 tot 
aanvullende regels over het verstrekken van geschenken in het kader van de 
verkoop van geneesmiddelen, welke worden opgesteld in ‘Algemene richtlij-
nen inzake het verstrekken van geschenken’.31 Uit deze richtlijn volgt onder 
andere dat “relatie-geschenken de waarde van enkele tientallen guldens niet te 
boven zullen gaan” en dat “de sponsoring van workshops en congressen e.d. in 
redelijke verhouding dient te staan tot het beoogde doel”. Het aantal klachten 
dat bij de Codecommissie wordt aangebracht is overigens gering en in de 
klachten die haar wel bereiken komt zij bijna nooit tot een beslissing waarin zij 
oordeelt dat desbetreffend bedrijf in strijd met de GFB heeft gehandeld.32 

                                                           
leerd. Wanneer werd vastgesteld, dat een klacht gegrond was, volgde een aanbe-
veling de gewraakte reclame achterwege te laten. Zie Verkade, D.W.F., (red.), 
Praktijkboek Reclame- en aanduidingenrecht, zie boven, XIIIL – 1. 

29  Omdat in de praktijk veel gebruik wordt gemaakt van zogenaamde misleidende 
‘vergelijkende’ claims, waarin farmaceutische bedrijven bijvoorbeeld claimen dat 
hun geneesmiddel beter is dan dat van een bepaalde concurrent, dient hierbij ten 
opzichte van de concurrent rekening te worden gehouden met de geldende nor-
men van goede smaak en fatsoen. Zie over misleidende reclame ook § 2.3.1. 

30  Zie over de GFB ‘Nefarma vraagt richtlijnen van Codecommissie effectief te 
maken’, (1985), 2, Bijsluiter, Tijdschrift van Nefarma, 5; ‘Gedragscode Farma-
ceutische Bedrijfstak in Nederland’, (1987), 4 Bijsluiter, Tijdschrift van Nefarma, 
8. 

31  ‘Algemene richtlijnen inzake het verstrekken van geschenken’, (1985), 2, Bijslui-
ter, Tijdschrift van Nefarma, 7-8.  

32  ‘Ter bevordering der farmacie’, (1992), 127, Pharmaceutisch Weekblad, 675. 
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Kortom, voor 1994 heeft alleen het veld enige relevante normen ontwikkeld 
ten aanzien de regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen.  

2.3 Regulering van geneesmiddelenreclame van 1994-1998 

2.3.1 Een nieuwe regeling van de overheid: het reclamebesluit 

De regulering van geneesmiddelenreclame krijgt in 1994 een forse impuls. Dan 
treedt een nieuwe regeling van de overheid officieel in werking ter implemen-
tatie van een Europese richtlijn: het Reclamebesluit.33 Het Reclamebesluit ziet 
zowel toe op reclame voor zelfzorg- en homeopathische geneesmiddelen als 
voor receptgeneesmiddelen. We zullen hier alleen de voor ons relevante nor-
men voor receptgeneesmiddelen uit het Reclamebesluit behandelen.  

Ten eerste wordt onderscheid gemaakt tussen regels voor reclame gericht 
op het publiek en regels voor reclame gericht op beroepsbeoefenaren. Voor 
receptgeneesmiddelen geldt dat reclame gericht op beroepsbeoefenaren in be-
perkte mate is toegestaan en publieksreclame in het geheel verboden is.34 Voor 
reclame gericht op beroepsbeoefenaren geldt dat reclame het rationele gebruik 
van geneesmiddelen dient te bevorderen door een middel “objectief voor te 
stellen zonder de eigenschappen ervan te overdrijven”.35 Ook deze reclame 
mag niet ‘misleidend’ zijn.36  

Naast deze algemene regels bestaan er vier aparte categorieën regels voor 
reclame37 gericht op beroepsbeoefenaren.38 De eerste betreft enkele gedetail-

                                                           
33  Het Reclamebesluit is een omzetting van Richtlijn nr. 92/28/EEG van de Raad 

van de Europese Unie van 31 maart 1992 betreffende reclame voor geneesmidde-
len voor menselijk gebruik, (PbEG 1992, L 113/13). De reclame-richtijn is met 
toepassing van artikel 26 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG), 
nagenoeg integraal uitgevoerd, zie ook noot 10.  

34  Het Reclamebesluit geldt ook voor reclame voor zelfzorg- en homeopathische 
geneesmiddelen. De ‘algemene’ regels en de regels voor beroepsbeoefenaren gel-
den zowel voor zelfzorg- en en homeopathische geneesmiddelen als voor recept-
geneesmiddelen. Reclame gericht op het publiek is echter alleen toegestaan voor 
zelfzorg- en homeopathische geneesmiddelen. Het Reclamebesluit bevat enkele 
(art. 6 tot en met 10) normen voor publieksreclame voor dit soort geneesmiddelen, 
zoals bijvoorbeeld art. 9 sub a: “… tot het publiek gerichte reclame mag geen 
vermeldingen bevatten waaruit zou blijken dat een medisch onderzoek of chirur-
gische ingreep overbodig is, in het bijzonder door een diagnose aan te bieden of 
een behandeling per briefwisseling aan te bevelen”. Voor receptgeneesmiddelen 
geldt alleen artikel 5: “Tot het publiek gerichte reclame is verboden voor: a. ge-
neesmiddelen die uitsluitend op recept mogen worden afgeleverd; b. geneesmid-
delen die door apothekers of apotheekhoudende artsen, of onder hun toezicht, zijn 
te bereid in hun apotheken.” 

35  Artikel 3 Reclamebesluit. 
36  Artikel 4 Reclamebesluit. 
37  Zoals al in het ‘voorafgaand’ is vermeld, valt onder reclame meer dan de conven-

tionele advertentie: “Het gaat daarbij overigens om meer activiteiten dan alleen 
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leerde normen die betrekking hebben op de eisen ten aanzien van de inhoud 
van de reclame. Zo is er een aantal gegevens die in ieder geval in elke reclame-
uiting moeten worden vermeld zoals de benaming van het geneesmiddel, de 
meest essentiële – objectieve – gegevens met betrekking tot de kenmerken van 
het geneesmiddel, alsmede of het een receptgeneesmiddel betreft.39  

De tweede en derde categorie hebben betrekking op ‘de bezoeken van art-
senbezoekers’ en ‘het verstrekken van monsters’. Het gaat om voorzieningen 
van de farmaceutische industrie om artsen door middel van ‘artsenbezoekers’ 
informatie te verschaffen40 en om artsen door middel van het ‘verstrekken van 
monsters’41 mogelijkheden te geven om ervaring op te doen met de toepassing 
van een nieuw geneesmiddel. Regels met betrekking tot de artsenbezoeker 
stellen bijvoorbeeld dat deze adequaat moet zijn opgeleid en over voldoende 
wetenschappelijke kennis moet bezitten om over de geneesmiddelen de juiste 
informatie te verstrekken. En voor het verstrekken van monsters geldt, dat deze 
slechts mogen worden afgeleverd aan beroepsbeoefenaren mits zij daar schrif-
telijk om hebben gevraagd. Over deze vormen van reclame is weinig ophef 
gemaakt.42 
                                                           

maar media-reclame of ander drukwerk. Ook de zgn. cadeaucultuur, het verlenen 
van voordelen in geld of natura aan apothekers en artsen, het verstrekken van 
monsters van geneesmiddelen, het handelen van artsenbezoekers en sponsor-
kwesties zijn aan de orde.” Kamerstukken II 1994/95, 23 959, nr. 3, 2, zie ook 
Sluijters, B. (red.), Gezondheidsrecht: tekst en commentaar, Deventer, Kluwer 
(1999) 482. 

38  Artikel 2b van het Reclamebesluit definieert ‘beroepsbeoefenaren’ als “degenen 
die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven of af te leveren”. Artikel 
1d van het Reclamebesluit verstaat daaronder: “apothekers, apotheekhoudende 
artsen, apothekersassistenten in de zin van de wet (...) alsmede artsen, tandartsen 
en verloskundigen”.  

39  Artikel 11 Reclamebesluit. Artikel 12 stelt nog dat: “alle in art. 11 genoemde 
gegevens moet worden opgenomen in alle documentatie die in het kader van de 
bevordering van de verkoop van een geneesmiddel is opgesteld of laatstelijk is 
herzien”. Wat deze bepaling precies dient te regelen, wordt niet vermeld in de 
Toelichting. Maar vermoedelijk beoogt deze bepaling te bewerkstelligen dat niet 
alleen advertenties e.d., maar alle reclame-uitingen welke vorm dan ook (het Re-
clamebesluit spreekt over ‘documentatie’: daaronder vallen onder meer brochures, 
mailings, brieven, agendakaartjes etc.) aan de eisen van artikel 11 voldoen, zie 
Praktijkboek Reclame- en aanduidingenrecht, zie boven, VIB – 88. 

40  Zie noot 42 voor de artsenbezoeker. Zie ook Wetgeving Geneesmiddelen, Den 
Haag, Koninklijke Vermande (2003) 2.1.5.1 – 13. 

41  Monsters van een geneesmiddel worden meestal ook verschaft door de artsenbe-
zoeker. Wetgeving Geneesmiddelen, zie boven, 2.1.5.1 – 14. 

42  Wel heeft Stichting DGV, ‘Nederlands instituut voor verantwoord medicijnge-
bruik’, onlangs een verkennend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de infor-
matie van artsenbezoekers. Daaruit kwam naar voren dat artsenbezoekers te wei-
nig spontaan artsen informeren over bijwerkingen, contra-indicaties en interacties 
met andere geneesmiddelen of voedingsstoffen. In ongeveer de helft van de be-
zoeken vertelt de artsenbezoeker daarover, in de nadere helft niet. Bij geneesmid-
delen waarbij dit had moeten gemeld, gebeurt dit slechts in een zesde tot een der-
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De vierde en meest omstreden vorm van reclame gericht op beroepsbeoefena-
ren is ‘gunstbetoon’. Onder gunstbetoon verstaat het Reclamebesluit het aan 
beroepsbeoefenaren toekennen van voordelen of premies in geld of natura om 
de verkoop van geneesmiddelen te bevorderen. Wat de “voordelen in geld of 
natura” betreft kan bijvoorbeeld worden gedacht aan schenkingen (“gunstbeto-
ningen”) aan artsen en apothekers. Deze schenkingen zijn verboden, tenzij: 
“deze een geringe waarde hebben en van betekenis zijn voor de uitoefening 
van de geneeskunde of de farmacie”. 
        Hiernaast wordt ook de sponsoring van “bijeenkomsten” (door een of 
meer farmaceutische bedrijven georganiseerde samenkomst die louter is belegd 
om de verkoop van geneesmiddelen te bevorderen) en “manifestaties” (samen-
komsten met een beroepsmatig en wetenschappelijk karakter zoals weten-
schappelijke congressen en na- en bijscholingscursussen) aan banden gelegd. 
Deze sponsering moet binnen de redelijke perken blijven en ondergeschikt zijn 
aan het hoofddoel van de bijeenkomst of de manifestatie. Ook vergoedingen 
van reis-, verblijf- en deelnemingskosten aan beroepsbeoefenaren in dit ver-
band zijn toegestaan, mits deze geschieden “binnen redelijke perken”. Deze 
laatste vorm van gunstbetoon wordt overigens door zowel de overheid als de 
veldpartijen ‘gastvrijheid’ genoemd.43  

Opvallend aan de bepalingen van het Reclamebesluit omtrent gunstbe-
toon is dat naast de aanbieders van gunstbetoon, de farmaceutische bedrijven, 
ook beroepsbeoefenaren kunnen worden aangesproken aangezien het ook ver-
boden is om voordelen of diensten te vragen of aan te nemen. Daarnaast is het 
mogelijk dat de ‘leidinggevende’ van een bedrijf wordt aangesproken voor de 
door het bedrijf gemaakte overtredingen.44 De straf die staat op overtreding 
van het Reclamebesluit is een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een 
geldboete van de derde categorie (4500,- Euro). 

Het Reclamebesluit heeft aldus ten opzichte van de periode voor 1994 
een verdergaande en scherpere normering van de reclame voor geneesmiddelen 
met zich mee gebracht.45  

                                                           
de van de gevallen. Hetzelfde geldt in mindere mate voor gebruiksinstructies, zie 
DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, Resultaten pilot-
onderzoek. Monitoring kwaliteit informatievoorziening door artsenbezoekers, 
Utrecht, DGV (2003), www.medicijngebruik.nl/website/frameset.html, geraad-
pleegd 1 augustus 2003; Essers, G., ‘Een gewaardeerde maar partijdige bezoeker’, 
(2003), 58, Medisch Contact, 1079. 

43  Zie artikel 14 lid 2 Reclamebesluit. Dat het veld ook deze term hanteert zullen we 
zien in § 2.3.5. 

44  In de praktijk deed zich kort geleden een dergelijk geval voor. Hierbij werd de 
directeur van farmaceutisch bedrijf Roche beboet tot het betalen van 1750 euro 
voor 35 overtredingen van het Reclamebesluit voor illegale reclame voor een re-
ceptgeneesmiddel, zie Ktr. Utrecht 17 mei 2002, JGR 2002/24; ‘Boete voor sluik-
reclame medicijn’, Trouw, 18 mei 2002. 

45  Nota van Toelichting, Stb. 1994, 787, 8. 
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2.3.2 Handhaving van het reclamebesluit: zelfregulering of overheids-
regulering? 

De overheid ziet in het kader van het toezicht op het Reclamebesluit een grote 
rol weggelegd voor zelfregulering. De keuze voor “particulier toezicht”46 be-
rust volgens de overheid op enerzijds de eigen verantwoordelijkheid voor het 
georganiseerde beroeps- en bedrijfsleven voor de eerbiediging van reclamere-
gels en anderzijds op het feit dat de overheid zich slechts exclusief verant-
woordelijk acht voor de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van geneesmid-
delen en dus niet voor de reputatie van farmaceutische bedrijven of de stand 
van beroepsbeoefenaren die door reclame geschaad kunnen worden.47 Het is 
niet de taak van de overheid om de industrie, handel en beroepsgroepen tegen 
zichzelf en elkaar ten aanzien van het concurrentiewapen van reclame in be-
scherming te nemen. Als derde reden wordt opgegeven dat zelfregulering ge-
schikter kan zijn dan overheidsregulering nu het flexibeler kan inspringen op 
wijzigingen in de toepassing en uitleg van het Reclamebesluit. Op het creatieve 
terrein van reclame is het immers niet uitgesloten dat de precieze inhoud van 
reclameactiviteiten niet steeds bij voorbaat zal vaststaan. De keuze voor zelfre-
gulering wordt verder gesterkt nu de farmaceutische bedrijfstak in het verleden 
ten aanzien van de regulering van geneesmiddelenreclame reeds een belangrij-
ke rol heeft gespeeld. 

Ten tijde van de voorbereiding van het Reclamebesluit treedt de overheid 
daarom in overleg met de organisaties van alle partijen die direct bij de ge-
neesmiddelenreclame betrokken zijn.48 Dit overleg wordt in september 1993 
afgerond met een schriftelijke verklaring van de besturen van KOAG, Nefar-
ma, KNMG en de KNMP waarin zij zich bereid tonen het toezicht te beharti-
gen. Hierbij wordt bepaald dat het door de betrokken organisaties op te richten 
‘toezichtsorgaan’, waarschijnlijk een stichting, een gedragscode dient op te 
richten waarin zoveel mogelijk uitwerking wordt gegeven aan de onderwerpen 
die in het Reclamebesluit worden geregeld.49 Aldus wordt een begin gemaakt 
met de oprichting van de stichting Code Geneesmiddelenreclame. Dit zou een 
samenwerkingsverband moeten worden waarin de taken van de KOAG en de 
RGA worden gebundeld. Het Reclamebesluit zelf is overigens al eind 1994 in 
werking getreden. 

Bij het organiseren van de nieuwe stichting wordt vanaf 1994 in tweede 
fase tussen de veldpartijen en het Ministerie van VWS intensief overleg ge-
voerd om de oprichting in goede banen te leiden. De keuze van de overheid om 
het toezicht van het Reclamebesluit in handen te stellen van de betrokken or-
ganisaties zou namelijk in juridische zin betekenen dat de formele wetgever het 

                                                           
46  Nota van Toelichting, Stb. 1994, 787, 8. 
47  Kamerstukken II 1994/95, 23 959, nr. 3, 2-5. 
48  Ibid. 
49  Ibid.  
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particuliere toezicht vastlegt in de wet.50 Voor de uiteindelijke vastlegging van 
dit toezichtsorgaan is dan nog echter een wetswijziging van de Wet op de Ge-
neesmiddelenvoorziening (WOG) nodig, waarop het Reclamebesluit is geba-
seerd. Voordat hiertoe wordt overgegaan, bereiken de betrokken organisaties 
in 1995 al overeenstemming over de invulling van de regels en wordt een con-
cept-code Geneesmiddelenreclame opgesteld.51 Tot de oprichting van een or-
gaan die deze concept-code moet gaan handhaven komt het echter niet. In de-
cember 1995 laat de overheid de betrokken organisaties weten dat de noodza-
kelijke wetswijziging er niet meer in zit. Zij stelt daarentegen voor het toezicht 
in handen te geven aan “publiekelijk sturingstoezicht”.52 

Reden voor deze kentering is dat enkele fracties in de kamer bij de schrif-
telijke voorbereiding van de behandeling van het voorstel tot wijziging weinig 
begrip tonen voor de keuze van de regering om tot een particulier sturingstoe-
zicht te komen. Zowel de regeringspartij PvdA als de oppositiepartijen CDA 
en SP zijn bang dat de handhaving van het Reclamebesluit door middel van 
alleen zelfregulering te kort zal schieten.53 Ook blijkt op basis van de Europese 
Richtlijn, die diende als basis voor het Reclamebesluit, het niet mogelijk te zijn 
toezicht anders dan door overheidstoezicht te organiseren.54 

Doordat echter ook twijfel blijft bestaan over dit voorstel van publiekelijk 
toezicht krijgt het veld tot 1998 geen eenduidig antwoord van de Minister op 
de vraag of VWS de eventuele oprichting van de stichting Code Geneesmidde-
lenreclame en de inmiddels reeds opgestelde Gedragscode zal steunen. Intus-
sen blijft de RGA haar werk doen. Dit bestaat voornamelijk in de behandeling 
van klachten over misleidende reclame. Deze vorm van reclame, vaak te vin-
den in medische vakbladen zoals Medisch Contact en het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde, is van een ‘claim’ voorzien die stelt dat het genees-
middel een betere werking heeft dan een concurrerend middel. Dergelijke ‘ver-
gelijkende claims’ zijn lang niet altijd gerechtvaardigd en dus misleidend.55 
Om deze vorm van reclame te beperken heeft de RGA in haar jurisprudentie 

                                                           
50  Ibid. 
51  Versie van 26 april 1995 is afgedrukt in Praktijkboek Reclame- en Aanduidingen-

recht, zie boven, 7.15.8. 
52  Kamerstukken II 1994/95, 23 959, nr. 5.  
53  Ibid. 
54  Kamerstukken II 1995/96, 23 959, nr. 5, 3; Kamerstukken II 1998/99, 23 959, nr. 

9, 4: “… artikel 12 van richtlijn 92/98 EEG in elk geval dwingt tot overheidstoe-
zicht op de naleving van voorschriften inzake geneesmiddelenreclame”. 

55  Zie over misleidende vergelijkende reclame: Polak, E.M., ‘De rechter als won-
derdokter? Enkele beschouwingen over vergelijkende geneesmiddelenreclame’, in 
Intellectuele eigenaardigheden (Bremer-bundel), Deventer, Kluwer (1998), 205-
213. Een recent Amerikaans onderzoek naar de validiteit van claims in adverten-
ties in medische vakbladen heeft uitgewezen dat in de helft van de 102 onder-
zochte claims wordt verwezen naar referenties die de claim helemaal niet onder-
bouwen, Villanueva, P., Peiro, S. and Pereiro, I., ‘Drug advertising in medical 
journals’, (2003), 361, Lancet, 27-32. 
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enkele criteria ontwikkeld om aan te geven in hoeverre geneesmiddelen in re-
clame gericht op beroepsbeoefenaren met elkaar mogen worden vergeleken. 
Een belangrijke regel volgt uit het in 1994 door de RGA ontwikkelde ‘twee 
studies’ criterium.56 Dit criterium – dat de claim aangaande de werking van 
een product dient te kunnen worden aangetoond met de resultaten van ten min-
ste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde en rechtstreeks vergelijkende 
wetenschappelijke onderzoeken waaruit de juistheid van de claim eenduidig 
blijkt – is vervolgens ook door de burgerlijke rechter in kort geding overgeno-
men.57 Deze beschouwt de RGA op dit gebied dan ook als de deskundige in-
stantie.58 Toch krijgt de RGA weinig klachten te behandelen.59 Redenen hier-
voor zijn dat de procedure bij de RGA erg langzaam is (tussen het indienen 
van de klacht en de uitspraak zit gemiddeld een jaar) en dat de RGA geen ade-
quate sancties kan opleggen, maar slechts niet-openbare aanbevelingen kan 
geven aan farmaceutische bedrijven om zich voortaan te onthouden van be-
paalde reclame-uitingen. Dit leidt ertoe dat farmaceutische bedrijven de voor-
keur geven aan het (snellere en effectievere) kort geding bij de burgerlijke 
rechter. 

2.3.3 Ontbreken van handhaving leidt tot overtredingen van het reclamebesluit 

Ondanks dat bedrijven elkaar via de rechter en de RGA in de gaten houden wat 
betreft misleidende (vergelijkende) reclame, blijft het toezicht op andere aan 
normen gebonden vormen van reclame, zoals gunstbetoon en publieksreclame, 
ontbreken. Dat de farmaceutische industrie van deze situatie volop gebruik 
maakt blijkt pas eind jaren negentig als in de media berichten verschijnen die 
                                                           
56  Dit criterium is voor het eerst geformuleerd in RGA 6 december 1994 (niet gepu-

bliceerd), Astra Pharmaceutica/Roussel en Janssen Pharmaceutica inzake Prezal. 
Daarna heeft de RGA dit criterium nog genuanceerd in RGA 14 juli 1995 (niet 
gepubliceerd), Astra Pharmaceutica/Glaxo inzake Flixotide. Zie voor een behan-
deling van deze twee uitspraken Polak, E.M., ‘De rechter als wonderdokter? En-
kele beschouwingen over vergelijkende geneesmiddelenreclame’, zie boven, 210.  

57  Pres. Rb. Arnhem 13 januari 1995, rolnr. KG 95/006 (niet gepubliceerd), Astra 
Pharmaceutica/Roussel en Janssen Pharmaceutica inzake Prezal; Hof Anrhem, 2 
juni 1998, rolnr. 98/135 KG (niet gepubliceerd), Lorex Syntelabo/Roche Neder-
land, r.o. 4.23 en Pres. Rb. Breda 25 september 1998, rolnr. KG 98/422 (niet ge-
publiceerd), Janssen-Cilag/Novartis Pharma inzake Lamisil, r.o. 3.4; Polak, E.M., 
‘De rechter als wonderdokter? Enkele beschouwingen over vergelijkende ge-
neesmiddelenreclame’, zie boven, 205; Polak, E.M., ‘Vergelijk of ongelijk’ 
(2001), 17-1, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, 2-11 over misleidende 
vergelijkende reclame. Zie verder in dit artikel par. § 4.1.1 over het gegeven dat 
de rechter de criteria van de RGA overneemt. 

58  Over de rol van de rechter en diens medische deskundigheid in relatie tot de RGA 
zie Polak, E.M., ‘De rechter als wonderdokter?’, zie boven, 206.  

59  “In 1990 kreeg de RGA slechts vijf klachten voor gelegd”, zie ‘Raad voor de 
Geneesmiddelenaanprijzing krijgt weinig klachten’, (1991), 7/9, Bijsluiter, Tijd-
schrift van Nefarma, 11., zie ook Polak, E.M., ‘De rechter als wonderdokter? En-
kele beschouwingen over vergelijkende geneesmiddelenreclame’, zie boven. 
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het publiek, maar ook de artsen en de overheid wakker schudden.60 Op over-
matige wijze zouden artsen worden gefêteerd op snoepreisjes, congressen op 
exotische locaties, cadeautjes of simpelweg financiële vergoedingen. Dit alles 
om bepaalde (meestal nieuwe) geneesmiddelen bij de arts in de pen te krijgen.  

2.3.4 Voorjaar 1999: eindelijk handhaving door Inspectie en CGR 

De ophef leidt ertoe dat de overheid eind 1998 weer aanstalten maakt met het 
organiseren van een toezichtsorgaan. Hiertoe treedt zij opnieuw in overleg met 
de betrokken organisaties uit het veld. Ten opzichte van 1995 is haar koers 
echter iets veranderd. In plaats van een publiekrechtelijk sturingstoezicht ziet 
de overheid nu graag een systeem waarin twee vormen van toezicht naast el-
kaar bestaan: toezicht via overheidsregulering en toezicht via zelfregulering. 
Hierbij zouden de betrokken organisaties bijvoorbeeld door middel van een 
reeds boven genoemde stichting Code Geneesmiddelenreclame in eerste in-
stantie trachten “afdoende maatregelen te nemen opdat reclameactiviteiten 
binnen de wettelijk gestelde regels blijven”.61 De betrokken organisaties gaan 
hier echter niet mee akkoord omdat de zelfregulering niet wettelijk zou worden 
erkend, zoals in 1994 wel beloofd was. Daarop geeft de overheid echter te 
kennen dat dit onverlet laat dat er snel een toezichtsorgaan door de overheid 
zal worden opgezet. De betrokken organisaties uit het veld besluiten met dit in 
het vooruitzicht toch maar in 1998 officieel de ‘Stichting Code Geneesmidde-
len Reclame’ (CGR) op te richten. Hierbij wordt de concept-code Geneesmid-
delenreclame omgedoopt in de ‘Gedragscode Geneesmiddelenreclame’ (Ge-
dragscode). De CGR wordt op 1 maart 1999 daadwerkelijk operationeel. Ook 
de overheid voegt de daad bij het woord en komt in april 1999 tot de oprich-

                                                           
60  Aanhangsel Handelingen II 1997/98, nr. 1209, vragen van het lid Marijnissen 

(SP) over reclameactiviteiten van de farmaceutische industrie; Aanhangsel hande-
lingen II 1998/1999, nr. 420, vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over door apothekers verricht onderzoek voor 
fabrikanten van geneesmiddelen; Brandt, E., ‘De zelftestcultuur’, Groene Amster-
dammer, 24 januari 1996; Brandt, E., ‘De medimarkt’, Groene Amsterdammer, 8 
mei 1996; Brandt, E. en Rijk, M. de, ‘Medicijnmannen’, Groene Amsterdammer, 
2 oktober 1996; Wit, S. de, ‘Farmareclame’, (1996), 12-3, Intellectuele Eigendom 
en Reclamerecht, 96-97; Seegers, F., ‘Discussie over de grenzen van nascholen 
met de industrie’, (1997), 7/8, De Huisarts in Nederland, 7-9; Kant, A. en Bres, 
A. de, ‘Artsenbezoeker is niet gezond’, Volkskrant, 22 december 1998; Koolwijk, 
Q. van, ‘SP: weg met de artsenbezoeker: kamerlid Kant vraagt maatregelen’, NRC 
Handelsblad, 4 december 1998; ‘Farmaceutische industrie omzeilt verbod’, 
Trouw, 7 november 1998; Algra, W., ‘De achterweggetjes van de farmaceuten’, 
Trouw, 7 november 1998. Ook na 1999 blijft ontoelaatbare geneesmiddelenre-
clame in de media een heet hangijzer. Zo publiceert Trouw vanaf begin 2000 al-
leen al 53 artikelen over dit onderwerp, zie www.trouw.nl, onder ‘Zorg en Ge-
zondheid’, geraadpleegd 26 juni 2003. 

61  Kamerstukken II 1998/99, 23 959, nr. 9, 4. 
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ting van een nieuwe ‘sector reclametoezicht’ binnen de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg.62  

2.3.5 CGR opvolger van de RGA  

In § 2.3.2 werd beschreven dat in 1993 bij de betrokken veldpartijen het voor-
nemen bestond een toezichtsorgaan op te richten waarin de taken van de KO-
AG en de RGA zouden worden gebundeld. In 1999 wordt met de oprichting 
van de CGR echter door de veldpartijen besloten dat de KOAG haar taken als 
preventief toezichthouder ten aanzien van reclame voor zelfzorg- of homeopa-
thische geneesmiddelen zal behouden. Alleen de RGA wordt opgeheven. Ach-
terliggende redenen zijn dat de CGR breder gedragen zal worden door het veld 
(de hele farmaceutische bedrijfstak, artsen-, apothekers- en drogistenorganisa-
ties), een uitgebreidere code zal bevatten en een snellere behandeling van 
klachten mogelijk moet maken. Zoals gezegd kreeg de RGA over het algemeen 
weinig klachten en een nieuw breder gedragen toezichtsorgaan zou symbool 
staan voor een ‘schone lei’.63  

De CGR geldt dus als opvolger van de RGA. Zo worden in de Gedrags-
code van de CGR de door de RGA opgestelde ‘criteria voor de aanprijzing 
gericht op de medische en farmaceutische professie’ overgenomen.64 Ook zijn 
enkele door de jurisprudentie van de RGA ontwikkelde criteria ten aanzien van 
‘misleidende’ reclame in de Gedragscode terug te vinden. De Gedragscode 
behelst echter nog veel meer. Zo ziet de Gedragscode ook toe op promotionele 
activiteiten als artsenbezoekers, verstrekken van monsters, verlenen en aanne-
men van voordelen in geld of natura (gunstbetoning) en sponsoring en gast-
vrijheid (een vorm van gunstbetoning, zie § 2.3.1) van bijeenkomsten en con-
gressen. De Gedragscode hanteert kortom dezelfde opzet, begrippen en nor-
men als het Reclamebesluit. Het Reclamebesluit vormt dan ook een ‘blauw-
druk’ voor de Gedragscode.  

                                                           
62  Dit komt er op neer dat het Ministerie van VWS ruimte maakt voor nieuwe op-

sporingsambtenaren binnen de Inspectie die zich gaan bezig houden met het toe-
zicht op het Reclamebesluit. Hiervoor is geen wetswijziging van de WOG nood-
zakelijk, omdat er formeel geen nieuw toezichtsorgaan wordt opgericht, zoals in 
respectievelijk 1994 en 1995 het plan was, Kamerstukken II 1998/99, 23 959, nr. 
6, p. 1.  

63  Dit kwam naar voren in een interview met M.D.B. Schutjens, manager juridische 
zaken van Nefarma, 21 september 2002. 

64  Zie de ‘Nederlandse Code voor de Aanprijzing voor Geneesmiddelen’, Praktijk-
boek Reclame- en Aanduidingenrecht, zie boven, 7.15.5. 
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2.4 Regulering van geneesmiddelenreclame van 1999 tot nu 

2.4.1 Aanpassing van het Reclamebesluit 

Als in de zomer van 1999 de Inspectie en de CGR met hun toezichtstaken van 
start zijn gegaan worden er door de overheid plannen gemaakt het Reclamebe-
sluit te vernieuwen. Zoals beschreven is dan inmiddels al twee keer eerder ge-
tracht aanpassingen te maken op het Reclamebesluit. Eerst in 1994, dus direct 
na de opstelling van het Reclamebesluit, om te komen tot het wettelijk vastleg-
gen van toezicht door middel van zelfregulering. Daarna is in 1995 geprobeerd 
om dit wetsvoorstel weer terug te draaien en een ‘publiekelijk sturingstoezicht’ 
te organiseren. Nu beoogt de overheid echter vooral inhoudelijke veranderin-
gen. Uit de handhavingspraktijk blijkt namelijk dat het Reclamebesluit aller-
minst bevredigend werkt. Ten eerste kent het een aantal vage en open normen. 
Zo ontbreken precieze definities van ‘reclame’ en (vooral) ‘publieksvoorlich-
ting’, wat tot gevolg heeft dat onduidelijk blijft waar precies de scheidslijn ligt 
tussen niet toegestane publieksreclame en wel toegestane publieksvoorlichting. 
Daarnaast bevat het Reclamebesluit geen concrete bepalingen met betrekking 
tot de grenzen van het zogeheten ‘gunstbetoon’.65 Zo blijft bijvoorbeeld de 
specifieke invulling van begrippen als “binnen redelijke perken” en “van ge-
ringe waarde” ten aanzien van geschenken of reiskostenvergoedingen onduide-
lijk. Tenslotte wordt langzamerhand duidelijk dat de farmaceutische bedrijven 
– zoals het voorbeeld van symptoomreclame uit § 1 illustreert – steeds meer 
nieuwe marketinginstrumenten inzet. Kortom, op basis van het Reclamebesluit 
kan de Inspectie geen harde vuist maken tegen de reclameactiviteiten van de 
farmaceutische bedrijven. 

Vervolgens duurt het echter twee jaar voordat de overheid komt met een 
nieuw ontwerp voor het Reclamebesluit.66 Eerst wordt een door haar zelf op-
gestart onderzoek afgewacht dat de reclame-uitingen van de farmaceutische 
bedrijven inventariseert.67 Daarnaast is er onenigheid tussen Minister Borst 
van VWS en Minister Korthals van Justitie over de tekst van het aangescherpte 
Reclamebesluit. Justitie wil volgens Minister Borst de tekst veel te vaag hou-
den, waardoor de rechter zaken moeilijk aan het Reclamebesluit zal kunnen 
toetsen. Zo hanteert Justitie liever de definitie ‘niet-neutrale informatie’ voor 
publieksreclame, terwijl Minister Borst onder publieksreclame iedere ‘ver-
koopbevordering’ verstaat.68 Ook wordt er nog steeds intensief met de CGR 
gediscussieerd over de rol van zelfregulering bij het toezicht op het nieuwe 

                                                           
65  ‘Triomf in strijd tegen gunstbetoon’, NRC Handelsblad, 1 juni 2002.  
66  Kamerstukken II 2000/01, 23 959, nr. 10. 
67  Het wachten was op het rapport: Ministerie van VWS, Interacties zonder onge-

wenste bijwerkingen, een inventarisatie van de interacties tussen de innoverende 
farmaceutische industrie en de voorschrijvende arts Den Haag (2001), zie www. 
minvws.nl/documents/gmv/Rapport/2191036B.pdf , geraadpleegd 26 juni 2003. 

68  ‘Inspectie ziet amper nog toe op medicijnreclame’, Trouw, 5 september 2002.  
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Reclamebesluit. In dit overleg wordt een tweede versie van het Ontwerpbesluit 
afgewezen door de CGR, omdat zij het niet eens is met enkele nieuwe concrete 
normen voor gunstbetoon. Zo vindt de CGR de bedragen die het Ontwerpbe-
sluit toelaatbaar acht voor geschenken en reis- en deelnemingsvergoedingen 
van nascholing veel te laag.69 Na overleg aan de hand van drie conceptversies 
komt Minister Borst uiteindelijk in juni 2001 met haar definitieve ‘Ontwerpbe-
sluit Geneesmiddelenreclame’ dat het bestaande Reclamebesluit moet vervan-
gen.  

Het Ontwerpbesluit is alleen op de punten van gunstbetoon en gastvrij-
heid echt strikter te noemen dan het oude Reclamebesluit.70 Zo toont het een 
uitgewerkte regeling voor gunstbetoning, waarbij een arts per jaar in totaal niet 
meer dan 90 euro aan geschenken mag aannemen. Daarnaast geldt voor de 
gastvrijheid dat die slechts binnen redelijke perken is indien deze in het kader 
van een manifestatie (nascholing, wetenschappelijke congressen e.d.) per arts 
niet meer bedraagt dan 500 euro per keer met een maximum van 1000 euro per 
jaar. Voor een bijeenkomst (samenkomsten die uitsluitend tot doel hebben de 
verkoop van geneesmiddelen te bevorderen) mag de aan een arts geboden 
gastvrijheid niet meer belopen dan 45 euro per keer, met een maximum van 90 
euro per jaar. 

Maar naast deze concrete bedragen laat het Ontwerpbesluit enkele zaken 
ongeregeld. Zo vermeldt het niets over de toelaatbaarheid van sponsoring of 
financiering van een medisch congres door een farmaceutisch bedrijf. Ook is 
niets geregeld omtrent de vraag in hoeverre honorering van dienstverlening 
van de arts bij zogenaamde ‘seeding trials’71 – onderzoek zonder enige weten-
schappelijke grondslag – is toegestaan. Vooral opvallend is dat hoewel ‘pu-

                                                           
69  Kamerstukken II, 1998/99, 23 959, nr. 9. 
70  Kamerstukken II 2000/01, 23 959, nr. 10. 
71  Een ‘seeding trial’ is een onderzoek waarbij een of meerdere artsen door een ge-

neesmiddelenproducent wordt gevraagd, dikwijls in ruil voor een vergoeding, een 
getest en geregistreerd medicijn voor te schrijven aan patiënten om vervolgens de 
producent te rapporteren over de werking ervan. Het is een gegeven dat producen-
ten zijn aangewezen op artsen voor het verrichten van de verplichte ‘fase IV-
onderzoeken’, ook wel ‘post marketing surveillance’ (PMS) genoemd, om wer-
king en bijwerkingen van geneesmiddelen die al op de markt zijn, in de gaten te 
houden. Dergelijke onderzoeken worden echter ook vaak door producenten opge-
zet alleen om een nieuw geneesmiddel bekend te maken onder artsen. Zie hier-
over Bouma, J. en Brandt, E., ‘Kan die dosis niet wat hoger?’, Trouw, 1 december 
2001: “Seeding trials komen veel voor. Uit een recent onderzoek van de Inspectie 
voor de Volksgezondheid naar 28 marketingplannen van farmaceutische bedrijven 
[Egmond-Vettenburg, J.S., Ter Steege, J., Marketingplannen voor U.R.-genees-
middelen: de feitelijke stand van zaken, zie boven] blijkt dat twintig procent van 
hun totale marketingbudget aan seeding trials opgaat. In driekwart van de geval-
len werd als doel van deze ‘onderzoeken’ expliciet genoemd: ‘beïnvloeding van 
het voorschrijfgedrag’ en ‘relatie-opbouw met de arts’.” Zie over de seeding trial 
ook ‘De haat-liefdeverhouding van arts en farmaceutische industrie’, (1999), 54, 
Medisch Contact, 1633-4. 
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blieksreclame’ nu wel in het Ontwerpbesluit wordt gedefinieerd, nog steeds 
onduidelijk blijft wat precies het verschil is tussen publieksvoorlichting en 
publieksreclame, aangezien ‘voorlichting’ niet in het Ontwerpbesluit wordt 
gedefinieerd. In de toelichting op het Ontwerpbesluit stelt Minister Borst van 
VWS dat deze zaken wat haar betreft bij uitstek een onderwerp voor zelfregu-
lering zijn.  

Opmerkelijk is dat de overheidshandhaving met name zal moeten gaan 
bestaan uit een systeem van bestuurlijke boetes met een maximale boete van 
200.000 gulden per overtreding.72 Deze boetes zijn een stuk hoger dan de 
reeds bestaande strafrechterlijke sanctie van een hechtenis van zes maanden of 
een geldboete van 10.000 gulden per categorie. De strafrechtelijke boete zal 
blijven bestaan, maar de voorkeur zal liggen op de bestuurlijke boete aange-
zien van het hogere bedrag een grotere preventieve werking zal uitgaan. 

Beweegreden voor Minister Borst om dit soort onderwerpen over te laten 
aan zelfregulering is het creëren van draagvlak onder de veldpartijen. Boven-
dien is het volgens Minister Borst ondoenlijk om vooraf limitatief aan te geven 
welke (toekomstige) vormen van reclame en marketinginspanningen verboden 
zouden moeten zijn of aan te geven of daarvoor andere financiële normen zou-
den moeten gelden. Hiervoor ziet Minister Borst dus een rol weggelegd voor 
zelfregulering en zij wijst daarbij op de CGR.73 

2.4.2 Hard optreden door de Inspectie 

Terwijl het ontwerpbesluit vanaf juni 2001 ter goedkeuring bij de Tweede 
Kamer ligt – de verwachting is dan nog dat de Kamer het voor de verkiezingen 
van 2002 zal behandelen – vaart de Inspectie voor de Gezondheidszorg intus-
sen een eigen koers. Nadat uit een onderzoek van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging is gebleken dat farmaceutische bedrijven feitelijk de agenda van de 
nascholing van artsen bepalen wordt het toezicht op de nascholing versterkt.74 

                                                           
72  Kamerstukken II, 1998/99, 23 959, nr. 9. 
73  ‘Zelfregulering en toezichtsfilosofie’, Kamerstukken II 2000/2001, 23 959, nr. 10, 

3. 
74  Onderzoek naar kwaliteit van nascholing gedurende periode 1998-2000 door 

huisarts H. van der Linde in opdracht van de LHV, zie Linde, H. van der, ‘Na-
scholing als marketinginstrument’, (2001), 56, Medisch Contact, 97-9; Glimmer-
veen, F.M., ‘Geaccrediteerde nascholing’, (2001), 12-3, Huisarts in Nederland, 
16-8. Van de 27 cursussen die de LHV bezocht, was in 22 gevallen de inhoud van 
de nascholing geheel of gedeeltelijk bepaald door een farmaceutisch bedrijf. Van 
die 22 cursussen werden er vijftien – 68 procent – gebruikt voor de promotie van 
een geneesmiddel van de organiserende fabrikant.  
Volgens het rapport bepaalt de industrie feitelijk de agenda van de nascholing van 
huisartsen. Zo blijkt dat een cursus die door een farmaceutisch bedrijf wordt aan-
geboden altijd een aandoening tot onderwerp heeft waarvoor zijzelf een genees-
middel produceert. Bovendien zijn het vaak aandoeningen waar grote groepen pa-
tiënten aan lijden. Oorzaak hiervoor is dat dit soort onderwerpen commercieel 
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Bekende gevallen waarin de Inspectie optreedt betreffen vooral nascholings-
cursussen in het buitenland. Zo wordt door het farmaceutisch bedrijf Byk een 
tweedaagse nascholingscursus voor 500 huisartsen in het Italiaanse Sorrento 
geannuleerd nadat de Inspectie had gedreigd dat de Nederlandse deelnemende 
artsen strafvervolging riskeerden.75 Bij een ander geval was Novartis betrok-
ken.76 Deze financiert bijna geheel (ongeveer 150000 euro) een door het Car-
dio Vasculair Onderwijs Instituut (CVOI) georganiseerde nascholingscursus. 
Deze cursus, die zou plaatsvinden in het Franse Cannes, wordt afgelast wan-
neer duidelijk wordt dat de Inspectie de betrokken partijen (Novartis, CVOI en 
alle negentig cardiologen) strafrechtelijk wil laten vervolgen.  

Daarnaast worden ook veel farmaceutische bedrijven op aangifte van de 
Inspectie door het Openbaar Ministerie aangeklaagd voor het maken van pu-
blieksreclame. Zo wordt Glaxo aangeklaagd voor het maken van publieksre-
clame voor het antirookmiddel Zyban. Hierbij oordeelt de rechter aan de hand 
van in beslag genomen marketingplannen dat Glaxo zich ten doel stelde door 
middel van publieksreclame Zyban bij het publiek te promoten. De rechter 
veroordeelt Glaxo uiteindelijk tot een boete van 190.000 gulden.77 Ook farma-
ceutisch bedrijf Roche, dat herhaaldelijk voor de rechter verscheen, wordt ver-
oordeeld voor het maken van publieksreclame. Roche had via advertenties in 
dagbladen het publiek gewezen op haar website en een informatielijn. Omdat 
zowel bij het bellen met de informatielijn als het bezoeken van de website de 

                                                           
aantrekkelijk zijn voor het farmaceutische bedrijf, die via een nascholingscursus 
de arts kan beïnvloeden zijn geneesmiddelen voor te schrijven. 
Omdat het overgrote deel van de cursussen wordt georganiseerd door de farma-
ceutische bedrijven, leidt dit volgens de LHV tot grote eenzijdigheid. Andere on-
derwerpen komen weinig aan bod. Als groepjes huisartsen zelf een cursus willen 
organiseren en farmaceutische bedrijven aanspreken voor financiële steun, krijgen 
zij die alleen als de cursus gaat over onderwerpen waaraan geld is te verdienen. 
Timmermans, huisarts en directeur van het Nederlands Huisartsen Genootschap, 
onderschrijft dat beeld. “Over impotentie hoefden we vroeger geen cursus te or-
ganiseren, want de industrie had totaal geen belangstelling. Maar sinds Pfizer de 
erectiepil Viagra op de markt bracht, is het aantal nascholingen rond dit middel 
niet meer bij te houden.” 
Zie voor een beschouwing over nascholingscursussen ook Egmond-Vettenburg, 
J.S. en Steege, J. ter, Marketingplannen voor U.R.-geneesmiddelen: de feitelijke 
stand van zaken, zie boven, 8: “Omdat de thema’s [van nascholingscursussen] 
doorgaans bepaald worden door de farmaceutische industrie is er meer sprake van 
een aanbodgericht nascholingsprogramma dan van een vraaggericht nascholings-
programma. Het is de vraag of de volksgezondheid hiermee gediend is.” 

75  ‘Glaxo in Duitsland vervolgd’, Trouw, 13 maart 2002. 
76  ‘Triomf in de strijd tegen gunstbetoon’, NRC Handelsblad, 1 juni 2002. 
77  HR (strafkamer) 15 oktober 2002, JGR 2002/38 m.nt. Schutjens; Kort Commen-

taar Swens, (2003), 19, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, 67 met. In deze 
zaak is Glaxo veroordeeld, voor overtreding van (…) artikel 5 aanhef en onder a 
Reclamebesluit, begaan door een rechtspersoon, achtenveertig maal gepleegd, tot 
achtmaal een geldboete van telkens fl. 10.000,- en veertigmaal een geldboete van 
telkens fl. 2.750,-. 
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naam van het afslankmiddel Xenical werd genoemd was sprake van verboden 
reclame voor receptgeneesmiddelen gericht op het publiek. Voor deze indirecte 
vorm van publieksreclame wordt Roche uiteindelijk bij de Hoge Raad voor 
350000 gulden beboet.78 

Een andere geruchtmakende zaak is die waarbij MerckSharp&Dome haar 
gastvrijheid niet binnen de redelijke perken houdt. Het bedrijf organiseert in 
1999 twintig kart- en skiwedstrijden voor groepen Nederlandse en Belgische 
artsen, ter promotie van het migraine middel Maxalt. Daarnaast worden ook 
nog weekenden op Terschelling met “live-optredens van artiesten” gefinan-
cierd. De rechter veroordeelt de farmaceut vervolgens tot 95.000 boete gulden 
voor het organiseren van negentien uitstapjes.79 

Vooral de laatste zaak leidt tot veel ophef bij de farmaceutische industrie. 
Volgens Nefarma wordt door middel van het “slaan van piketpaaltjes”80 juris-
prudentie uitgelokt om zo van de rechter nadere invulling te krijgen ten aan-
zien van de open normen in het Reclamebesluit. Ook zou de Inspectie zo al 
vast een voorschot nemen op de door haar gewenste wijzigingen in het Recla-
mebesluit, namelijk strenge en concrete bedragen ten aanzien van gunstbetoon 
en gastvrijheid. Nefarma schrijft zelfs een brief naar Minister Borst waarin zij 
klaagt dat de Inspectie een “kruistocht” zou voeren tegen de geneesmiddelen-
industrie. Ten slotte zou volgens de brief het beleid van de Inspectie slecht zijn 
voor de Nederlandse gezondheidszorg.81 Ook de KNMG toont zich ontevreden 
met de harde aanpak van de Inspectie. De aanpak staat volgens de KNMG82 
haaks op het beleid van de overheid de zelfregulering te ondersteunen. Ook de 
KNMG ziet in de handelswijze van de Inspectie een ‘slaan van piketpaaltjes’. 
Het komt volgens KNMG-voorzitter Hagenouw neer op het inspelen op inci-
denten waarbij regelgeving ontwikkeld wordt op basis van excessen in plaats 
van het voeren van een structureel beleid dat wordt aangepast aan de praktijk 
van de dag. 

2.4.3 Nieuwe regels van de Inspectie en CGR 

We hebben al geconstateerd dat het Reclamebesluit een aantal tekortkomingen 
bevat. Zo blijft onduidelijk wat nu de specifieke invulling van begrippen als 
“binnen redelijke perken” en “van geringe waarde” is ten aanzien van bijvoor-
beeld geschenken of reiskostenvergoedingen. Zowel de CGR (haar normen 
zijn immers gebaseerd op het Reclamebesluit) als de Inspectie ondervinden 
dat, willen zij een verandering in het gedrag van de artsen en de farmaceuti-

                                                           
78  HR (strafkamer) 15 oktober 2002, JGR 2002/39 m.nt. Schutjens. 
79  Ktr. Haarlem 13 februari 2001, JGR 2001/6 m.nt. Schutjens. 
80  Maassen, H. en Pronk, E., ‘Grenzen van het gunstbetoon’, (2001), 56, Medisch 

Contact, 166-9. 
81  ‘Farmaceuten openen aanval op Inspectie’, Trouw, 10 november 2001. 
82  ‘KNMG houdt vast aan zelfregulering, artsenfederatie is handhavingsbeleid van 

inspectie beu’, (2001), 56, Medisch Contact, 1866.  
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sche bedrijven bewerkstelligen, de huidige normen dienen te worden aange-
past. Daarbij komt dat het Ontwerpbesluit, dat nieuwe en duidelijkere normen 
zou stellen, nog steeds bij de Tweede kamer ter goedkeuring ligt te wachten.  
De CGR besluit eind 2000 te komen tot een nadere invulling van de open nor-
men. Zij stelt daartoe de richtlijn ‘Uitwerking Normen Gunstbetoon’ op.83 
Deze richtlijn bevat concrete bedragen ten aanzien van bijvoorbeeld een door 
de arts te ontvangen cadeau of reiskostenvergoeding. Ook benadrukt deze uit-
werking nog eens dat de Gedragscode uit gaat van wederkerigheid, want zowel 
‘het geven en ontvangen van geschenken’ en ‘het verlenen en genieten van 
gastvrijheid’ is onderhevig aan bepaalde beperkingen.84  

De richtlijn van de CGR valt bij de Inspectie niet in goede aarde. Volgens 
haar laat deze meer toe dan op grond van het Reclamebesluit is toegestaan. 
Hierbij refereert de Inspectie al aan het Ontwerpbesluit, in vergelijking waar-
mee de bedragen van de richtlijn van de CGR inderdaad hoger zijn.85 Als reac-
tie op de richtlijn van de CGR brengt de Inspectie een Notitie ‘handhavingsre-
gels’ uit die vier artikelen uit het Reclamebesluit met betrekking tot gunstbe-
toon moet verduidelijken.86 De handhavingsregels lijken dan ook sterk op de 
normen uit het Ontwerpbesluit en zijn op bepaalde onderdelen zelfs strenger. 
Zo worden dezelfde maximumbedragen voor schenkingen en gastvrijheid ge-
hanteerd, maar zijn de voorwaarden bij gastvrijheid veel strikter en uitgebrei-
der.  

De Inspectie krijgt hierdoor op haar beurt ook weer kritiek te verduren. 
Zowel de KNMG als de brancheorganisatie Nefarma, beide participanten in de 

                                                           
83  De eerste gedragslijn voor gunstbetoon is opgesteld in oktober 2000, zie www. 

cgr.nl/Gedragscode/Uit-werking_Normen_Gunstbetoning/Toelichting_uitwerking 
/body_toe-lichting_uitwerking.html, geraadpleegd 26 juni 2003. Zie voor de hui-
dige CGR Uitwerking Normen Gunstbetoon www.cgr.nl/ Gedragscode/ Uitwer-
king_Normen_Gunstbetoon/uitwerking_normen_gunstbetoon.html, geraadpleegd 
26 juni 2003.  

84  Zie hierover ook: Schutjens, M.D.B. en Bruijn, E.M. de, ‘It takes two to tango’, 
(2003), 58, Medisch Contact, 261. 

85  ‘Onenigheid over uitleg reclameregels’, Trouw, 1 februari 2001; Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, Sector Reclametoezicht, Relatie Reclamebesluit Geneesmidde-
len en Gedragscode CGR, Den Haag (2002). In deze nota van de Inspectie wordt 
erop gewezen dat de normen van de CGR minder streng zijn dan “..in de Neder-
landse wet- en regelgeving neergelegde normen.” Dit is op zich een vreemde op-
merking van de Inspectie aangezien op dat moment nog helemaal geen concrete 
bedragen in het Reclamebesluit zijn vermeld, zie 
www.igz.nl/productie/bestanden/ Rela-
tie%20Rbg%20en%20Gedragscode%20CGR%20-(aangepast)1.pdf, geraadpleegd 
26 juni 2003, 

86  Inspectie voor de Gezondheidszorg, Sector Reclametoezicht, Handhavingsregels, 
Den Haag (2002). Deze worden echter ook al voor deze datum gebruikt bij de 
handhaving van het Reclamebesluit, zie hierover Pronk, E., ‘Gunstbetoon en grij-
ze gebieden’, (2001), 56, Medisch Contact, 1684-6, zie www.igz.nl/productie/be-
standen/handhavingsregels.pdf, geraadpleegd 26 juni 2003. 
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CGR, vinden de nieuwe regels te streng.87 Ook wordt aan de wettelijke basis 
van de handhavingsregels openlijk getwijfeld. Desalniettemin hebben de mi-
nisters van Volksgezondheid, eerst Borst en later De Geus herhaaldelijk te 
kennen gegeven dat de op het Reclamebesluit gebaseerde ‘handhavingsregels’ 
gewoon gelden.88 

2.4.4 Ondertussen: bezigheden van de KNMG, Nefarma en RCC 

Ondertussen zijn de betrokken veldpartijen ook in beweging gekomen. Ten 
eerste blijkt dat artsen zich dikwijls ergeren aan reclame voor geneesmiddelen. 
Zo wijst een peiling van de Vrije Universiteit onder huisartsen uit dat “ge-
neesmiddelproducent Novartis een beroerde reputatie heeft onder beroepsbeoe-
fenaren”.89 Veel huisartsen geven in de peiling aan dat ze problemen hebben 
met de schimmelcampagne – zie § 1 – die Novartis voerde. Ook is er een aan-
tal artsen die weigeren nog langer geneesmiddelen van het farmaceutisch be-
drijf voor te schrijven uit protest tegen de eenzijdige en angst inboezemende 
campagne voor een vrij onschuldige aandoening.90 Daarnaast constateert de 
KNMG dat ook de arts terughoudendheid moet betrachten in zijn relatie tot 
farmaceutische bedrijven. Er bestaat immers een “wederkerige relatie”, waarbij 
ook de arts in de fout gaat als hij overdadige cadeaus of vergoedingen aan-
neemt, aldus de KNMG.91 Daarom besluit de KNMG om naast haar participa-
tie in de CGR een nieuwe gedragsregel op te stellen.  

Een dergelijke gedragsregel voor artsen bestaat dan eigenlijk al. Zo wordt 
sinds 1996 in de ‘Gedragsregels voor artsen’ (opgenomen in het zogenaamde 
‘Blauwe boekje’) gesteld dat de arts van het bedrijfsleven geen geschenken 
aanvaardt, tenzij deze een geringe waarde hebben en relevant zijn voor de 
uitoefening van de geneeskunde.92 De KNMG vindt deze regel echter bij nader 
inzien niet toereikend en wil komen tot een uitgebreide gedragsregel voor de 
arts en het bedrijfsleven. In mei 2001 neemt zij daartoe voor het eerst initiatief 
en organiseert een ledenpanel waarin zij de opvattingen van haar leden peilt 

                                                           
87  Mulder, Ch. en Fockens, P., ‘De Inspectie op kruistocht, de interpretatie van het 

Reclamebesluit ter discussie’, (2002), 57, Medisch Contact, 207-8.  
88  Kamerstukken II 2002/03, 28617, nr. 2. 
89  Bouma, J., ‘Reputatie op recept’, Trouw, 10 mei 2003. 
90  Het blijft de vraag of de reputatieschade voor Novartis erg vervelend is. Het be-

drijf boekte door de campagne een enorme omzetstijging, zie § 1. 
91  ‘KNMG werkt aan gedragsregel arts en bedrijfsleven’, (2001), 56, Medisch Con-

tact, 1715 en Schutjens, M.D.B. en Bruijn, E.M. de, ‘It takes two to tango’, zie 
boven. 

92  Vooruitlopend op de ontwikkelingen heeft de KNMG in 1996 haar gedragsregels 
aangevuld met de regel: ‘De arts aanvaardt van het bedrijfsleven geen geschenken 
of andere voordelen in geld of natura, tenzij deze een geringe waarde hebben en 
relevant zijn voor de uitoefening van de geneeskunde, een en ander met inacht-
neming van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (in wording).’, zie KNMG, 
Gedragsregels voor artsen, Utrecht (1996). 
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rondom “giften, relaties met de industrie en snoepreisjes”; daarna wil de 
KNMG door middel van “inventariseren, informeren, discussiëren, normeren 
en aanvaarden van een nieuwe gedragsregel aan de hand van discussiebijeen-
komsten, symposia, artikelen etc.” komen tot veranderingen in het daadwerke-
lijke gedrag van de arts zelf.93 Vervolgens bericht zij in Medisch Contact in 
juni, september, oktober, november dat zij bezig is met het opstellen van de ge-
dragsregel ‘De arts en het bedrijfsleven’.94 Daarna wordt bekend dat in april 
2002 de nieuwe gedragsregel ter vaststelling zal worden voorgelegd aan de Al-
gemene Vergadering. Uiteindelijk wordt de nieuwe uitgave van ‘Gedragsregels 
voor artsen’, inclusief de gedragsregel ‘De arts en het bedrijfsleven’, op 25 
juni 2002 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de KNMG.95  

De betreffende nieuwe gedragsregel luidt als volgt: “De arts onderhoudt 
een open en integere relatie met het bedrijfsleven en voorkomt belangenver-
strengeling die de patiënt kan schaden. Het aannemen van gunsten is in geringe 
mate aanvaardbaar conform de gestelde normen in de Gedragscode van de 
Stichting Code Geneesmiddelenreclame.” Hoewel de KNMG dus in eerste 
instantie graag zelf gedragsregels wilde opstellen, komt zij uiteindelijk niet 
verder dan een verwijzing naar de regels van de CGR. Reden hiervoor is dat op 
dat moment er al diverse regels zijn waar de arts mee te maken heeft. Zo zijn er 
het vagelijk genormeerde Reclamebesluit, de strakke handhavingsregels van de 
Inspectie en de regels van de CGR. Ondertussen blijft de status van de ver-
schillende regelingen onduidelijk. Deze voortdurende onduidelijkheid heeft 
ertoe geleid dat de KNMG niet zelf nog een extra document met betrekking tot 
reclame wil voortbrengen en ‘slechts’ komt met een verwijzing naar de ‘Ge-
dragscode Geneesmiddelenreclame’ van de CGR.96 Ondanks de incorporatie 
van de CGR-regels in de ‘Gedragsregels voor artsen’ is er geen directe hand-
having door de KNMG. Wel vindt deze indirect plaats door het participeren 
van de KNMG in de CGR. 

Ook Nefarma tracht, naast haar participeren in de CGR, bij te dragen aan 
een betere naleving van de Gedragscode. Hiertoe richt Nefarma in oktober van 
2001 een eigen ‘Tuchtcollege Zelfregulering’ op.97 Dit Tuchtcollege moet er 
op toezien dat Nefarma-leden zich beter houden aan uitspraken van de CGR. 
Naar eigen zeggen tracht Nefarma met de oprichting van dit Tuchtcollege het 
draagvlak bij de farmaceutische bedrijven voor zelfregulering te bevorderen. 
Het Tuchtcollege werkt als volgt. Wanneer een lid van Nefarma zich niet heeft 
                                                           
93  Bruijn, E.M. de, ‘Artsen kritisch tegenover gunstbetoon’, (2001), 56, Medisch 

Contact, 539-41. 
94  ‘Regels in Reclameland’, (2001), 56, Medisch Contact, 1393; ‘KNMG houdt vast 

aan zelfregulering’, (2001), 56, Medisch Contact, 1866; ‘KNMG werkt aan ge-
dragsregel arts en bedrijfsleven’, (2001), 56, Medisch Contact, 1715 

95  KNMG, Gedragsregels voor artsen, Utrecht (2002), zie www.knmg.nl/upload/ 
22907/gedragregels. doc, geraadpleegd 26 juni 2003. 

96  Interview met E.M. de Bruijn, beleidsmedewerker van de KNMG, 15 juli 2002. 
97  ‘Tuchtcollege voor de farmacie’, Trouw, 12 oktober 2001 en Nefarma, Nefarma 

Jaarverslag 2001, Den Haag (2001) 37. 
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gedragen overeenkomstig de geldende gedragsregels – hij houdt zich bijvoor-
beeld niet aan een veroordeling van de CGR – en daarmee de geneesmiddelen-
branche of Nefarma in diskrediet heeft gebracht, kan een klacht worden inge-
diend bij het Tuchtcollege van Nefarma en kunnen maatregelen uiteenlopend 
van een interne berisping tot een royement, worden getroffen. Tot nu toe zijn 
er nog geen zaken voor het Tuchtcollege gebracht.98 

Naast de CGR, KNMG en Nefarma is er nog een vierde door veldpartijen 
opgerichte organisatie die zich bezig houdt met de regulering van reclame voor 
receptgeneesmiddelen. Het gaat om de Stichting Reclame Code (SRC). De 
bijna 30 jaar geleden door verschillende belangenverenigingen opgerichte SRC 
heeft tot doel te bevorderen dat het maken van publieksreclame op een verant-
woorde wijze geschiedt.99 Daartoe is de Nederlandse Reclame Code (NRC) 
opgesteld die een algemeen gedeelte met regels bevat waaraan alle reclame-
uitingen moeten voldoen. Daarnaast kent de NRC ook bijzondere Reclame 
Codes met specifieke reclame regels voor bepaalde producten, zoals alcohol, 
tabak, auto’s, zoetwaren, gezondheidsproducten en geneesmiddelen. De Re-
clame Code Commissie (RCC), die met de controle op naleving van de NRC is 
belast, heeft dus een zeer ruime competentie daar zij op allerlei gebieden re-
clame-uitingen kan controleren. Het moet wel gaan om openbare aanprijzing, 
publieksreclame dus.100  

De RCC controleert aan de hand van klachten van belanghebbenden op 
basis van art 2 van de NRC of er sprake is van strijd met de wet, de waarheid, 
de goede smaak en het fatsoen.101 Aangezien op basis van het bepaalde van 
art. 5 van het Reclamebesluit geen publieksreclame voor receptgeneesmiddelen 
mag worden gemaakt, kan een overtreder van deze wettelijke regeling door de 
RCC worden aangepakt wegens strijd met de wet. Sancties van de RCC be-
staan eruit dat zij aanbevelingen kan doen om de reclame-uiting niet meer te 
gebruiken. Indien hier niet aan wordt voldaan kan de RCC het verstrekkende 
besluit nemen dat de aangesloten mediaorganisaties de reclame-uiting niet 
meer uitzenden.102 Tot nu toe heeft de RCC zich een paar keer uitgesproken 

                                                           
98  Interview met Schutjens, zie boven. 
99  Zie voor een uitgebreide bespreking Heslenfeld, L., ‘De procedure bij de Reclame 

Code Commissie’, (2000), 50-3, Journaal Warenwet, 3-8. 
100  Artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code, zie www.reclamecode.nl, geraad-

pleegd 26 juni 2003 
101  Volgens artikel 7 van het Reglement (Reglement 230996 betreffende de reclame 

Code Commissie en het College van Beroep) kan een ieder die van oordeel is dat 
een reclame-uiting in strijd is met de NRC, schriftelijk een klacht indienen. Voor 
het Reglement en de NRC zie www.reclamecode.nl, geraadpleegd 26 juni 2003. 

102  Thans zijn de volgende organisaties verenigd in de Stichting Reclame Code: de 
associatie Nederlandse Adverteerders (BVA), de Consumentenbond (CB), het 
Nederlandse Uitgeversverbond (NUV), de Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP), 
de Vereniging van Communicatie Adviesbureaus (VEA), RMB Nederland B.V., 
de Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Pro-
motion (DMSA), de Stichting Ether Reclame (STER), de Stichting Regionale 
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over publieksreclame voor receptgeneesmiddelen. Zo zijn tegen onder andere 
Roche en Novartis klachten ingediend. Beide klachten hebben geresulteerd in 
een aanbeveling van de RCC aan de farmaceutische bedrijven om te stoppen 
met het maken van de betreffende publieksreclame.103 

2.4.5 Zomer 2002: zelfregulering of overheidstoezicht? 

We zijn inmiddels aangeland in het voorjaar van 2002. Verschillende instanties 
hebben ondertussen het initiatief genomen om de reclame van receptgenees-
middelen te reguleren. Zo is langzaam maar zeker een veelvoudige overlapping 
ontstaan van regels en instanties, waarbij zowel het veld als de overheid actief 
toeziet op reclame voor receptgeneesmiddelen. Op dit moment, als het Ont-
werpbesluit nog steeds ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt te wachten, is 
het eigenlijk nog steeds – zoals we beschreven in § 2.2.2 – onduidelijk of een 
van de zojuist beschreven vormen van regulering zal gaan prevaleren. Vanaf 
mei 2002 komt de situatie in een stroomversnelling en leidt een aantal verande-
ringen, ingezet door zowel het veld als de overheid, ertoe dat het gewicht meer 
op zelfregulering komt te liggen. Eerst zal nu de veranderende koers van de 
overheid ten aanzien van zelfregulering aan bod komen.  

                                                           
Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS), en de Vereniging van Organisaties 
van Lokale Omroepen in Nederland (OLON), zie www.reclamecode.nl, onder 
‘links’, geraadpleegd 26 juni 2003. 

103  Op 5 december 2001 werd door het College van Beroep van de Reclame Code 
Commissie aan Novartis geadviseerd te stoppen met de commercial die oproept 
om bij klachten met schimmelnagels de huisarts te raadplegen, zie § 1, omdat “de 
naam van Novartis ontbreekt, en ook anderszins niet duidelijk is van wie de uiting 
afkomstig is. Het publiek zou daarom worden misleid omtrent de herkomst en het 
karakter van de uiting.”, zie JGR 2002/22, m.nt. Schutjens en Hoogenraad, E.H. 
en Swens, O.P., ‘Geneesmiddelenreclame’, (2002), 18-2, Intellectuele Eigendom 
en Reclamerecht, 79-82. Deze uitspraak is opmerkelijk omdat het krachtens het 
Reclamebesluit juist verboden is voor farmaceuten om in dit soort televisiecom-
mercials hun bedrijfsnaam op te nemen. Een andere zaak die voor de RCC kwam 
ging over een radiocommercial van Roche. Deze commercial informeerde over 
overgewicht en eindigde met de mededeling “(...) Of ga even langs uw huisarts, of 
surf naar overgewicht.nl”. De (anonieme klager) vond dat sprake was van verbo-
den reclame, omdat het ging om een voor het algemeen publiek toegankelijke 
website, waarop de merknaam Xenical stond vermeld. Het College van Beroep 
van de Reclame Code Commissie oordeelde dat de vermelding “Xenical is het 
enige geneesmiddel ter behandeling van overgewicht en obesitas” op de website 
wervend was waarmee de website verboden publieksreclame betrof. De radio-
commercial kon wel door de beugel, omdat niet direct of indirect werd verwezen 
naar het geneesmiddel Xenical. Zie Hoogenraad, E.H. en Swepens, O.P., ‘Ge-
neesmiddelenreclame’, (2002), 18-2, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, 
79-80; JGR 2001/26. 
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2.4.6 De weifelende koers van minister Borst 

Aan de zijde van de overheid is Borst sinds de invoering van het Reclamebe-
sluit de verantwoordelijke Minister van VWS. Het beleid van Minister Borst 
hinkt op twee gedachten. Enerzijds voert ze voortdurend overleg met artsen en 
de farmaceutische bedrijven en is het haar filosofie de veldpartijen zoveel mo-
gelijk te ondersteunen in de ontwikkeling van zelfregulering in de vorm van de 
CGR.104 Zij vertaalt dit door in haar Toelichting op het Ontwerpbesluit een 
tweetrap van toezicht op de naleving van de reclamenormen voor te stellen. Dit 
komt er op neer dat de veldpartijen aan de hand van eigen opgestelde regels, 
die wel binnen het nieuwe Reclamebesluit dienen te vallen, in de eerste lijn het 
toezicht voeren, waarbij de Inspectie slechts optreedt in de tweede lijn tegen 
excessen die niet door de veldpartijen zelf worden opgepakt. Ook ziet zij graag 
dat de CGR zal komen tot een invulling van in het Ontwerpbesluit nog aanwe-
zige open normen, zoals bijvoorbeeld het onduidelijke onderscheid tussen pu-
blieksreclame en publieksvoorlichting.  

Anderzijds lijkt Minister Borst haar pijlen te richten op overheidstoezicht. 
Zo wordt, weliswaar onder druk van de Tweede Kamer, onder haar bewind een 
nieuwe sector reclametoezicht opgericht. Met deze harde aanpak van farma-
ceutische bedrijven en van artsen, werkt zij de veldpartijen tegen zich in het 
harnas. Echter, mede door de handelswijze van Minister Borst komt in dit pa-
radoxale beleid een kentering. In 2002 zet de Inspectie haar toezichtstaken 
langzaam maar zeker van zich af en wordt steeds meer duidelijk dat de over-
heid zelfregulering actief zal steunen.  

2.4.7 Inspectie stoot toezichtstaken weer af 

Een aantal factoren leidt tot het geleidelijk afstoten van de opsporingstaken 
van de Inspectie. Ten eerste zijn er naast de in § 2.4.2 genoemde strafrechtelij-
ke veroordelingen van enkele farmaceutische bedrijven, die de Inspectie voor 
de rechter aanbracht, ook twee tegenvallende uitspraken die de Inspectie te 
verduren krijgt. In mei 2002 wordt zowel farmaceut Roche als Novartis vrijge-
sproken.105 Beide bedrijven zouden volgens de Inspectie publieksreclame voor 
receptgeneesmiddelen hebben gemaakt. De rechter oordeelt daarentegen dat, 
nu nergens de naam van het geneesmiddel werd genoemd, er geen sprake kon 
zijn van reclame voor receptgeneesmiddelen in strijd met het Reclamebesluit. 
                                                           
104  Kamerstukken II, 2000/01, 23 959, nr. 10, 3.  
105  In mei 2002 oordeelde de kantonrechter in Arnhem dat de schimmelnagel-

commercial geen reclame maar voorlichting was, omdat de commercial slechts in-
formatie bevatte over schimmelnagels en een direct of indirecte verwijzing naar 
het geneesmiddel Lamisil of de fabrikant Novartis ontbrak. Zie Hoogenraad, E.H. 
en Swepens, O.P., ‘Geneesmiddelenreclame’, zie boven, 89-92. en JGR 2002/23. 
Inmiddels heeft in hoger beroep ook het Hof Novartis vrijgesproken, Hof Arnhem 
16 juni 2003 (nog niet gepubliceerd), zie ‘Weer vrijspraak voor Novartis’, Trouw, 
17 juni 2003 . 
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In reactie op de twee uitspraken meent een teleurgestelde Inspectie dat hieruit 
kan worden afgeleid dat de overheid met het huidige Reclamebesluit op dit 
punt niet goed kan optreden tegen farmaceutische bedrijven.106  

Al langer is echter bekend dat een adviescommissie die de Inspectie door-
licht in haar rapport concludeert dat de Inspectie keuzes moet maken in haar 
takenpakket aangezien het brede terrein van de gezondheidszorg te omvangrijk 
is om alle taken goed te kunnen uitoefenen. In reactie op dit advies geeft Mi-
nister Borst in juli 2001 al aan dat dit zou moeten resulteren in het verkleinen 
van het aantal kerntaken van de Inspectie. Daarbij wijst zij onder andere op 
“bepaalde overtredingen van het Reclamebesluit” hierbij doelende op gunstbe-
toon, als mogelijk af te stoten taak.107  

Deze factoren leiden er toe dat de Inspectie in mei 2002 aangeeft dat zij 
overweegt het toezicht op de reclame voor receptgeneesmiddelen op te hef-
fen.108 In juni 2002 stuurt hoofdinspecteur Kingma een officieel voorstel naar 
de Minister over de kerntaken van de Inspectie, waarin hij voorstelt het toe-
zicht op gunstbetoon over te dragen aan een andere, daarvoor meer in aanmer-
king komende toezichthouder zoals de Economische Controle Dienst of, indien 
goed functionerend, naar een toezicht via zelfregulering. Volgens Kingma 
heeft het reclametoezicht niets te maken met het welbevinden van de patiënt en 
is het “je laten omkopen door bedrijven” eerder een morele kwestie. Risico’s 
voor de gezondheidszorg zouden niet direct aanwezig zijn. Het toezicht daarop 
zou eerder vanuit de economische en financiële invalshoek moeten plaatsvin-
den.109 

Met deze rigoureuze omwenteling, van drie jaar lang hard opsporingsbe-
leid naar het plotselinge verlangen de opsporingstaken op te heffen, kan de 
Inspectie vervolgens op veel kritiek rekenen. Naast kritiek vanuit de Kamer 
zijn Minister Borst, Staatssecretaris Vliegenthart van VWS en Minister Kort-
hals van Justitie niet te spreken over het voorstel.110 Volgens Justitie vervult 
de Inspectie juist een belangrijke taak, aangezien de kosten van de geneesmid-
delenvoorziening “worden opgejaagd door cadeaus en snoepreizen, die de 

                                                           
106  ‘Boete voor sluikreclame medicijn’, Trouw, 18 mei 2002. 
107  Dit bleek uit een brief van 9 juni 2002 van de Minister Borst over de toekomstige 

kerntaken van de Inspectie voor de gezondheidszorg (28000-XVI, nr. 122), zie 
ook Aanhangsel Handelingen II 2001/2002, nr. 88, 5218-25. 

108  Brandt, E., ‘Interview Herre Kingma. Grote schoonmaak bij de inspectie’, Trouw, 
19 juni 2000. 

109  “Pikant detail” is dat Kingma kort daarvoor zelf onder druk van gerechtelijke 
stappen heeft moeten afzien van deelname aan een congres voor cardiologen – dit 
is al eerder beschreven in § 2.4.2 – waar hij zelf als eregast aanwezig zou zijn. 
Een van Kingma’s eigen inspecteurs dreigde alle deelnemers de nascholingscur-
sus, met Kingma dus als eregast, te laten vervolgen wegens overtreding van het 
Reclamebesluit, zie Buijsen, M.A.J.M., ‘Toezicht op reclame voor geneesmidde-
len’, (2002), 77, Nederlands Juristenblad, 2147.  

110  ‘Inspecteur Kingma krijgt een standje’, Trouw, 20 juni 2002, en Aanhangsel Han-
delingen II 2001/2002, nr. 88, 5218-25. 
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farmaceutische bedrijven aan artsen geven”.111 In reactie hierop zegt Minister 
Borst toe dat de Inspectie haar toezichtstaken zal voortzetten en dat het stand-
punt ten aanzien van de kerntaken van de Inspectie door het Ministerie pas op 
1 januari 2003 bekend gemaakt zal worden.112  
Echter, een maand nadat Minister Borst toezegt dat er tot 1 januari 2003 niets 
zal veranderen in de taken van de sector Reclametoezicht – zij is vanaf 19 mei 
2002 demissionair – laat zij de CGR weten akkoord te gaan met de door haar 
opgestelde regels met betrekking tot gastvrijheid. Dit geschiedt als volgt. Zoals 
beschreven heeft de CGR een richtlijn ‘Uitwerking Normen Gunstbetoon’ 
opgesteld. Deze richtlijn geeft aanleiding tot hevige kritiek van de Inspectie. 
De CGR besluit daarom de richtlijn aan te passen. Om zich deze keer tegen 
kritiek van de Inspectie te kunnen weren treedt de CGR uitvoerig in overleg 
met de ambtenaren van VWS. Dit leidt tot nadere regels over ‘gastvrijheid’, 
welke op 13 juni 2002 in de bestaande Uitwerking Normen Gunstbetoon 
worden ingebed.113 In een brief aan de CGR laat Minister Borst weten dat 
deze regels voortaan het kader zullen bieden voor de vraag of het verlenen van 
gastvrijheid binnen redelijke perken blijft en ondergeschikt is aan het beoogde 
doel. Ook verzoekt zij de Inspectie met deze regels rekening te houden (nog 
voordat de implementatie ervan in de regelgeving heeft plaatsgevonden).114 

De Inspectie vindt ook de vernieuwde richtlijn van de CGR te liberaal.115 
Maar volgens Minister Borst moet de Inspectie deze richtlijn na de afspraak 
tussen haar en de CGR voortaan wel gaan handhaven. Voor de Inspectie is dit 
waarschijnlijk het laatste zetje, want vanaf dan neemt de sector reclametoezicht 
geen nieuwe dossiers meer in behandeling, noch handelt zij lopende dossiers 
af. Dit in afwachting, naar zij zelf zegt, van de implementatie van de CGR-
normen in de handhavingsregels van de Inspectie, aangezien voor de zelfregu-
leringsnormen nog een wettelijke basis ontbreekt. Het bezwaar van de Inspec-
tie komt er op neer dat als Minister Borst wil dat de open normen uit het Re-
clamebesluit niet langer door de handhavingsregels van de Inspectie ingevuld 
worden, maar in ieder geval voor wat betreft gastvrijheid door bepalingen uit 
de richtlijn van de CGR, daartoe strekkende een afspraak tussen de CGR en 
Minister Borst niet voldoende is. Pas als de afspraak is vastgelegd in een be-

                                                           
111  ‘Inspecteur Kingma krijgt een standje’, zie boven. 
112  Op 1 januari 2003 zal het nieuwe werkplan voor de Inspectie ingaan en tot die tijd 

zullen de lopende activiteiten van de Inspectie ongewijzigd worden voortgezet, 
Aanhangsel Handelingen II 2001/2002, nr. 88, 5223. 

113  CGR Normen Gastvrijheid, zie boven. 
114  Persbericht CGR 17 juni 2002. ‘Akkoord Minister zelfregulering geneesmidde-

lenreclame’, zie 
www.cgr.nl/Informatie_CGR/Nieuws/Persbericht_070303/persbe-
richt_07_maart_2003.html, geraadpleegd 26 juni 2003. Overigens krijgt de 
Tweede Kamer de brief van Borst aan de CGR pas te zien op 4 september.  

115  ‘Inspectie ziet amper nog toe op medicijnreclame’ Trouw, 5 september 2002. 
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leidsregel kunnen de CGR-normen worden geïmplementeerd in de handha-
vingsregels van de Inspectie.116 

2.4.8 Overheid gokt toch op zelfregulering 

In juli 2002 is er een nieuwe regering en wordt Minister Borst opgevolgd door 
Minister Bomhoff. In zijn korte zittingstijd zet de nieuwe Minister van VWS 
de onlangs ingeslagen koers van oud-Minister Borst voort. Ook onder zijn 
bewind zal de Inspectie niet langer actief toezicht houden. Op kamervragen ten 
aanzien van het functioneren, of beter gezegd het niet-functioneren, van de 
Inspectie, antwoordt Minister Bomhoff dat hij de “principiële keuze (…) voor 
zelfregulering” van oud-Minister Borst, dat wil zeggen de afspraak tussen haar 
en de CGR, ondersteunt.117  

Zowel de VVD als de LPF – die op dat moment samen met het CDA de 
regering vormen – zijn een groot voorstander van toezicht op het Reclamebe-
sluit door middel van zelfregulering. Het gaat hen erom de verantwoordelijk-
heid te leggen waar zij hoort: “bij de marktpartijen”.118 Bovendien heerst bij 
hen het idee dat bedrijven zich door middel van ‘naming and shaming’ beter 
zullen gedragen. In dit systeem leiden publicaties van overtredingen van een 
zelfreguleringscode door bedrijven tot negatieve publiciteit en uiteindelijk tot 
reputatieverlies. Dit zou efficiëntere en goedkopere resultaten opleveren dan 
overheidsregulering.  

Volgens Minister Bomhoff bevindt de Inspectie zich in een “overgangs-
fase”. Het Ontwerpbesluit, dat onderdeel vormt van de nog in te dienen inte-
grale herziening van de Wet op de Geneesmiddelen, wordt door Minister 
Bomhoff ingetrokken. Redenen hiervoor zijn dat sommige opgenomen defini-
ties, hoewel vernieuwend ten aanzien van het oude Reclamebesluit, niet meer 
zijn toegesneden op de praktijk van 2002, dat de richtlijn van de CGR nog niet 
is verwerkt in het Ontwerpbesluit en dat nog niet is geregeld wat de precieze 
relatie van de CGR ten opzichte van de Inspectie in de toekomst zal zijn. Bo-
vendien wil Minister Bomhoff in het Ontwerpbesluit meer ruimte laten voor 
farmaceutische bedrijven om informatie te verstrekken over receptgeneesmid-
delen.119  
        In tegenstelling tot Minister Borst, die stringenter toezicht wilde ten aan-
zien van publieksreclame (doch uiteindelijk niet zo streng als de handhavings-
regels van de Inspectie), wil Minister Bomhoff voor publieksreclame juist de 

                                                           
116  Kamerstukken II 2002/2003, nr. 28617, nr. 2, onder ‘Ad 2’. 
117  Interpellatie Kant over geneesmiddelenreclame, zie Kamerstukken II 2002/03, 28 

617, nr. 2. 
118  Ibid. 
119  In zijn antwoord op de kamervragen van 25 september 2002, zie vorige noot, 

benadrukt Bomhoff dat hij “… ruimte wil houden voor een positieve visie op re-
clame, informatiefolders en andere zaken over medicijnen in het algemeen”. 



Regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen 89 

teugels laten vieren.120 Hij volgt hiermee het beleid dat op Europees niveau 
lijkt te worden gevoerd. De Commissie van de Europese Unie pleit op basis 
van een voorstel afkomstig van de afdeling die verantwoordelijk is voor ‘indu-
strie en onderneming’ voor soepelere regels ten aanzien van publieksrecla-
me.121 Zij wil wellicht niet achterlopen bij de Amerikaanse ontwikkelingen, 
waar publieksreclame voor receptgeneesmiddelen al wel is toegestaan. Het 
commissievoorstel pleit voor wetswijzigingen die reclame mogelijk maakt 
voor receptgeneesmiddelen voor aids/HIV, diabetes en astma.  

Het loopt echter niet zoals voorzien. Bomhoff treedt af als minister en 
eind oktober stemt het Europees Parlement tegen de voorstellen van de Com-
missie.122 Samen met de afwijzing van het Ontwerpbesluit van Minister Borst 
lijkt het beleid weer terug bij af: geen actief optredende Inspectie, geen nieuw 
Reclamebesluit, geen beslissing over de verhouding tussen overheidsregulering 
en zelfregulering en nog steeds onduidelijkheid over het onderscheid tussen 
publieksvoorlichting en reclame.  

2.4.9 De huidige stand van zaken 

Begin 2003 lijkt VWS eindelijk duidelijke keuzes te maken. Zo wordt door 
waarnemend demissionair Minister De Geus123 een brief aan de veldpartijen 
en de Tweede Kamer gestuurd waarin de hele richtlijn ‘Uitwerking Normen 
Gunstbetoon’ van de CGR als beleidsregels van de overheid wordt gepresen-
teerd. Deze dient om de “inhoud en reikwijdte van het begrip gunstbetoon, 
neergelegd in de artikelen 14 tot en met 17 van het Reclamebesluit, nader in te 
vullen”.124 Volgens VWS moeten de nieuwe beleidsregels in plaats van de 
‘handhavingsregels’ van de Inspectie worden gehanteerd bij het toezicht op het 
Reclamebesluit. Daarnaast laat Minister De Geus weten dat er afspraken met 
de CGR zijn gemaakt over de nadere invulling van de begrippen ‘reclame’ en 
‘informatie’ en over de eisen die hiervoor moeten gelden op internet. Volgens 
Minister De Geus is de invulling hiervan weergegeven in de Gedragscode Ge-
                                                           
120  ‘Bomhoff wil af van stringente reclameregels’, NRC Handelsblad, 26 september 

2002 en ‘Farmaceuten mogen adverteren’, NRC Handelsblad, 2 oktober 2002. 
121  Het commissievoorstel, Commissiedocument nr. 404 van 2001, behelst een proef-

periode van vijf jaar waarin de farmaceutische industrie zelfstandig voorlichting 
zou mogen geven over hun medicijnen tegen suikerziekte, astma en het hiv-virus. 
Zie Kocken, G., ‘Amerikaanse toestanden’, (2002), 57, Medisch Contact, 1493-4 
en Watson, R., ‘EC moves to ‘direct to consumer’ advertising’, (2001), 323, Bri-
tish Medical Journal, 184. 

122  ‘Reclame voor pillen mag niet’, Trouw, 24 oktober 2002 en ‘Geen reclame voor 
medicijnen’, Algemeen Dagblad, 3 oktober 2002. 

123  Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wordt benoemd tot de-
missionair Minister van VWS nadat Minister Bomhoff aftreedt op 16 oktober 
2002. 

124  ‘Beleidsregels betreffende nadere invulling van het begrip gunstbetoon’, Stcrt. 
2003, 45, 24, zie ook www.minvws.nl/documents/GMT/Folder/2354884.pdf, ge-
raadpleegd 26 juni 2003. 
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neesmiddelenreclame, waarmee hij doelt op de door de CGR opgestelde richt-
lijnen ‘Richtlijnen over reclame en informatie voor receptgeneesmiddelen op 
internet’ en ‘Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informa-
tie van geneesmiddelen’. De richtlijnen zijn hiermee echter nog geen geldend 
Nederlands recht en zullen, net als de richtlijn ‘Uitwerking Normen Gunstbe-
toon’ verwerkt moeten worden in een beleidsregel. 

Het Ontwerpbesluit blijft ingetrokken en er zal geen nieuw Reclamebe-
sluit komen. Echter, in de integrale herziening van de Geneesmiddelenwet zal 
wel een nieuw hoofdstuk worden opgenomen met betrekking tot geneesmidde-
lenreclame. Daarin zullen, op enkele wijzigingen na, de normen uit het laatste 
Ontwerpbesluit van Minister Borst worden opgenomen. Ook dit hoofdstuk zal 
verwijzen naar de richtlijnen van de CGR.125  

Wat betreft de ontwikkelingen op Europees niveau kan in principe nog 
van alles gebeuren. De Europese Commissie is wederom bezig met een nieuw 
voorstel. De farmaceutische industrie hoopt dat dit voorstel publieksreclame 
voor aids/HIV, diabetes en astma alsnog mogelijk zal maken.126 

Met betrekking tot de handhaving is helder geworden dat het veld zelf 
daarin de regisserende rol zal gaan spelen. Dit blijkt uit een brief van de Minis-
ter De Geus aan de Tweede Kamer, waarin staat dat de intensiviteit van het 
overheidstoezicht door de Inspectie zal afhangen van de effectiviteit waarmee 
de CGR haar taak uitoefent. Als de handhaving van de CGR effectief is, dat 
wil zeggen een adequate naleving van de reclameregels ten gevolge heeft, kan 
met een minder intensief toezicht door de Inspectie worden volstaan. Het oor-
deel zal aan de Inspectie blijven, die daartoe de CGR zal gaan controleren. De 
Inspectie zal de effectiviteit van de activiteiten van de CGR monitoren en eva-
lueren aan de hand waarvan zij zelf de intensiviteit van haar eigen beleid zal 
vaststellen.127  

2.5 Ten slotte: een korte evaluatie van het functioneren van de CGR 

De spil in de zelfregulering van de farmaceutische industrie en de artsenbe-
roepsgroep is de Commissie Geneesmiddelenreclame (CGR). Hoewel het ont-
staan van en de ontwikkelingen rondom de CGR uitvoerig aanbod kwamen is 
nog niet dieper ingegaan op de bezigheden van de CGR in de praktijk. Want 
hoeveel klachten krijgt de CGR eigenlijk en waarover gaan deze? Heeft het 
optreden van de CGR nut? Dit soort vragen zijn inmiddels wellicht bij de lezer 
ontstaan. Aan de hand van een korte evaluatie van het functioneren van de 

                                                           
125  Zie persbericht van Ministerie van VWS: ‘De Geus maakt afspraken gunstbe-

toon’, www.minvws.nl/ document.html?folder=393&page=19335, geraadpleegd 
26 juni 2003. 

126  Commissiedocument nr. 163 van 2003. 
127  Kamerstukken II 2002/2003, nr. 28617, nr. 2, onder ‘Ad 3 en ad 4’. Dit betekent 

in de praktijk dat de CGR in 1e lijn en Inspectie in 2e lijn toezicht zal houden.  
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CGR zullen we nu een antwoord proberen te geven op deze vragen en zal zo 
tevens ook een levendiger beeld worden geschetst van wat zelfregulering in de 
praktijk kan betekenen. 

2.5.1 Handhavingsactiviteiten van de CGR 

Allereerst moet worden opgemerkt dat de CGR haar Gedragscode Geneesmid-
delenreclame niet handhaaft door middel van het actief opsporen van overtre-
dingen zoals bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie dat doet. De handhaving 
van de Gedragscode en van de aanvullende richtlijnen, is puur afhankelijk van 
de klachten van belanghebbenden. Nadat door een belanghebbende – dat kan 
iedere belanghebbende zijn die van mening is dat de Gedragscode is overtre-
den128 – een klacht is ingediend buigt de Codecommissie zich over deze klacht 
en doet uitspraak binnen negen weken.129 Ook is er de mogelijkheid de klacht 
in kort geding te laten behandelen, dan geschiedt de uitspraak binnen ongeveer 
twee weken.130 Als een partij het niet eens is met de uitspraak van de Code-
commissie kan in beroep worden gegaan bij de Commissie van Beroep. 

De Codecommissie of de Commissie van Beroep kunnen de volgende 
maatregelen opleggen: berisping, vordering maatregelen te nemen om voortaan 
aan de Gedragscode te voldoen, vordering tot rectificatie, vordering tot het 
terugroepen van verspreid materiaal en publicatie van de beslissing met inbe-
grip van de opgelegde straf of maatregel. De partijen die hun geschillen voor-
leggen aan de CGR zijn hieraan gebonden, aangezien het Reglement bepaalt 
dat deze de kracht van bindend advies hebben.131 Daarnaast kunnen partijen 
ten aanzien van de beslechting van geschillen over de nakoming van uitspra-
ken van de Codecommissie en de Commissie van Beroep gebruik maken van 
de overeengekomen tuchtprocedure van het Tuchtcollege van Nefarma. Het 
Tuchtcollege heeft de mogelijkheid om intern verenigingsrechtelijke sancties te 
nemen. Als een lid zich niet conformeert aan een uitspraak van de CGR kan hij 
worden berispt, dan wel worden voorgedragen voor schoring of royement. 
Omdat een vordering tot rectificatie, berisping, schorsing of zelfs royering 
farmaceutische bedrijven niet verhindert verboden praktijken voort te zetten, 
kan de CGR dus niet verzekeren dat de uitspraken ook worden nageleefd. 

Naast het behandelen van klachten geeft de Codecommissie op verzoek 
ook advies of bijvoorbeeld een conceptbrochure in overeenstemming is met de 
Code. Tevens kan de Codecommissie preventief toetsen of de door het farma-

                                                           
128  Artikel 8.1 van het Reglement, zie www.cgr.nl, onder ‘Procedure’, geraadpleegd 

26 juni 2003. 
129  Artikel 9 en 10 van het Reglement. 
130  Artikel 11 van het Reglement. 
131  Zie artikel 22.3 en 24 van het Reglement over de verbindendheid van uitspraken 

van respectievelijk de Codecommissie en de Commissie van Beroep. Zie www. 
cgr.nl, onder ‘Procedure’, geraadpleegd 26 juni 2003. 
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ceutische bedrijf aan artsen en apothekers verleende gastvrijheid in het kader 
van congressen en symposia binnen de redelijke perken blijft.132 

2.5.2 Evaluatie van de effectiviteit van de CGR 

We zullen nu bekijken of er indicaties zijn die er op wijzen dat het veld ge-
bruik maakt van de klachtprocedure van de CGR en zich ook echt houdt aan de 
Gedragscode. Daarvoor onderzoeken we eerst het aantal, de soort en de her-
komst van de klachten die bij de CGR werden ingediend. 
Uit het aantal klachten dat de CGR, in de vier jaar dat ze bestaat, krijgt voorge-
legd, blijkt dat  het veld de weg naar de Codecommissie heeft leren vinden. Zo 
krijgt de CGR in het eerste jaar, van maart 1999 tot 31 december 1999, negen 
klachten voorgelegd, waarvan zij over vier zaken een oordeel velt en waarvan 
de overige vijf klachten worden ingetrokken. In de twee daarop volgende ja-
ren, 2000 en 2001, worden achtereenvolgens 24 en 27 klachten voorgelegd, 
waarvan respectievelijk 12 en 16 zaken tot een uitspraak van de CGR leiden. 
In 2002 tenslotte worden weer wat minder, 14 klachten, voorgelegd aan de 
CGR waarvan er 8 tot een uitspraak leiden.133 Ook wordt regelmatig gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om adviesoordelen bij de CGR aan te vragen. Zo 
worden van 1999 tot en met 2002 per jaar achtereenvolgens 4, 7, 6 en 36 ad-
viesoordelen gegeven. Opvallend is dat ten aanzien van bijna al deze zaken 
geldt dat het de farmaceutische bedrijven zijn die klachten indienen of om ad-
viesoordelen vragen. Slechts in twee gevallen wordt een klacht ingediend door 
een natuurlijk persoon, niet zijnde een farmaceutisch bedrijf.134  

Net zoals de RGA, de voorloper van de CGR, wordt de CGR dus hoofd-
zakelijk gebruikt door farmaceutische bedrijven die een ander farmaceutisch 
bedrijf, vaak een directe concurrent, aanklagen wegens oneerlijke concurrentie. 
Daarnaast gaat van alle klachten ongeveer tweederde over misleidende verge-
lijkende reclame – een vorm van geneesmiddelenreclame waar ook de RGA 
zich meestal over moest buigen – en heeft eenderde te maken met het onder-
scheid tussen reclame en voorlichting. De klachtprocedure van de CGR is ken-
nelijk voor farmaceutische bedrijven een krachtig wapen om dergelijke con-
currentievervalsing tegen te gaan. Zo zijn bijvoorbeeld MerckSharp&Dohme, 
ArtraZeneca en GlaxoSmithKline voortdurend met elkaar in conflict geweest 

                                                           
132  Zie artikel 12 van het Reglement. Een dergelijk advies is niet bindend, zie artikel 

12.4. 
133  In totaal wordt in vier jaar 17 keer beroep ingesteld tegen een uitspraak van de 

Codecommissie: beroepen verdeeld over die vier jaar: 99/4, 00/4, 01/8, 02/2, zie 
www.cgr.nl, onder ‘Jurisprudentie’, geraadpleegd 26 juni 2003. 

134  Codecommissie van de CGR 9 oktober 2001, K21022, Van Asselt (kinderarts) 
jegens Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen inzake reclame voor Sy-
nagis in een informatiefolder; Codecommissie van de CGR 3 december 1999, 
K99008, Sicking (arts) en Allart, (apotheker) jegens Roche inzake Xenical. 
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over de reclame voor hun astmageneesmiddelen.135 Zij dienen steeds over en 
weer klachten in bij de CGR. Verder heeft de CGR slechts in één geval een 
uitspraak moeten doen over gunstbetoon.136 Deze zaak speelt begin 2003 wan-
neer Glaxo een concurrerend farmaceutisch bedrijf, Pfizer, aanspreekt op het 
fêteren van neurologen en anesthesiologen tijdens een nascholingsweekend in 
een luxe hotel.137 De Codecommissie van de CGR constateert dat Pfizer rond 
de nascholing geen activiteiten organiseerde die geen enkel verband hadden 
met het wetenschappelijke deel en dat rekening moet worden gehouden met het 
verweer van Pfizer dat de nascholing juist op vrijdagavond en zaterdagmorgen 
werd gehouden om zo min mogelijk beslag te leggen op de vrije tijd van de 
medisch specialisten. Door die keuze moesten er wel een diner en overnachting 
(in hotel Huis ter Duin) in het programma worden opgenomen.138 

In § 2.3.2 is al beschreven hoe de rechter zich liet leiden door de Code 
voor de Aanprijzing voor Geneesmiddelen van de RGA, de voorloper van de 
CGR, in het geval farmaceutisch bedrijven bijvoorbeeld een geschil hadden 
met betrekking tot misleidende reclame. Aangezien de burgerlijke rechter lang 
niet altijd medisch deskundig is, maar wel geregeld zaken van farmaceutische 
bedrijven voor zich kreeg, zocht deze aansluiting bij de uitspraken en criteria 
van de RGA.139 Hierdoor genoten de criteria van de RGA verder aanzien. Als 
opvolger van de RGA kan de CGR hier verder op bouwen. Daarnaast maakt de 
burgerlijke rechter vanaf 1995 reeds gebruik van de normen uit de concept-
code van de CGR.140 Zelfs farmaceutische bedrijven die niet lid zijn van Ne-
farma, die dus eigenlijk niet gebonden zijn aan de code, worden door de bur-
                                                           
135  Codecommissie van de CGR 27 september 2000, K20019, Kort geding AstraZe-

neca jegens Pharmachemie inzake Budesonide Cyclocaps en Cyclohaler; Code-
commissie van de CGR 1 mei 2001, K21010, Kort geding GaxoWellcome jegens 
AstraZeneca inzake Oxis en Symbicort; Codecommissie van de CGR 17 mei 
2001, K21011, Kort geding AstraZeneca jegens GlaxoWellcome inzake Seretide; 
Codecommissie van de CGR 11 juni 2001, K21013, Kort geding AstraZeneca je-
gens MSD inzake Singulair en reconventionele vordering MSD inzake Symbicort; 
Codecommissie van de CGR 21 augustus 2001, K21020, AstraZeneca jegens 
GlaxoSmithKline inzake ‘In-check-dial’. 

136  Een klein aantal zaken had betrekking op reclame voor niet-geregistreerde ge-
neesmiddelen, zie Codecommissie van de CGR 17 augustus 2000, K20017, Se-
rono jegens Organon inzake Orgalutran en Puregon, JGR 2001/10 en oneigenlijk 
gebruik van geneesmiddelenonderzoek (ofwel de ‘seeding trial’, zie ook noot 67), 
zie Codecommissie van de CGR 3 oktober 2002, K02.011, AHP Pharma jegens 
Solvay Pharma inzake Post Marketing Surveillance Femoston. 

137  Codecommissie van de CGR 24 september 2002, K02.010, GlaxoSmithKline 
jegens Pfizer inzake verleende gastvrijheid. 

138  Zie ook ‘Nascholing artsen was niet te gastvrij’, Trouw 3 maart 2003. 
139  Pres. Rb. Arnhem 13 januari 1995, rolnr. KG 95/006 niet gepubliceerd), Astra 

Pharmaceutica/Roussel en Janssen Pharmaceutica inzake Prezal, zie verder ook 
§ 4.1. 

140  Pres. Rb. Arnhem 10 april 1996, rolnr. KG 1996/177, Intellectuele Eigendom en 
Reclamerecht (1996), 12-3, 104; Hof Arnhem 2 juni 1998, rolnr. 98/135 KG (niet 
gepubliceerd) Lorex Synthelabo/Roche, r.o. 4.2 
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gerlijke rechter veroordeeld op basis van de concept-code van de CGR.141 Het 
feit dat de CGR aldus kan meeliften op de gecreëerde erkenning van haar voor-
ganger bij de burgerlijke rechter heeft er toe geleid dat de CGR snel, ook al 
voor zij in 1998 opgericht werd, invloed had.  

Een laatste interessante ontwikkeling op dit gebied is dat de burgerlijke 
rechter in twee recente uitspraken heeft aangegeven dat het mogelijk is een 
dwangsom te vragen wanneer blijkt dat een van de partijen de uitspraak van de 
CGR niet naleeft.142 Een dergelijke rugdekking zal ongetwijfeld bijdragen aan 
de kracht en de gelding van de uitspraken van de CGR en wellicht door een 
preventieve werking, naleving van de Gedragscode in het geheel meer effect 
geven.  

 
Kortom, in tegenstelling tot de periode van voor 1999 waarin bedrijven maar 
mondjesmaat klachten melden bij de RGA, wordt van 1999 tot en met 2002 
door bedrijven juist wel gebruik gemaakt van een klachtorgaan opgezet door 
zelfregulering. De verklaring hiervoor is dat, behalve dat de CGR bekender is 
geworden, de CGR op bepaalde vlakken richtinggevend is (misleidende recla-
me) en dat de klachtprocedure bij de CGR een stuk sneller is dan die van de 
RGA. Er is zelfs de mogelijkheid van een kortgeding procedure. Hier wordt 
ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Dit heeft er mee te maken dat wanneer 
het gaat om misleidende reclame, de klagende partij dikwijls baat heeft bij een 
snelle klachtbehandeling. Hoe sneller misleidende reclame kan worden stopge-
zet, hoe minder hinder een gedupeerd bedrijf ervan ondervindt. Hiermee blijkt 
de CGR een krachtig financieel slagwapen tegen concurrenten.  

Er kleven echter twee grote minpunten aan het functioneren van de ge-
schillenbeslechting van de CGR. Ten eerste blijven de artsen weg bij de CGR. 
De CGR, die mede is opgericht door de KNMG, heeft bijna geen klachten van 
artsen tegen farmaceutische bedrijven ontvangen. Slechts in één geval heeft 
een huisarts zijn beklag gedaan over onheuse toenaderingen van een farmaceu-
tische bedrijf.143 Ook is nog geen enkele arts zelf gedaagd voor de CGR.144  

                                                           
141  Pres. Rb. Den Haag 14 januari 1998, rolnr. KG 97/1637 (niet gepubliceerd), Fer-

ringo/Serono Benelux inzake Metrodin HP. 
142  KG 17 december 2002 Rb. Den Bosch, JGR 2003/2 en KG 22 oktober 2002 Rb. 

Utrecht, JGR 2003/4. In laatstgenoemde zaak werd uiteindelijk geen dwangsom 
opgelegd aangezien de overtreding inmiddels niet meer zouden plaatsvinden, zie 
JGR 2003/4, r.o. 3.11-3.13. 

143  Zie noot 134. 
144  Wel zijn tot nu toe twee artsen door de Inspectie voor de rechter gedaagd, zie KG 

13 februari 2002 Ktr. Lelystad, JGR 2002/8, m.nt. Schutjens en Pres. Rb. Alk-
maar, sector kanton, 25 oktober 2002, JGR 2002/41, m.nt. Schutjens. In eerstge-
noemde zaak had het farmaceutisch bedrijf Roche een manifestatie toegankelijk 
voor het publiek georganiseerd om ‘voorlichting’ te geven over overgewicht. In 
een inleidingspraatje zou de aangeklaagde arts de naam van het receptgeneesmid-
del Xenical (geproduceerd door Roche) genoemd hebben. Omdat de arts hiermee 
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Als tweede probleem valt aan te merken dat de klachten voornamelijk be-
trekking hebben op slechts twee onderwerpen: misleidende reclame (in twee-
derde van de gevallen) en publieksreclame (in eenderde van de gevallen). Mis-
leidende reclame, waarop het overgrote deel van de klachten betrekking heeft, 
is echter geen nieuw fenomeen. Voor 1999 hebben de RGA en de burgerlijke 
rechter zich hierover al uitgesproken. Het is opmerkelijk dat juist deze vorm 
van reclame door de farmaceutische bedrijven voor de klachtbehandeling van 
de CGR wordt gebracht, terwijl de CGR vooral was opgericht als reactie op 
onvrede met vormen van ontoelaatbaar gunstbetoon. Doordat farmaceutische 
bedrijven en artsen bijna geen klachten indienen met betrekking tot gunstbe-
toon kan de CGR op dat gebied nog geen regulerende rol van betekenis spelen.  
Wat de effectiviteit van de CGR betreft, krijgen we het dus geen eenduidig 
beeld. Lichtpunt voor de CGR is dat sinds kort de richtlijn van de CGR met 
betrekking tot gunstbetoon, zie § 2.4.9, wettelijk is vastgelegd. Dit zal wellicht 
meer cachet geven aan de Gedragscode van de CGR in het algemeen en daar-
naast kunnen bijdragen aan een betere bewustwording bij artsen en bedrijven 
van de grenzen aan het gunstbetoon in het bijzonder. 

3. Conclusies 

3.1 De kluwen nader verklaard 

In de vorige paragraaf is naar voren gekomen hoe er door de jaren heen ten 
aanzien van reclame voor receptgeneesmiddelen nieuwe regels zijn ontwikkeld 
en gehandhaafd. Het meest opvallend was dat gedurende de periode 1999-2002 
een grote diversiteit aan regels en handhavingsmechanismen is ontstaan. Zo 
zagen we het Reclamebesluit, de handhavingsregels van de Inspectie, de Ge-
dragscode en de nieuwe richtlijnen van de CGR. Daarnaast waren er in deze 
periode verschillende versies van het Ontwerpbesluit in omloop, trachtte de 
KNMG te komen tot haar eigen gedragsregels en sprak ook de Reclame Code 
Commissie zich uit over reclame voor receptgeneesmiddelen. Een en ander 
heeft zo geleid tot een kluwen van verschillende vormen van regels en toezicht. 
Aan de hand van de beschreven ontwikkelingen kunnen we nu wellicht een 
antwoord geven op de vraag waarom nu precies in dit veld een dergelijke klu-
wen is ontstaan.  

Een eerste belangrijke oorzaak is gelegen in het feit dat de betrokken 
veldpartijen, de artsen en de farmaceutische bedrijven, zich van oudsher goed 
georganiseerd hebben. Met name de KNMG, de beroepsvereniging voor art-
sen, en Nefarma, de brancheorganisatie van de farmaceutische bedrijfstak, 
spelen al voor 1994 een belangrijke rol in het ontwikkelen van initiatieven tot 
regulering van geneesmiddelenreclame. Zo werd beschreven dat de artsen, 
                                                           

publieksreclame heeft gemaakt wordt hij veroordeeld wegens het medeplegen van 
een overtreding van artikel 5 van het Reclamebesluit. 
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farmaceutische bedrijven, apothekers, en uitgevers zich al sinds 1926 bezig 
houden met toezicht op publieksreclame voor geneesmiddelen in de vorm van 
de KOAG.145 Ook later in 1962 (RGA) en 1983 (Gedragscode voor de Farma-
ceutische Bedrijfstak) volgen initiatieven door artsen en farmaceutische bedrij-
ven om hun eigen gedrag te reguleren, dan inmiddels vertegenwoordigd door 
de KNMG en Nefarma.  

De kracht en de wil om zelf een regisserende rol te spelen in de regule-
ring van geneesmiddelenreclame zet zich voort in de jaren negentig. Dan tre-
den deze organisaties in verregaande mate in overleg met de overheid over de 
invulling van het toezicht op het nieuwe Reclamebesluit. Hoewel in 1995 naar 
voren komt dat er juridisch gezien geen plaats is voor louter toezicht door mid-
del van zelfregulering, blijven de KNMG en Nefarma tot 1999 betrokken bij 
de discussie over de vraag hoe aan het toezicht op de naleving van het Recla-
mebesluit vorm zal moeten worden gegeven. Vervolgens overleggen zij ook 
met VWS als wordt getracht te komen tot een inhoudelijke aanpassing van het 
Reclamebesluit. 

Het is duidelijk dat deze twee geroutineerde organisaties een belangrijke 
rol vervullen in de regulering van geneesmiddelenreclame. Over de beweegre-
denen van beide organisaties kan gezegd worden dat, hoewel er vooral eind 
jaren negentig bij beide organisaties een groeiend besef heerst dat het aanbie-
den en aannemen van cadeaus en andere vormen van gunstbetoon niet thuis 
horen in de professionele relatie arts – farmaceutisch bedrijf, het onderliggende 
doel van het optreden van zowel de KNMG als Nefarma, ligt in het waarbor-
gen van de belangen van de eigen achterban. Bij beide organisaties heerst het 
idee dat die belangen gevaar lopen zodra de overheid zich te veel gaat bemoei-
en met het voorschrijfgedrag van de arts, dan wel de economische speelruimte 
van bedrijven. Zo dadelijk in § 3.2 zullen wij uitgebreider terug komen op de 
onderliggende motieven van de veldpartijen om overheidsregulering te voor-
komen. 

De kenmerken van de KNMG en Nefarma als ervaren, goed georgani-
seerd en bovenal belangenbehartiger geven aan dat beide organisaties in staat 
waren, beter gezegd erop gericht waren, in te grijpen als de belangen van hun 
achterban geschaad zouden worden.  

Dit is precies wat gebeurd in 1999. Als de overheid besluit het toezicht op 
het Reclamebesluit in handen te geven van de Inspectie en in de praktijk blijkt 
dat deze streng optreedt, is dat het startsein voor de KNMG en Nefarma om 
zelf het initiatief te nemen om het gedrag van de vertegenwoordigde artsen en 
bedrijven te pogen te veranderen. Door middel van het opstellen en handhaven 
van nieuwe normen trachten zij zo een volwassen alternatief te bieden voor 
overheidsregulering. Tevens tonen zij hiermee bereid te zijn om zelf te komen 
                                                           
145  Het accent van deze organisatie lag, zoals beschreven in § 2.2 op publieksreclame 

voor zelfzorggeneesmiddelen, ofwel niet-receptplichtige geneesmiddelen. Desal-
niettemin zette zij in 1973 ook de regel op papier dat publieksreclame voor re-
ceptgeneesmiddelen verboden is. 
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tot een aanpak van artsen die de verleiding niet kunnen weerstaan, respectieve-
lijk van farmaceutische bedrijven die ontoelaatbare marketinginspanningen 
doen voor hun geneesmiddelen. Het veld neemt hiermee, weliswaar nu zij de 
hete adem van de overheid in de nek voelt, haar eigen verantwoordelijkheid. 

Het ontstaan van de kluwen is nu deels te verklaren uit het feit dat twee 
goed georganiseerde veldpartijen in staat waren om op korte termijn zelf nieu-
we regels te ontwikkelen. Het optreden van de Inspectie vormde een directe 
beweegreden daartoe en werkte als een soort ‘triggereffect’ voor de ontwikke-
ling van zelfregulering. Omdat de KNMG en Nefarma niet alleen een samen-
werkingsverband tot regulering – de CGR – opzetten, maar ook afzonderlijk 
initiatieven ontplooiden en bovendien de Inspectie ter invulling van het Re-
clamebesluit haar eigen handhavingsregels ontwikkelde kon er een woud van 
verschillende regels en handhavingsmechanismen ontstaan. 
Uiteindelijk duurt het tot begin 2003 voordat de Inspectie haar opsporingsbe-
leid stillegt en de Minister aangeeft dat de geldende normen die van de CGR 
zullen zijn. De kluwen wordt daarmee weer ontrafeld. 

3.2 Motieven voor zelfregulering 

In dit artikel hebben we de regulering van een bepaald probleemveld beschre-
ven. We hebben gezien dat zowel vanuit het veld als vanuit de overheid initia-
tieven zijn genomen om de ‘reclame’ van farmaceutische bedrijven te beteuge-
len. Opmerkelijk is dat ter invulling van deze initiatieven herhaaldelijk is ge-
kozen voor zelfregulering. Hierbij was zowel sprake van ‘zelfregulering’ in de 
top-down betekenis (als overheidsinstrument) als van ‘zelfregulering’ in de 
bottom-up betekenis (het scheppen en handhaven van regels door een semi-
autonoom sociaal veld).146 De vraag die hierbij telkens opdoemt is waarom nu 
door meerdere partijen ten aanzien van de regulering van een probleem juist 
voor zelfregulering wordt gekozen. Kortom, wat zijn motieven voor zelfregu-
lering?  

3.2.1 Motieven van veldpartijen om te komen tot zelfregulering 

De vraag naar de motieven van de betrokken veldpartijen om initiatieven te 
nemen om zichzelf te reguleren kwam zojuist al even aan de orde. We zagen 
dat het voorkómen van overheidsregulering een belangrijk motief kan zijn. 
Overheidsregulering kan nu eenmaal, daar waar het de economische speel-
ruimte van farmaceutische bedrijven door strenge normen en handhaving aan-
tast, een inbreuk vormen op de commerciële belangen van bedrijven. Door 
zelfregulering kunnen bedrijven zelf de regie in handen houden en op een voor 

                                                           
146  Zie voor een bespreking van de verschillende benaderingen van het begrip zelfre-

gulering Stamhuis, J.,’Zelfregulering in een bottom-up perspectief en de bedrijfs-
code van Shell’ in deze bundel. 
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hen zo comfortabele manier mogelijk komen tot een gedragsverandering die 
door de maatschappij wordt verlangd.  

Voor de KNMG was het voorkómen van overheidsregulering eveneens 
een van de drijfveren om zelf gedragsregels op te stellen. Het belang van de 
KNMG dat daarmee samenhangt is echter niet commercieel te noemen. Artsen 
daarentegen hechten grote waarde aan de professionele autonomie van hun 
beroepsgroep. Hieronder wordt verstaan dat de beroepsgroep zaken als toela-
ting tot het beroep, het vaststellen van het kennis- en vaardigheidsniveau, bij- 
en nascholing en rechtspraak zonder inmenging en toezicht van buitenaf kan 
regelen. Artsen zijn bang dat overheidsbemoeienis – zoals in ons geval het 
opleggen van strenge normen voor geneesmiddelenreclame – deze bijzondere 
privileges van de beroepsgroep zal aantasten. Door te laten zien dat de be-
roepsgroep haar problemen zelf kan oplossen wordt getracht overheidsregule-
ring terug te dringen dan wel te voorkomen.  

Ten tweede moet worden stilgestaan bij het gegeven dat de trend van 
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ ook haar intrede heeft gedaan in 
de farmaceutische bedrijfstak. Er is bij de farmaceutische bedrijven, uiteraard 
mede onder invloed van maatschappelijke druk, een groeiend besef ontstaan 
dat overmatig gunstbetoon niet meer past in het huidige tijdsbeeld.147 Om dit 
te veranderen voelt de farmaceutische industrie zich genoodzaakt haar hand in 
eigen boezem te steken.  

Voor de arts ligt geneesmiddelenreclame nog gevoeliger. Niet veel artsen 
zullen willen toegeven dat hun voorschrijfgedrag op wat voor manier dan ook 
wordt beïnvloed door de farmaceutische industrie. De gemiddelde arts vindt 
het aannemen van overvloedige cadeaus, dan wel verbloemde reclamecampag-
nes naar het publiek toe (zie het onderzoek in § 2.4.4) dan ook vanuit moreel 
oogpunt onjuist. Toch zagen we in § 1.4 dat artsen soms wel degelijk, bewust 
of onbewust, worden beïnvloed door geneesmiddelenreclame. Dit heeft her-
haaldelijk geleid tot discussies in de beroepsgroep zelf. Om voor de arts duide-
lijkheid te scheppen heeft de KNMG vervolgens in naam van de artsenbe-
roepsgroep initiatief genomen om uitgebreide gedragsregels op te stellen die de 
arts vertellen wat wel en wat niet door de beugel kan. Deze gedragsregels 
kwamen er, zie § 2.4.4, in de vorm van Gedragscode van de CGR, waarin de 
KNMG actief deelneemt.  

3.2.2 Regulering door de overheid: de keuze voor zelfregulering 

Allereerst moet worden opgemerkt dat de keuze van de overheid om zelfregu-
lering al dan niet te hanteren bij de aanpak van ons probleem, geneesmiddelen-
reclame, vaak ‘politiek’ getint is. Hetgeen in paragraaf 2 beschreven is leert dat 
                                                           
147  Nefarma, Nefarma Jaarverslag 2001, Den Haag (2001) 34-7; Nefarma, Nefarma 

jaarverslag 2002, Den Haag (2003) zie www.nefarma.nl, onder ‘Publicaties’: 
hoofdstuk ‘Juridische zaken; Reclame’ en ‘Juridische zaken; Gedragscode Farma-
ceutische Bedrijfstak’, geraadpleegd 26 juni 2003. 
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over zelfregulering door politieke partijen ideologisch verschillend gedacht 
kan worden. De opvattingen over zelfregulering zijn grofweg in te delen in de 
traditionele tegenstelling ‘links – rechts’. Zo staan de rechtse partijen – VVD, 
CDA en LPF – over het algemeen positief tegenover zelfregulering en zien 
linkse partijen – SP, PvdA en Groenlinks – vaak niet zoveel heil in het zelfre-
gulerende vermogen van beroepsgroepen en bedrijfstakken. D66 staat hier 
tussenin.  

Al in 1994 is dit beeld duidelijk zichtbaar. Minister Borst (D66) stelt dan 
voor het toezicht van het Reclamebesluit in handen te stellen van de betrokken 
veldpartijen. Hoewel de restricties voor geneesmiddelenreclame vóór 1994 
veel lichter waren speelde het veld toen immers ook al een regulerende rol van 
betekenis. Bovendien zijn op dat moment de negatieve gevolgen van genees-
middelenreclame nog niet zichtbaar, dan wel gaan farmaceutische bedrijven 
nog niet over de schreef. Kortom, er is voor de politiek nog niet direct een pro-
bleem op te lossen, hoogstens een probleem te voorkomen.148 Ook heerst op 
dat moment nog de gedachte dat de Europese richtlijn genoeg ruimte biedt 
voor toezicht door zelfregulering. Dit zijn redenen genoeg voor Minister Borst 
om een voorstel tot zelfregulering te doen. Bij de behandeling van dit voorstel 
krijgt zij echter zware kritiek te verduren van de PvdA (op dat moment rege-
ringspartij), CDA en SP. Alledrie hebben er geen vertrouwen in dat het veld 
afdoende maatregelen zal nemen om zichzelf aan te pakken. Dat het CDA 
sceptisch is moet in het licht worden gezien van de rol die zij op dat moment te 
spelen heeft, namelijk die van oppositiepartij. Later, eind 2002 en begin 2003, 
zien we dat vervangend Minister De Geus van het CDA juist vertrouwen heeft 
in zelfregulering. Ook de LPF kiest voor zelfregulering. Gedurende zijn korte 
zittingstijd als Minister van VWS komt Bomhoff naar voren als een waar 
pleitbezorger van zelfregulering. Ondanks dat het in 2002 nog onduidelijk is of 
de CGR een normverandering bij farmaceutische bedrijven en artsen heeft 
kunnen bewerkstelligen heerst er bij zowel Minister Bomhoff als de VVD een 
groot vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van wat zij noemen: de 
‘marktpartijen’. Dat zij de veldpartijen kenschetsen als ‘marktpartijen’ is van-
uit hun ideologische perspectief begrijpelijk, het is immers een kenmerk van de 
rechtse politieke partijen om marktwerking te zien als wondermiddel tegen 
inflexibiliteit en bureaucratie. Zelfregulering biedt daarin de marktpartijen de 
ruimte om te komen tot goedkopere, efficiëntere oplossingen. 

Zoals gezegd staat D66 in ideologische zin niet bij voorbaat positief of 
negatief tegenover zelfregulering. Na zich in 1994 juist te hebben uitgesproken 
vóór zelfregulering, gaat in 1999 onder leiding van Minister Borst de Inspectie 

                                                           
148  Dit blijkt ook uit de lange implementatietermijn van het Reclamebesluit. Zo lag 

er, na overleg met VWS, al in september 1993 een bereidverklaring van de be-
trokken veldpartijen om te gaan toezien op het Reclamebesluit. Uiteindelijk duurt 
het tot oktober 1994 voordat het Reclamebesluit als wetsvoorstel wordt ingediend. 
De Europese richtlijn zelf dateert uit 1992. Zie hierover Kamerstukken II 1994/95, 
23959, nr. 4, 1. 
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juist van start met een streng handhavingsbeleid. Door de heftige kritiek vanuit 
de kamer en de samenleving ten aanzien van buitensporige geneesmiddelenre-
clame – ook de VVD wordt nu meegesleept in de aanpak van de farmaceuti-
sche industrie – staat zij nu voor overheidsregulering. Later, in 2001, komt 
weer naar voren dat de filosofie van Minister Borst op twee gedachten hinkt. In 
het Ontwerpbesluit ter aanpassing van het Reclamebesluit – zie § 2.4.6 – stelt 
zij nu een combinatie van zelfregulering en overheidsregulering voor. Dit komt 
erop neer dat de veldpartijen een grote mate van vrijheid behouden, mits zij het 
probleem maar effectief genoeg aanpakken. Zo niet, dan zal de Inspectie weer 
streng kunnen optreden.Uit het bovenstaande volgt dat de keuze van D66 voor 
een bepaalde vorm van regulering meestal niet ideologisch is. Zij bekijkt het 
probleem meer van geval tot geval en komt dan tot een keuze die als pragma-
tisch valt te typeren. 
Het idee dat de PvdA en de VVD ideologisch anders denken over zelfregule-
ring wordt verder gesterkt door te kijken naar de lange periode waarin zij sa-
men met D66 regeerden. Gelijk na het aantreden van het eerste ‘Paarse’ kabi-
net in 1994 werd op het gebied van geneesmiddelenreclame een nieuwe stren-
gere overheidsnorm geïntroduceerd: het Reclamebesluit. Thans, eind 2003, 
bestaat dit Reclamebesluit nog steeds. Gedurende de zittingsperiode van Paars 
I en Paars II is echter verschillende malen getracht het Reclamebesluit aan te 
passen, zelfs te komen tot een geheel nieuw besluit. Zoals we hebben gezien in 
§ 2.3.2 is dit eerst het geval in 1995 als een bepaalde vorm van toezicht op het 
Reclamebesluit moet worden ingericht. Over de vraag hoe dit toezicht eruit 
moet zien worden de kabinetspartijen het echter niet eens. Pas in 1999 wordt 
een vorm van overheidstoezicht ingesteld, een nieuwe sector Reclametoezicht 
binnen de Inspectie. Heeft het kabinet na al die jaren die een ideologische 
knoop doorgehakt? Uit het feit dat tegelijkertijd het organiseren en opzetten 
van de CGR geen strobreed in de weg wordt gelegd en juist wordt aangeprezen 
blijkt dat dit niet het geval is. Zoals beschreven in § 2.4.1 en § 2.4.5 probeert 
de overheid vervolgens het Reclamebesluit inhoudelijk aan te passen als is 
gebleken dat deze te vage normen bevat. Meningsverschillen over de precieze 
invulling van bepaalde normen en de vraag hoe de verhouding tussen inspectie 
en de CGR dient te zijn leiden ertoe dat het voorstel tijdens Paars II niet door 
de kamer komt. Pas eind 2002, als inmiddels een nieuw, let wel: rechts, kabinet 
is aangetreden, worden knopen doorgehakt en legt de overheid het primaat bij 
zelfregulering. De omgang van Paars I en Paars II met het probleem van ontoe-
laatbare geneesmiddelenreclame illustreert dat over zelfregulering politiek 
gezien verschillend gedacht wordt. Ondanks de pragmatische inslag van D66 
kwamen twee kabinetten gedurende acht jaar lang niet met een duidelijke visie 
of beleid omdat zowel bij links – ongeloof in het zelfregulerend vermogen van 
de (in de eerste plaats) op winst gerichte farmaceutische industrie; slechts mild 
vertrouwen in de oprechtheid van de zelfbeschermende artsenberoepsgroep – 
en rechts – opportuun geloof in de markt; afschuw van overheidsingrijpen dat 
het bedrijfsleven in de weg zou kunnen staan – bepaalde oude reflexen bleven 
bestaan.  
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Hierboven werd al even aangestipt dat de keuze voor zelfregulering af-
hankelijk kan zijn van de ernst van het probleem. Zo was de beheersbaarheid 
van het probleem van geneesmiddelenreclame in 1994 voor de overheid een 
van de redenen de regulering ervan over te laten aan zelfregulering. De teneur 
is dan – zie § 2.3.1 – dat de overheid zich slechts exclusief verantwoordelijk 
acht voor de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen en dus 
niet voor de reputatie van farmaceutische bedrijven of de stand van beroepsbe-
oefenaren die door reclame geschaad kunnen worden. Het is niet de taak van 
de overheid om de industrie, handel en beroepsgroepen tegen zichzelf en el-
kaar ten aanzien van het concurrentiewapen van reclame in bescherming te 
nemen. In 1999 daarentegen acht de overheid zich echter plotseling wel ver-
antwoordelijk wanneer de Inspectie gaat toezien op de handhaving van het 
Reclamebesluit. Is de overheid nu radicaal van haar standpunt geweken? Het 
lijkt er meer op dat nu de gevolgen van onwenselijke beïnvloeding van het 
voorschrijfgedrag van artsen aan het licht komen, de overheid opeens beseft 
dat deze wel degelijk een gevaar kunnen opleveren voor het welzijn van de 
individuele patiënt en de gezondheidszorg in het algemeen. Voor een snelle 
gedragsverandering acht de overheid daarvoor de Inspectie, die door het eisen 
van hoge boetes de farmaceutische industrie hard kan aanpakken, geschikter 
dan zelfregulering.  

Drie jaar later wordt het overheidstoezicht weer teruggedraaid. Volgens 
de hoofdinspecteur Kingma heeft het reclametoezicht niets te maken met het 
welbevinden van de patiënt en is het “je laten omkopen door bedrijven” eerder 
een morele kwestie. Risico’s voor de gezondheidszorg acht Kingma dan ook 
niet direct aanwezig. Zoals beschreven wordt daarna het reclametoezicht aan 
zelfregulering overgelaten. Of de reclameactiviteiten inmiddels mildere vor-
men hebben aangenomen is misschien waarschijnlijk maar zouden we pas na 
een uitgebreid empirisch onderzoek met zekerheid kunnen vaststellen. Belang-
rijk is op te merken dat hier wederom wordt benadrukt dat wanneer de risico’s 
voor de gezondheidszorg laag zijn het idee bij de overheid is dat zelfregulering 
in dat geval afdoende is.  

Ten derde is een belangrijke beweegreden voor de overheid om te kiezen 
voor zelfregulering gelegen in het feit dat zij op deze manier een beter draag-
vlak kan creëren onder de veldpartijen voor het te voeren beleid. Aan de ande-
re kant is de gedachte bij de overheid dat zo ook een beroep wordt gedaan op 
de eigen verantwoordelijkheid van het georganiseerde beroeps- en bedrijfsle-
ven voor de eerbiediging van reclameregels.  

Een vierde motief dat we hebben gezien – in 1994 (§ 2.3.2) en 1999 
(§ 2.4.1) – heeft betrekking op het idee dat zelfregulering flexibeler kan zijn 
dan overheidsregulering. Omdat het ondoenlijk is vooraf limitatief aan te ge-
ven welke toekomstige vormen van reclame en marketinginspanningen verbo-
den zijn of aan te geven of daarvoor specifieke normen zouden moeten gelden, 
zouden de betrokkenen – artsen en farmaceutische bedrijven – zelf via een 
orgaan als de CGR hieraan invulling moeten geven. Dit beeld dat bij de over-
heid heerst wordt onder andere ondersteund door de bezigheden van de RGA, 
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de voorloper van CGR. Deze instantie ontwikkelde in haar jurisprudentie re-
gelmatig oplossingen voor nieuwe problemen ten aanzien van geneesmiddelen-
reclame en gold daarmee, ook voor de burgerlijke rechter, op haar gebied als 
de deskundige instantie. Ook zagen we dat het de overheid van 1999 tot 2002 
steeds maar niet lukte om het Reclamebesluit aan te passen. De CGR heeft in 
die tussentijd wel concrete normen in haar richtlijnen – zie § 2.4.3 – ontwik-
keld. De overheid heeft begin 2003, nadat het ontwerp van het nieuwe Recla-
mebesluit door Minister Bomhoff definitief van tafel is verdwenen, tenslotte 
een van deze richtlijnen overgenomen in een beleidsregel ter verdere invulling 
van het Reclamebesluit. Het feit dat zelfregulering flexibeler dan de overheid 
kan inspringen op nieuwe ontwikkelingen is dus ook een belangrijk motief 
voor de overheid om soms te kiezen voor zelfregulering. 

3.3 De plaats van zelfregulering en overheidsregulering in het proces van 
normontwikkeling 

Tot slot zal onderzocht worden of hetgeen beschreven is ten aanzien van de 
regulering van geneesmiddelenreclame, inzicht verwerft in de rol die de inter-
actie tussen zelfregulering en overheidsregulering speelt in het proces van 
normontwikkeling. Daartoe gaan we eerst in op het ídee van ‘recht in wor-
ding’. Vervolgens vragen we ons af of, zoals vaak lijkt te worden veronder-
steld, zelfregulering en overheidsregulering als tegenpolen van elkaar dienen te 
worden gezien. 

3.3.1 Recht in wording 

In haar artikel ‘Zelfregulering en rechtsontwikkeling’ stelt Stamhuis149 dat 
zelfregulering een fase in het proces van rechtsontwikkeling kan zijn. Het idee 
van ‘recht in wording’ houdt in dit verband in dat in de regels die via zelfregu-
lering tot stand zijn gekomen, reeds het toekomstige, nog niet tot stand geko-
men formele recht kan worden waargenomen. Om het fenomeen van rechts-
ontwikkeling in een bepaald onderzoeksgebied te ontdekken, dienen we te 
kijken, naar gevallen waarbij normen uit het veld worden overgenomen door 
de regelgever of de rechter en daardoor de status van ‘recht’150 krijgen.  

Na bovenstaande uitvoerige beschrijving van de regulering van pogingen 
van de farmaceutische industrie om het voorschrijfgedrag van artsen te beïn-
vloeden lijkt dit een goed moment om ‘achteraf’151 te beoordelen in hoeverre 
                                                           
149  Stamhuis, J.,’Zelfregulering in een bottom-up perspectief en de bedrijfscode van 

Shell’, zie boven. 
150  Net als bij Stamhuis wordt in dit verband de rechtspositivistische definitie van 

recht gebruikt.  
151  ‘Achteraf’ is een wat ongelukkige term, omdat het suggereert dat het regulerings-

proces nu ‘af’ is. Dat dit niet het geval is en dat de ontwikkeling van regels dan 
ook een continu proces is zal hierna aan de orde komen. 
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we in deze geschiedenis zelfregulering als een fase in een proces van rechts-
ontwikkeling hebben kunnen zien. We beginnen met de vraag in hoeverre de 
rechter zich bij zijn rechtsvinding heeft laten leiden door via zelfregulering 
ontwikkelde regels.  

3.3.2 Rechtspraak 

In § 2.2 en 2.3.2 is de voorloper van de CGR, de RGA, aan de orde gekomen. 
We hebben geconstateerd dat de klachten bij de RGA met name door farma-
ceutische bedrijven tegen andere farmaceutische bedrijven werden ingediend. 
Ook viel hierbij op dat het vooral ging om klachten met betrekking tot mislei-
dende reclame. In haar klachtbehandeling heeft de RGA hiervoor het zoge-
naamde ‘twee studies’ criterium ontwikkeld. Opmerkelijk voor onze zoektocht 
naar ‘recht in wording’ is dat de burgerlijke rechter, die eveneens klachten met 
betrekking tot misleidende reclame kreeg voorgelegd, vervolgens ook is gaan 
toetsen aan dit criterium. Zo heeft de burgerlijke rechter in een aantal zaken, 
meestal in kort geding, vanaf 1997 uitspraak gedaan met betrekking tot mislei-
dende reclame waarbij dit criterium als toetsteen werd gebruikt.152 Als opvol-
ger van de RGA neemt de CGR in haar Gedragscode de criteria met betrekking 
tot misleidende reclame over. Wanneer de rechter daarna zaken met betrekking 
tot misleidende reclame krijgt voorgelegd, refereert zij voortaan uitdrukkelijk 
aan de Gedragscode van de CGR. Zo wordt Novartis Pharma in 2000 in hoger 
beroep op vordering van Janssen-Cilag veroordeeld wegens het maken van 
vergelijkende reclame die misleidend is. Hierbij toetst de rechter aan “het crite-
rium dat is ontwikkeld door de RGA en thans is opgenomen in de Gedragscode 
Geneesmiddelenreclame van diens opvolger, de CGR”.153 Aangenomen mag 
worden dat, nu de rechter in diverse zaken met betrekking tot misleidende re-
clame heeft geoordeeld aan de hand van criteria van de RGA respectievelijk de 
CGR, deze criteria de status hebben gekregen van geldend Nederlands recht. 

3.3.3 Regelgeving 

Zijn er ook gevallen waarbij normen uit het veld worden overgenomen door de 
regelgever? De wisselwerking tussen de overheid en de veldpartijen – het Mi-
nisterie van VWS en de CGR – is reeds uitvoerig aan bod gekomen. Maar we 
kunnen pas halverwege 2002 een constructieve samenwerking op het gebied 
van normstelling (en handhaving) constateren. Zo ontstaat er na overleg tussen 
toenmalig Minister Borst van VWS en de CGR in de zomer van 2002 een ‘ak-

                                                           
152  Zie § 2.3.2. 
153  Hof Den Bosch 19 oktober 1999, KG, JGR 2000/30 Janssen-Cilag/Novartis 

Pharma inzake Lamisil, r.o. 4.1: “In het bijzonder gaat het om de vraag of die uit-
lating in het licht van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en de door de 
RGA (Raad voor de Geneesmiddelenaanprijzing) ontwikkelde normen toelaatbaar 
is.” 
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koord’ ten aanzien van de regels voor gastvrijheid. De Minister zegt daarbij toe 
dat de betreffende regels, opgesteld door de CGR in haar richtlijn ‘Uitwerking 
Normen Gunstbetoon’, voortaan ook zullen gelden als handhavingsregels van 
de Inspectie. Vervolgens verzekert de opvolger van Minister Borst, Minister 
Bomhoff, in het najaar van 2002 dat ook de twee andere richtlijnen, CGR 
Richtlijn Internet en CGR Nadere Invulling Info – Reclame,154 van de CGR 
door hem zijn goedgekeurd. Hoewel de beide ministers dus goedkeuring geven 
aan de CGR-richtlijnen zijn de richtlijnen hiermee echter nog geen rechtsre-
gels. Maar inmiddels (maart 2003) heeft het Ministerie van VWS wel één van 
de richtlijnen – de richtlijn ‘Uitwerking normen gunstbetoon’ ter invulling van 
de artikelen 14 tot en met 17 van het Reclamebesluit – opgenomen in een be-
leidsregel bij het toezicht op het Reclamebesluit. Hiermee maakt deze CGR-
richtlijn deel uit van het Nederlands recht en dient de Inspectie bij haar toezicht 
erdoor te laten leiden. Ook de overheid en de rechter zijn er in principe aan 
gebonden.155 

3.3.4 Conclusie 

Het een en ander houdt in dat ten aanzien van de pogingen van de farmaceuti-
sche industrie om het voorschrijfgedrag van artsen te beïnvloeden niet alleen 
sprake is van zelfregulering, maar ook van regels die tot stand zijn gekomen 
via zelfregulering die later zijn overgenomen door de rechter of de regelgever 
en daarmee de status van recht hebben gekregen. In die zin hebben we te ma-
ken met een voorbeeld van zelfregulering als fase in het proces van rechtsont-
wikkeling. De stelling van Stamhuis dat door zelfregulering ontstane regels 
kunnen worden gezien als ‘recht in wording’ krijgt hiermee verdere steun. 

3.3.5 Zelfregulering en overheidsregulering: elkaars tegenpolen? 

In dit artikel hebben we de regulering van een bepaald probleemveld beschre-
ven. We hebben gezien dat zowel vanuit het veld als vanuit de overheid initia-
tieven zijn genomen om de ‘reclame’ van farmaceutische bedrijven te beteuge-
len. Er is in ons voorbeeld zowel sprake van ‘zelfregulering’ in de top-down 
betekenis (als overheidsinstrument) als van ‘zelfregulering’ in de bottom-up 
betekenis (het scheppen van regels door een semi-autonoom sociaal veld). 

Vanuit de bottom-up benadering kan het verleidelijk zijn om overheids-
regulering en zelfregulering als tegenpolen van elkaar te zien. Immers, dit per-
spectief verschilt van het top-down perspectief juist in het feit dat zelfregule-
ring als een autonoom proces wordt gezien en niet als één modaliteit van over-
heidsregulering. De vraag is echter of de veronderstelling, dat in het proces van 
normontwikkeling zelfregulering en overheidsregulering tegenpolen zijn, ge-
rechtvaardigd is.  
                                                           
154  Zie § 2.4.9. 
155  Ibid. 
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Zoals § 2.4.1 liet zien werd bij de opstelling van het Ontwerpbesluit in 
2001 gedetailleerd overleg gevoerd over de vorm van toezicht en de invulling 
van bepaalde normen. Dit is in 1994 ook al het geval als veldpartijen en VWS 
eveneens overleg voeren over de vorm van toezicht. Daarna zien we dat het 
veld de CGR opricht. Dit gebeurt op eigen initiatief maar is waarschijnlijk ook 
het gevolg van de hete adem van een streng overheidsbeleid dat het veld ertoe 
beweegt zelf maatregelen te nemen. Vervolgens zien we dat als de CGR nadere 
richtlijnen opstelt over gunstbetoon, de Inspectie daarop reageert door met 
eigen interpretatieregels te komen. Dit leidt ertoe dat de CGR in het vervolg 
haar richtlijn pas aan wil passen na intensief overleg met de ambtenaren van 
VWS. Kortom, de initiatieven die door zowel het veld als de overheid worden 
genomen om nieuwe regels te ontwikkelen zijn niet los van elkaar ontstaan 
maar juist het gevolg van voortdurende interactie tussen betrokken veldpartijen 
en de overheid.  
Niet alleen de initiatieven tot het opstellen van verschillende regels en vormen 
van toezicht zijn het gevolg van een wisselwerking tussen overheidsregulering 
en zelfregulering. Ook van de regels zelf valt niet te zeggen dat zij óf een pro-
duct zijn van louter zelfregulering óf van overheidsregulering. Terugblikkend 
kan worden gesteld dat de opstelling van het Reclamebesluit een verdergaande 
normering betekende van reclame voor receptgeneesmiddelen door de over-
heid ten opzichte van de periode vóór 1994. Maar zoals beschreven in § 2.2 
waren er voor de opstelling van het Reclamebesluit reeds normen voor reclame 
in het veld zelf. Zo bestaat reeds in 1985 de regel van de Gedragscode voor de 
Farmaceutische Bedrijfstak dat geschenken van farmaceutische bedrijven aan 
artsen niet meer mogen belopen dan enkele tientjes, is er bovendien al sinds de 
jaren zeventig een regel vastgelegd door de KOAG dat publieksreclame voor 
receptgeneesmiddelen ontoelaatbaar is en heeft de RGA diverse regels ontwik-
keld voor reclame gericht op beroepsbeoefenaren. Het Reclamebesluit zorgt er 
dus eigenlijk voor dat reeds in het veld aanwezige normen worden geordend, 
geherformuleerd en hier en daar wat bijgeschaafd. Het Reclamebesluit bete-
kent dus niet zozeer de ontwikkeling van nieuwe normen, maar eerder de codi-
ficering van reeds bestaande normen uit het veld.  

Vervolgens zien we dat het Reclamebesluit op haar beurt de basis vormt 
voor een verdere normering in het veld. Zo verbiedt de Nederlandse Reclame 
Code publieksreclame voor receptgeneesmiddelen omdat dit niet is toegestaan 
door het Reclamebesluit. Het Reclamebesluit fungeert tevens als een soort 
blauwdruk voor de Gedragscode van de CGR. Naast het feit dat de Gedragsco-
de van de CGR de door de RGA ontwikkelde criteria voor reclame gericht op 
artsen overneemt, volgt deze immers de opzet en definities van het Reclamebe-
sluit.  

Daarna blijkt dat zowel de Gedragscode als het Reclamebesluit nog te 
veel open normen bevatten en brengen zowel de Inspectie als de CGR nieuwe 
regels uit. Hierbij worden normen als “van geringe waarde” en “binnen rede-
lijke perken” gespecificeerd met concrete bedragen. Deze interpretaties ver-
schillen van elkaar omdat de CGR steevast hogere bedragen hanteert dan de 
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Inspectie en de Inspectie op haar beurt de normen van de CGR te laag vindt. 
Hoewel de interpretaties van elkaar verschillen is de totstandkoming ervan dus 
juist een gevolg van een interactie tussen de Inspectie en de CGR waarbij ze 
allebei proberen hun eigen interpretatie te laten zegevieren.  

Kortom, het lijkt erop dat in het geval van het probleem van oneigenlijke 
beïnvloeding van het voorschrijfgedrag van artsen zelfregulering en overheids-
regulering in wisselwerking met elkaar het continue proces van normverande-
ring constitueren. In dit proces is het volgens Griffiths156 een onmogelijke en 
misleidende opgave een bepaalde normverandering die gaande is te bestempe-
len als overheidsregulering of zelfregulering. Deze opvatting lijkt zeker op te 
gaan voor het geval dat hier beschreven wordt. Als we bijvoorbeeld naar het 
Reclamebesluit kijken zien we eerst dat reeds in het veld bestaande normen 
worden geordend in een regeling van de overheid. Vervolgens blijkt dat deze 
regeling zelf weer een kapstok vormt voor de Gedragscode van de CGR. Als 
twee jaar daarna de CGR in 2001 aanvullende richtlijnen opstelt kunnen we 
weer de vraag stellen: is er louter sprake van normverandering in het veld, of 
zien we eigenlijk normverandering door de overheid plaatsvinden nu zij deze 
richtlijnen incorporeert in haar beleidsregels?  

Zoals Griffiths voorspelt lijkt de vraag – is de ontwikkeling van een be-
paalde norm een aspect van zelfregulering of van overheidsregulering – moei-
lijk te beantwoorden. Eigenlijk lijkt het te verworden tot een ‘wie was er eerst, 
de kip of het ei?’ kwestie. Terugkomend op de vraag die zojuist is gesteld lijkt 
het beeld dat zelfregulering en overheidsregulering als tegenpolen van elkaar 
misleidend. In het proces van normverandering ontstaan regels juist door een 
voortdurende interactie en wisselwerking tussen zelfregulering en overheidsre-
gulering. Daarom moeten we concluderen dat begrippen als pure zelfregulering 
en pure overheidsregulering in ons geval wellicht ‘ideaal-typen’ zijn, die je in 
de immers complexe werkelijkheid niet zult aantreffen. 
 

                                                           
156  Griffiths, J., ‘The social working of legal rules’, (2003), 48, Journal of legal plu-

ralism, 1-84. 



Het proces van zelfregulering van levensverkortend hande-
len bij pasgeborenen 

Triny van der Ploeg-Juk 

1. Inleiding 

Midden jaren negentig zijn twee artsen, die een einde gemaakt hebben aan het 
leven van een pasgeboren baby, ontslagen van rechtsvervolging. Het wordt 
alom erkend dat de rechters zich bij het vormen van hun oordeel in deze zaken 
sterk hebben laten leiden door de criteria die de beroepsgroep van neonatolo-
gen heeft ontwikkeld en die vastgelegd zijn in het rapport Doen of laten? 
Grenzen van het medisch handelen in de neonatologie. We lijken hier dus te 
maken te hebben met een casus van zelfregulering en wel van zelfregulering 
die achteraf aangemerkt kan worden als ‘recht in wording’.  

In dit artikel wordt het zelfreguleringproces met betrekking tot levensbe-
eindigend handelen in de neonatologie, zo goed mogelijk gereconstrueerd. 
Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: wat heeft ertoe geleid 
dat kinderartsen zijn overgegaan tot het ontwikkelen van richtlijnen betreffen-
de het levensbeëindigend handelen, en hoe is het gelukt om consensus binnen 
de beroepsgroep te verkrijgen over deze richtlijnen. 

Het materiaal dat aan deze beschrijving ten grondslag ligt, is verkregen 
door literatuurstudie en interviews. De literatuur bestaat uit rapporten, publica-
ties en boeken. De gesprekken zijn gevoerd met de auteurs van Doen of laten? 
en enkele hoogleraren die in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het 
specialisme neonatologie betrokken waren.1 

Juridisch kader 

Het juridische kader waarbinnen de ontwikkeling van zelfregulering in de neo-
natologie heeft plaatsgevonden, vindt een belangrijk markeringspunt in de 
rechtsontwikkeling rondom euthanasie. Levensbeëindiging is in het Wetboek 
van Strafrecht strafbaar gesteld in de artikelen betreffende moord,2 doodslag3 

                                                           
1  Mijn dank gaat uit naar drs. F.H.M. Jansen; prof. L.A.A. Kollee; dr. R. de Leeuw; 

prof. P.J.J. Sauer; prof. C. Versluys; dr. H. Wierenga; prof. A. Okken; prof. S. 
Bambang Oetomo; prof. C. van der Meer; prof. H.M. Kuitert; prof. J.H. Ruys. 

2  Artikel 289 Wetboek van Strafrecht. 
3  Artikel 297 Wetboek van Strafrecht. 
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en levensberoving op verzoek.4 Dat niet alle levensbeëindiging strafwaardig is, 
is gebleken in het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie. 
In de jaren tachtig werd tengevolge van een koerswijziging van de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het rap-
port van de Staatscommissie Euthanasie en een uitspraak van de Hoge Raad, 
duidelijk dat euthanasie onder bepaalde omstandigheden te rechtvaardigen is.5 
De rechtvaardiging voor euthanasie werd gevonden in de erkenning dat dok-
ters zich soms kunnen bevinden in een situatie van conflicterende plichten, een 
situatie die achteraf aangemerkt kan worden als overmacht in de vorm van 
noodtoestand. 

Euthanasie werd vanaf midden jaren tachtig echter nauw gedefinieerd als 
“levensbeëindiging op verzoek”. Waar in de adviezen van de Gezondheidsraad 
uit 1972,6 19757 en 1982 nog gesproken werd over “euthanasie bij pasgebore-
nen” (“euthanasie is een opzettelijk levensverkortend handelen of een opzette-
lijk nalaten van levensverlengend handelen bij een ongeneeslijke patiënt in 
diens belang”8) betekende de keuze voor het verzoek-criterium,dat, wat betreft 
het vraagstuk van levensbeëindiging bij pasgeborenen nog duidelijk moest 
worden of dezelfde rechtvaardigingsgrond hier van toepassing kon zijn. 

Ook anderszins is het proces van rechtsverandering met betrekking tot eu-
thanasie van belang geweest bij de ontwikkeling van normen ten aanzien van 
levensbeëindigend handelen. In de loop van het eerstgenoemde proces is dui-
delijk geworden dat sommige behandelwijzen aan het levenseinde niet leiden 
tot strafbare levensbekorting. Het gaat hierbij om het niet beginnen dan wel 
stoppen met een behandeling omdat die medisch zinloos is, en de bespoediging 
van de dood door pijnbestrijding. 

De setting 

Aanvankelijk werd de zorg voor premature en ernstig zieke pasgeborenen in 
vele ziekenhuizen op de ‘pasgeborenen afdelingen’ aangeboden en de behan-
deling vond op eenvoudige wijze plaats.  

Om te komen tot een verbetering van de behandeling van de patiëntjes en 
tot een meer efficiënte besteding van de ter beschikking staande middelen, 
werd in de loop van de jaren zeventig een aanzet gegeven tot de regionalisatie 

                                                           
4  Artikel 293 Wetboek van Strafrecht. 
5  Weyers, H.A.M., Euthansie: Het proces van rechtsverandering, Groningen 

(2002) 122-124.  
6  Gezondheidsraad, Interim advies inzake euthanasie, ’s-Gravenhage Staatsuitgeve-

rij (1972). 
7  Gezondheidsraad, Advies inzake euthanasie bij pasgeborene. Interim-advies, Den 

Haag, Staatsuitgeverij (1975). 
8  Gezondheidsraad, Euthanasie: Advies inzake euthanasie, ’s-Gravenhage, Staats-

uitgeverij (1982) 8-9. 
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en centralisatie van de zorg.9 In 1983 werd dit officieel geregeld in de Wet 
bijzondere medische verrichtingen. In deze wet is het concentratiebeleid van 
topklinische zorg door de overheid vastgelegd.10 In 1987 werd door de over-
heid in een Planningsbesluit bepaald dat de intensieve zorg van de pasgebore-
nen uitsluitend plaatsvindt in de daartoe aangewezen tien neonatale centra: 
acht academische centra en de twee centra in algemene ziekenhuizen (Zwolle 
en Veldhoven). In deze centra zijn de ‘pasgeborenen afdelingen’ geleidelijk 
aan uitgegroeid tot gespecialiseerde afdelingen voor neonatale intensieve zorg, 
en veranderd in technisch hoogstaande intensive care units. 

Binnen de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) ver-
enigden zich in de jaren zeventig de artsen die op de pasgeborenen afdelingen 
werkten in de Sectie Neonatologie (later Perinatologie genoemd).11 Het doel 
van de sectie was elkaar te ondersteunen in de ontwikkelingen van de neonato-
logiepraktijk. Men kwam maandelijks bijeen voor patiëntenbesprekingen en 
het bediscussiëren van nieuwe vormen van behandelingsmethoden.12 Er was 
sprake van een goede onderlinge samenwerking en een intensief contact. Zo 
blijkt uit een opmerking van een van de artsen: “Ik heb een enorme cohesie 
ervaren tussen de groep artsen die de neonatologie deden. Dat heb ik in mijn 
hele loopbaan nooit meer gezien”.13  

Op een afdeling neonatologie vraagt de uitvoering van topklinische zorg 
een multidisciplinaire benadering. De verpleegkundige speelt daarbij naast de 
arts een belangrijke rol. Het medische en verpleegkundige beleid wordt in 
teamverband opgesteld en uitgevoerd. Het team bestaat uit neonatologen,14 
arts-assistenten,15 en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de neonato-
logie of in opleiding zijn tot intensive care neonatologie verpleegkundige. Aan 
het begin van de ontwikkeling van het specialisme neonatologie was er sprake 
van een grote samenhorigheid binnen de teams. Volgens prof. Ruys, destijds 
hoogleraar in Leiden, was in die tijd de groep klein en de betrokkenheid groot 
“Dat betekende dat je persoonlijk zo bij de zaak betrokken was dat het verant-
woordelijkheidsgevoel meer op je drukte”.16  

                                                           
9  Door een commissie ingesteld door de Vereniging voor Obstetrie en Gynaecolo-

gie en door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 
10  Artikel 2 en 5 Wetboek Medische Verrichtingen. 
11  Versluys was voorzitter en Wierenga secretaris van de Sectie Perinatologie. 
12  Om vergelijkingen te maken is de sectie begonnen met het registreren van gege-

vens zoals o.a. zwangerschapsduur, geboortegewicht, apgar score, diagnose, be-
handeling, complicaties van de behandeling en overlevingskansen 

13  Okken, Haren, februari 2002. 
14  Kinderarts gespecialiseerd in de neonatologie. 
15  Arts-assistenten zijn artsen in opleiding tot kinderarts, zij werken onder supervisie 

van de neonatoloog. 
16  Ruys, Oegstgeest, april 2002. 



110 Triny van der Ploeg-Juk 

 

2. Aanleiding tot normvorming 

De opening van de nicu’s voor premature en ernstig zieke pasgeborenen bete-
kende een radicale verschuiving voor de grenzen van levensvatbaarheid van 
deze patiëntenpopulatie. Nog maar dertig jaar geleden werd een zwanger-
schapsduur van 28 of 29 weken beschouwd als de grens van levensvatbaar-
heid. Dit had vooral te maken met de ontwikkeling van de longen. Dankzij de 
technische ontwikkeling op het gebied van geavanceerde beademingsmachines 
werd het mogelijk om de ademhaling van de pasgeborenen te ondersteunen. 
Door wetenschappelijk onderzoek is de kennis ten aanzien van ziektebeelden 
en behandelingsmogelijkheden enorm toegenomen. Nieuwe zeer effectieve 
therapieën, ondersteunende behandelingsvormen zoals couveuses waarin de 
temperatuur en vochtigheidsgraad goed te reguleren zijn, de voortschrijdende 
kennis op het gebied van voeding en vooral de manier van toediening, hebben 
de overlevingskansen van zieke pasgeborenen aanzienlijk doen verbeteren.  

De introductie van de intensieve zorg voor pasgeborenen heeft geleid tot 
een toename van de overlevingskansen voor de premature pasgeborene met 
een zeer laag geboortegewicht.17 De overleving van kinderen met een geboor-
tegewicht onder de 1000 gram lag aan het begin van de jaren vijftig nog op 
10%, terwijl kinderen met een geboortegewicht tussen de 1000-1500 gram 
43% kans op overleving hadden.18 Met de toename van medisch-technische 
kennis en behandelmethoden zoals de overname van de vitale functies, stegen 
deze percentages halverwege de jaren zeventig tot respectievelijk 32% en 74%. 
In de jaren tachtig stegen de percentages nog verder tot respectievelijk 46% en 
82%.19  

In de jaren tachtig ontstond een discussie over de ethische aspecten van 
deze praktijk. Op basis van geavanceerde technologie hadden artsen nieuwe 
behandelingsmogelijkheden ontwikkeld, maar de dominante rol van technolo-
gie en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek bleken binnen de profes-
sie ook een reden tot zorg te zijn. Hoewel de sterfte bij premature kinderen 

                                                           
17  Stewart, A.L., Reynolds, E.O.R., Lipscomb, A.P., ‘Outcome for infants of very 

low birthweight: Survey of the world literature’, (1981) The Lancet, 1038-104;   
Gezondheidsraad, Advies inzake intensive care neonatologie, ’s-Gravenshage, 
Staatsuitgeverij (1983). 

18  Recente Nederlandse cijfers laten een steeds verdergaande daling zien van de 
sterfte van kinderen onder de 32 weken. De sterfte onder kinderen geboren na een 
zwangerschapsduur van minder dan 32 weken daalde van 25% in de jaren tachtig 
tot 17% in 1993 en ongeveer 10% in 1997. Naar de zwangerschapsduur is deze 
10% als volgt uiteen te leggen: na 24-25 weken zwangerschap overleed 70%, na 
28-29 weken 10% en na 30-31 weken 3% van de kinderen. Zie hiervoor Touwen, 
B.C.L. en Touwen, D.P., ‘Proloog’ in: Grensgeval, besluitvorming rond het le-
venseinde van prematuren, Touwen, B.C.L., Touwen, D.P. Utrecht, Uitgeverij 
Van der Wees (1999). 

19  Dubbelmans, K.A. en Hermans, H.E.G.M., Besluitvorming in de neonatologie, ’s-
Gravenhage: Vuga/ De Tijdstroom (1990). 



Zelfregulering van levensverkortend handelen bij pasgeborenen 111 

 

drastisch daalde, nam het aantal handicaps toe. Dit gebeurde vooral bij kinde-
ren, geboren na een zeer korte zwangerschapsduur, die tevoren zouden zijn 
overleden. De toenemende kennis over het sombere toekomstperspectief van 
veel van deze kinderen gaf aanleiding tot reflectie over de zin van de behande-
ling. Prof. Versluys, verbonden aan de VU te Amsterdam en later aan het Wil-
helmina Kinderziekenhuis te Utrecht, plaatste midden jaren tachtig kritische 
vraagtekens bij de marges van het ‘triomfantelijk vooruitgangsgeloof’.20 
 

“Wij behandelen steeds kleinere pasgeborenen; 32 weken zwanger-
schapsduur, ooit zo ongeveer de limiet, werd 30, 28, 26 weken. … 
Wij zetten daartoe steeds geavanceerder middelen in. Onze intensive 
care units voor pasgeborenen werden machinekamers met zoek-
plaatjes: waar is het kind? Na ampel zoeken ontwaart u roze leven be-
ademd via een endotracheaal tubetje van 2,5 mm doorsnee, in de 
bloedvatencanules van nog tien maal zo klein, bevloeid door elektro-
nische – pientere pompjes: de pneumothorax wederzijds gedraineerd, 
bloedige bloeddrukmeting via een arteria – radialiscatheter, zuurstof-
meting percutaan. Noem het, het zit erop of eraan in minimaat en als 
het er nog niet is, komt het binnenkort.” 

 
De arts op de werkvloer kwam voor het dilemma te staan of een kind bij de 
geboorte, ongeacht de duur van de zwangerschap en complicaties moest wor-
den gereanimeerd, en vervolgens in leven moest worden gehouden. Doordat de 
toestand van het kind, de aard en omvang van eventuele complicaties bij de 
geboorte, niet altijd goed zijn in te schatten, had dit tot gevolg dat men vitale 
functies ondersteunende technieken ging toepassen om gelegenheid te creëren 
om de toestand van het kind te evalueren en eventuele (vervolg) behandelingen 
in overweging te nemen. Consequentie van een dergelijke handelswijze was 
dat artsen vervolgens bij een slechte prognose werden geconfronteerd met de 
vraag of men de behandeling moest continueren, dan wel maatregelen moest 
nemen die het leven van het kind zouden beëindigen.21 Steeds meer artsen 
kozen voor een selectief behandelingsbeleid. Maar hiermee rees de vraag in 
welke gevallen het nalaten van behandelen geoorloofd was en wie hierover 
mocht beslissen. Vanuit de professie klonk steeds vaker twijfel over de domi-
nante rol van de technologie in de neonatologie. Prof. Sauer vertelt hierover: 
 

                                                           
20  Versluys, C., ‘Doen en laten sterven aan het begin van het leven’, (1987) Medisch 

Contact, 1083-1085. 
21  In 1973 publiceerden de Amerikaanse kinderartsen Duff and Campbell de eerste 

cijfers over het afzien dan wel staken van levensverlengend handelen in de neona-
tologiepraktijk. Zie hiervoor Duff, R.S., Campbell, A.G.M., ‘Moral and ethical di-
lemma’s in the special care nursery’, (1973) The New England Journal of Medi-
cine 289 (October 25), 890-894. 
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“Hiermee begon het besef te komen, zoals het altijd met die dingen 
gaat, is het allemaal wel zo prachtig? De stormachtige ontwikkeling 
vanaf 1970 en de gevolgen hiervan, is vooral een reden geweest waar-
door de vraag zich in de jaren tachtig aandiende, moet alles wat 
kan?”22  

  
Wat betreft de vraag naar de resultaten van intensieve behandeling van zeer 
premature kinderen, namen de leden van de sectie Perinatologie in de vroege 
jaren tachtig het initiatief tot een samenwerkingsproject van Nederlandse kin-
derartsen: het ‘Project on preterm and small for gestational age infants’ (POPS 
onderzoek).23 Het POPS onderzoek maakte duidelijk dat de overlevingskansen 
van vroeggeborenen gerelateerd zijn aan zwangerschapsduur en geboortege-
wicht.24 De tabel van overlevingskansen uit het POPS onderzoek, gebaseerd 
op zowel geboortegewicht als zwangerschapsduur, zouden volgens de onder-
zoekers een hulpmiddel kunnen zijn in de klinische besluitvorming betreffende 
het wel of niet toepassen van nieuwe vormen van intensieve zorg.  

Parallel aan bovenstaande ontwikkelingen ontstonden technische moge-
lijkheden om, voornamelijk door middel van echografie, de hersenen van de 
pasgeborene bed-side in beeld te brengen. Dit opende de mogelijkheid om, 
gedurende de intensive care behandeling, een beeld te krijgen van het ontstaan 
van ernstige neurologische schade.25 Naast deze beeldvormende techniek ont-
stond ook de mogelijkheid tot bed-side neurologisch functieonderzoek. Dank-
zij deze technologische ontwikkelingen ontstond voor de artsen de mogelijk-
heid, met toenemende mate van zekerheid de neurologische outcome van kin-
deren te voorspellen, terwijl zij nog intensive care zorg ondergaan.26  

                                                           
22  Sauer, Groningen, november 2001. 
23  De primaire vragen in het POPS onderzoek richtten zich met name op de frequen-

tie en de oorzaken van ernstige vroeggeboorte in Nederland, de plaats en de aard 
van de aan deze kinderen gegeven zorg en de toestand van deze kinderen op de 
leeftijd van 2 jaar. Bij vrijwel alle overlevende kinderen werd vervolgonderzoek 
verricht op de leeftijd van 2, 5, 9, 10-11 en 14 jaar. In dit vervolgonderzoek was 
men met name gericht op de ontwikkelingsstoornissen van deze kinderen op lan-
gere termijn. Zie hiervoor Verloove-Vanhorick, S.P., Ouden, A.L. den en Wal-
ther, F.J. ‘Uitkomsten van een Nederlandse cohort van zeer vroeg geboren kinde-
ren uit 1983’,  (2001) Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 

24  Verwey, R.A., Verloove-Vanhorick, P.P., Brand, P., Bennebroek Gravenhorst, J. 
en Ruys, J.H., ‘Overlevingskansen van preterme pasgeborenen met een zeer laag 
geboortegewicht: Een tabel voor de praktijk’, (1986) Medisch Contact, 1287-
1288. 

25  Okken: “De introductie van de schedelechografie is de grote doorbraak geweest 
voor het ontstaan van de discussie over de ethische aspecten van de neonatologie-
praktijk” (Haren, februari 2002). 

26  Brouwers, H.A.A. en Vries, L.S. de, ‘Doen of laten: Hoe vaak?’ in Op de grens 
van leven en dood. Afzien van behandelen en levensbeëindiging in de neonatolo-
gie, Willigenburg, T. van, Kuis., W (red). Assen: Van Gorcum & Comp. B.V. 
(1995). 
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De ‘medische macht’ en toegenomen kennis met betrekking tot de slechte 
prognose en de gevolgen daarvan voor het kind, schiep in de ogen van de be-
trokken artsen een nieuwe verantwoordelijkheid. Met de techniek hadden art-
sen dan wel een machtig middel in handen, maar gezien de ernst van aan 
vroeggeboorte gerelateerde handicaps leek niet ieder kind gebaat bij levens-
reddende handelingen.27 In bepaalde gevallen zou het nalaten of stoppen van 
een behandeling de voorkeur verdienen op grond van de te verwachten kwali-
teit van leven.28 Zoals dr. Jansen, kinderarts uit het Juliana Kinderziekenhuis, 
vertelt: “We waren ingehaald door de techniek en nog niet toe aan de gevolgen 
die zich steeds vaker gingen aandienen. Geleidelijk aan gingen we inzien dat 
we ingepakt werden door de techniek met een groep kinderen die onze afdeling 
bevolkten waar wij ons verantwoordelijk en schuldig over voelden”.29 Ver-
sluys schreef hierover in 1987: “Onze escalerende medische macht schept in 
toenemende mate nieuwe verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid ook om 
aan de grens van wat nog in het belang van onze patiënt is, het kind láten of 
dóén sterven”.30 

Uit het bovenstaande blijkt dat de stormachtige ontwikkeling in de neona-
tologie een positieve en een negatieve zijde heeft. De ontwikkelingen hebben 
geresulteerd in een betere behandeling en een afname van de sterfte van pasge-
boren kinderen. De negatieve zijde is dat de vrijwel onbegrensde mogelijkhe-
den tot overname van vitale functies, resulteren in verlenging van het leven, 
ook bij kinderen die verder ernstige, vaak inwendige, afwijkingen blijken te 
hebben, of tijdens de behandeling hebben gekregen.31 Dit betekende dat de 
inzet van de technologie niet meer vanzelfsprekend werd gevonden. 

                                                           
27  Een van de publicaties is een klinische les in het Nederlands Tijdschrift voor Ge-

neeskunde van R. de Leeuw en P. E. Treffers. Zij stellen dat door de ontwikkelde 
medische technologie veel vroeggeborenen en kinderen die ernstig gehandicapt 
zijn in leven blijven maar dat de prijs die daarvoor betaald wordt, is dat er kinde-
ren zijn die ernstige schade en blijvend gehandicapt door het leven moeten gaan. 
Zie hiervoor: Leeuw, R. de., Treffers, P.E. ‘Een zachte dood voor pasgeborenen’ 
(1984) 128, Nederlands Tijdschrift  voor Geneeskunde, 866-7.. 

28  Voor een kleine maar niet te verwaarlozen groep is een gunstige afloop niet haal-
baar. Deze kinderen sterven ondanks alle inspanningen alsnog of blijven in leven, 
maar met een ernstige tot zeer ernstige gebreken. Het is bij deze groep dat zich 
voor de behandelende arts de vraag voordoet of het aanvangen of doorgaan met 
behandelen gelegitimeerd kan worden. Daarnaast is er de groep kinderen met aan-
geboren afwijkingen zoals een uitgebreide spina bifida, of een chromosoom de-
fect zoals trisomie 13 of 18, die een zeer slechte prognose hebben, en waarbij de 
vraag naar de zin van medisch handelen onherroepelijk aan de orde komt.  

29  Jansen, Den Haag, december 2001.  
30  Versluys, C., ‘Doen en laten sterven aan het begin van het leven. Een persoonlijk 

standpunt van een kinderarts-neonatoloog’, (1987), Medisch Contact: 1083. 
31  Okken, A., en Basten, R., van, ‘De moeilijke beslismomenten in het beslisproces’ 

in Op de grens van leven en dood, hierboven. 
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3. Aanloop tot Doen of laten? 

Toen de technische mogelijkheden binnen de neonatologie zeer snel toenamen 
werd steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of onder alle omstandigheden met 
behandelen moest worden begonnen, of eenmaal begonnen behandelingen 
altijd moesten worden voortgezet, en of het in uitzonderingsgevallen niet zelfs 
mogelijk moest zijn om het leven opzettelijk en direct te beëindigen. Op de 
medische werkvloer was hierover in het begin van de jaren tachtig nog geen 
helder en uniform beleid geformuleerd. Er waren hooguit ongeschreven regels 
en de werkwijzen liepen dan ook uiteen zowel op afdelingsniveau als op lande-
lijk niveau. De betrokken artsen vertellen hierover: “We deden dat een beetje 
voor de vuist weg met ongeschreven regels”.32 Dr. de Leeuw, neonatoloog uit 
het AMC, kijkt terug op de begin jaren tachtig en hij vertelt: “In die tijd werkte 
het nog zo dat het een volkomen willekeur was van de dokter die dienst had of 
een behandeling werd gestaakt. Als er jonge kinderen waren die beademd 
moesten worden en het ging niet meer dan ging de beademing uit. Dat ging in 
die tijd nog veel gemakkelijker”.33 Het levensbeëindigend handelen werd in 
die tijd door de artsen onder de tafel gestopt. Prof. Sauer, destijds neonatoloog 
in Rotterdam, vertelt hierover: “Als dokter wist je welke zusters er op zaal 
waren en hoe ze over de zaak dachten. Tussen de middag als de meeste zusters 
aan het eten waren, werd er nog wel eens gehandeld. Ik sta nog steeds achter 
de handelingen die ik destijds heb uitgevoerd. We deden het in het belang van 
het kind”.34 

Hoewel er op de werkvloer geen beleid geformuleerd was aangaande het 
levensbeëindigend handelen, ontstond er binnen de medische discipline be-
hoefte om greep te krijgen op de complexe morele problemen die zich in de 
praktijk voordeden. Duidelijk omschreven procedures zouden er toe bijdragen 
dat beslissingen over levensbeëindigend handelen op een zorgvuldige wijze 
werden genomen. Artsen realiseerden zich dat dit enerzijds noodzakelijk was 
voor de uniformiteit van het medisch handelen, en anderzijds voor consensus-
vorming binnen de beroepsgroep.35 Dr. Wierenga, kinderarts verbonden aan de 
VU en later werkzaam in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen, onderstreept 
deze consensusvorming, en stelt dat het in die tijd belangrijk was dat de arts 

                                                           
32  Volgens Versluys betekenden die ongeschreven regels: “Zo doen wij dat hier. En 

in hoeverre die ongeschreven regels eigenlijk alleen regels waren in het hoofd van 
de hoogst betaalde, die de regels ontleende aan zijn achtergrond of een levenser-
varing, dat weet je niet.” 

33  De Leeuw, Amsterdam, januari 2002. 
34  Sauer, Groningen, november 2001. 
35  “Het was belangrijk om binnen het team van artsen consensus te bereiken, niet 

inhoudelijk misschien maar wel qua denktrant en hoe je met verschillen omgaat. 
Want als er midden in de nacht gehandeld moest worden, is consensus noodzake-
lijk binnen het team”, aldus de betrokken artsen” 
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zich gesteund voelde door de hele beroepsgroep.36 Versluys vertelt over de 
behoefte aan uniform beleid37 met betrekking tot het levensbeëindigend hande-
len het volgende: 
 

“We leefden in een cultuur waarin we om de feiten heen draaiden. Er 
werd in die tijd veel gefoezeld tussen de hoofdverpleegkundige en de 
arts. Zo van: die moet de morgen maar niet halen…! Het was niet 
slecht. Het was in die tijd misschien goed. Maar het kon niet meer 
omdat er een grotere openheid was gekomen in de groep en de ver-
pleegkundigen zich buiten spel voelden gezet. Want plotseling was de 
dosis morfine verhoogd. Iedereen wist het wel maar zei het niet.”38 

 
De steeds verdergaande professionalisering van het verpleegkundige beroep is 
ook van belang voor beslissingen rondom het levenseinde. Door deze professi-
onalisering werden verpleegkundigen zich meer bewust van hun fundamentele 
verantwoordelijkheden als beroepsbeoefenaren, en van hun rol in het besluit-
vormingsproces. Dit leidde ertoe dat verpleegkundigen niet langer een afwach-
tende houding aannamen maar optraden als intermediair om de belangen van 
het kind te behartigen, en de gevoelens van de ouders en de situatie waarin zij 
zich bevinden, te verwoorden. Verpleegkundigen op de werkvloer gingen zich 
afvragen wat het nut was van een bepaalde behandeling. Steeds vaker kwam 
vanuit het verpleegkundig team het verzoek om een multidisciplinair overleg 
over de vraag of het continueren van een behandeling in het belang was van 
het kind en de ouders. 

In het proces van medische beslissingen rond het levensbeëindigend han-
delen was ook de rol van de ouders en hun recht om in het belang van hun kind 
een medische behandeling te weigeren, aan de orde. Deze discussie werd zo-
wel op de werkvloer als in het publieke domein gevoerd. In de loop van de 
jaren tachtig nam de ouderparticipatie een steeds belangrijker plaats in en er 
ontstonden tal van ouderverenigingen. Op de werkvloer werd het behandel-
team vanaf dat moment geconfronteerd met ouders die steeds vaker aanwezig 
waren op de afdeling en daarnaast een duidelijke mening hadden over de vraag 
of een zeer ingrijpende behandeling wel in het belang van hun kind was. Vol-
gens Versluys was dat voor een groot deel afhankelijk van de houding van de 
arts, zowel persoonlijk als beroepsmatig:  

                                                           
36  Wierenga: “Je bent met iets moeilijks bezig, je begeeft je op glad ijs. Het is niet 

niks als je het leven van kleine kinderen beëindigt. Ik denk dat voor veel kinder-
artsen geldt dat het belangrijk voor ze is dat hun collega’s … weten waar ze mee 
bezig zijn. Dat die zeggen: zo is het goed. Dat is een extra steun in de rug voor 
diegenen die dat in de praktijk moeten uitvoeren. Je bent ook elkaars geweten.” 

37  Dit heeft binnen een aantal nicu’s geresulteerd in het ontwikkelen van beleids-
voorschriften in de vorm van richtlijnen of een protocol aangaande het levensbe-
eindigend handelen 

38  Versluys, Culemborg, december 2001. 
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“Eerst in het begin was er een enkele ouder die zich niet liet wegpoet-
sen. Dit had ook te maken met je eigen non-verbale uitdrukking. Dan 
gaf je ouders het gevoel dat hun mening ook gehoord mocht worden. 
Hoe meer je er zelf voor open staat, des te meer neemt het gevoel bij 
de ouders toe dat zij hun mening ook naar voren kunnen brengen.”39 

 
Dat het besluitvormingsproces met betrekking tot het behandelen van prematu-
re en ernstig zieke kinderen op landelijk niveau niet op uniforme wijze was 
geregeld,40 kwam pijnlijk tot uitdrukking in het geval van een pasgeboren drie-
ling van 26 weken die, door tekort aan beddencapaciteit, opgenomen werd op 
drie verschillende neonatale intensive care units in Nederland. Alhoewel de 
zwangerschapsduur en medische diagnose bij de drie kinderen overeenkwa-
men, werden er uiteenlopende beslissingen genomen wat betreft het wel of niet 
toepassen van intensieve zorg. Vanwege de ernst van de verschillende beslis-
singen reikte de discussie over het levensbeëindigend handelen en de procedu-
rele aanpak in deze gevallen verder dan de muren van de betrokken nicu, en 
stond dit onderwerp tevens op de agenda van de artsenorganisatie NVK en in 
het bijzonder van de Sectie Perinatologie.  

Het debat over de inzet van medische technologie, de beslissingsmacht 
van artsen en de rol van de ouders speelt zich vanaf dat moment ook af in het 
publieke domein. Onderwerp van discussie is de vraag in welke gevallen het 
nalaten van behandelen geoorloofd was en wie hier over mocht beslissen. Deze 
discussie ging niet langer meer alleen over het levensverlengend handelen 
maar ook – en vooral – over het levensbeëindigend handelen. Een groeiend 
aantal ethici en juristen gaf hun visie over de grenzen van de geneeskunde en 
het levensbeëindigend handelen in het bijzonder. Zo stelt de theoloog en me-

                                                           
39  Ibid. 
40  Okken: “In Groningen was de ‘policy’ een kind boven de 28 weken altijd begin-

nen, later lag de grens bij 26 weken. We evalueren maar we behouden het recht 
om te kunnen stoppen in nauw overleg met de ouders. Je loopt op een zeker mo-
ment tegen het probleem aan hoe doe je dat. Wat bij ons niet gebeurde was dat in-
dien het kind niet overleed dat we het dan een spuitje gaven. Mijn attitude was dat 
mijn dokter geen proces aangedaan kreeg ter wille van dit probleem.” 
Ruys: “In Leiden werden kinderen vanaf 25 weken behandeld. De filosofie was 
beter direct behandelen aan de beademing met een goede evaluatie waarbij het 
recht om te stoppen blijft. We stopten in het geval van intensieve zorg, onder an-
dere de beademing. Was het zo dat je daaraan twijfelde dan ging je wat spuiten 
zodat het kind in ieder geval overleed. Maar als het kind niet aan de beademing 
lag dan moest het anders. Dan moest je iets actiefs gaan doen. Dat deden we in 
het begin met kaliumchloride en dan stond het hart binnen een minuut stil. Later 
hebben we andere medicijnen gebruikt. Met name datgene wat iets later werkt.”  
De Leeuw: “In Amsterdam hadden we een zeer afwachtende houding voor wat 
betreft het aanvangen van de behandeling ingeval van zeer jonge prematuren. 
Daar was de attitude laat het kind zichzelf eerst maar bewijzen. Indien het kind 
aangeeft sterk genoeg te zijn dan waren de artsen ook bereid om de behandeling 
in te zetten.” 
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disch-ethicus prof. Kuitert dat een arts geoorloofd is om het leven van een kind 
met een zeer slechte prognose niet te redden. Sterker nog, dat het geoorloofd is 
in sommige gevallen het leven van een pasgeborene te beëindigen. Volgens 
Kuitert hoeft dit niet in strijd te zijn met de ‘sanctity of life’ of het gebod ‘Gij 
zult niet doden’. Hij roept de artsen dan ook op hun verantwoordelijkheid te 
nemen. 

Het in de jaren tachtig ontwikkelende euthanasierecht heeft eveneens gro-
te betekenis gehad voor de ontwikkeling van zelfregulering in de neonatologie. 
De artsen kregen sterke behoefte om ook voor de pasgeborene, die geen stem 
had, over de mogelijkheid van het levensbeëindigend handelen te beschikken. 
Dr. Jansen, kinderarts uit het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag vertelt 
hierover: “Wat zorgelijk was, was dat euthanasie voor wilsbekwamen netjes 
geregeld was en dat het levensbeëindigend handelen voor wilsonbekwamen op 
de lange baan werd geschoven”. Om te komen tot ‘werkbare’ afspraken heb-
ben verschillende artsen contact gelegd met de officier van justitie in hun re-
gio. De artsen vertelden de dilemma’s uit hun beroepspraktijk en hoe ze daar-
mee omgingen. Hoewel in sommige gevallen de officier begrip had voor deze 
dilemma’s werd de artsen duidelijk gemaakt dat in het Wetboek van Strafrecht 
geen bepaling was opgenomen voor medische levensbeëindiging zonder ver-
zoek, dat in zo’n geval geen verklaring van natuurlijke dood mag worden af-
geven, en dat de arts verplicht is tot melding om toetsing achteraf mogelijk te 
maken. Daarop hebben de artsen gevraagd naar de geldende zorgvuldigheids-
criteria waaraan getoetst zou worden ingeval van een melding. Hierover vertelt 
Versluys het volgende incident: 
 

“… samen met de gynaecoloog Treffers en Richard de Leeuw uit het 
AMC moest ik in mijn nette pak bij de officier van justitie komen; hij 
wilde een gesprek met ons buiten de notulen. Wij vroegen aan het be-
gin van het gesprek: “wij worden toch niet vervolgd voor wat we op-
biechten?” “Nee” zei de officier, “ik wil gewoon duidelijkheid”. Wij 
hebben een gesprek gevoerd waarin wij elk iets hebben opgebiecht 
wat er was gebeurd onder onze formele verantwoordelijkheid en waar 
wij ook achter stonden. We hebben de praktijk verteld en hoe we met 
deze praktijk omgaan. De officier van justitie begreep de moeilijk-
heid. Hij kon niet zeggen dat het mocht, maar ik begreep wel dat hij er 
niet op uit was om ons aan te geven. Hij zei: “officieel moet je het 
melden”… Toen hebben wij gevraagd naar criteria. Hij zei: “we heb-
ben geen criteria en criteria ontwikkelen kost tijd”.41 

 
Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat aan de vooravond van de zelfregu-
lering binnen de beroepsgroep gedacht wordt dat men in bepaalde gevallen 
mag besluiten tot het niet beginnen of staken van een levensverlengende medi-

                                                           
41  Versluys, Culemborg, december 2001. 
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sche behandeling. De discussie speelt zich voornamelijk af rond de vraag op 
grond van welke criteria en door wie de beslissing moet worden genomen. Bo-
vendien was duidelijk dat artsen op korte termijn niets (behalve een zeer terug-
houdende houding van het Openbaar Ministerie) van het recht hadden te ver-
wachten. 

4. Het zelfreguleringproces op landelijk niveau 

De boven beschreven ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de beroepsgroep 
zich genoodzaakt zag om tot inhoudelijke en procedurele richtlijnen op lande-
lijk niveau te komen. Deze richtlijnen zouden er toe moeten bijdragen dat be-
slissingen over levensbeëindigend handelen op een zorgvuldige wijze worden 
genomen. De betrokken artsen vertellen hierover:  
 

“De leden van de Sectie Perinatologie ontmoetten elkaar maandelijks. 
Iedereen zat op zijn eigen intensive care unit, met die toenemende 
medische macht en liep tegen dezelfde problemen aan. In deze verga-
deringen werden praktijkgevallen naar voren gebracht waarvan we 
gezegd hebben: we moeten komen tot een clubje dat daar eens tegen 
aan gaat.”42  

 
De Sectie Perinatologie heeft vervolgens in 1986 een werkgroep43 samenge-
steld, genaamd ‘Ethische aspecten van de neonatologie’,44 om een discussie 
binnen de beroepsgroep op gang te brengen, en te komen tot richtlijnen betref-
fende het afzien en het staken van levensverlengende maatregelen, het opzette-
lijke levensbeëindigend handelen, en de daarbij geldende zorgvuldigheidsei-
sen.45 

                                                           
42  Jansen, Den Haag, december 2001; Versluys, Culemborg, december 2001 
43  De werkgroep ‘Ethische aspecten van de neonatologie’ bestaat uit de volgende 

leden: 
Drs. F.H.M. Jansen, Juliana Kinderziekenhuis, ’s-Gravenhage; 
Dr. L.A.A. Kollee, Academisch Ziekenhuis St. Radboud, Nijmegen; 

  Dr. R. de Leeuw, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (secretaris); 
  Prof. Dr P.J.J. Sauer, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam; 
  Dr. C. Versluys, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht (voorzitter); 
  Dr. H. Wierenga, Wilhelmina Ziekenhuis, Assen. 
44  “De werkgroep is ontstaan vanuit de Sectie Perinatologie, vanuit de beroepsgroep 

van kinderartsen. En niet vanuit de overheid met de opdracht om regels aangaan-
de deze problematiek te maken. De problematiek speelde op de werkvloer van de 
neonatologieafdeling. De beroepsgroep heeft zijn verantwoordelijkheid genomen 
en een werkgroep samengesteld”, aldus Wierenga. 

45  Wierenga: “Toen is geformaliseerd wat al in de praktijk gebeurde”. In dezelfde 
tijd was ook een commissie van de KNMG bezig met het formuleren van richtlij-
nen betreffende het levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwame patiënten 
(Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen). Deze commissie 
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De werkgroep bestond uit zes kinderartsen met verschillende levensbeschou-
welijke achtergronden uit universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen.46 
Een aantal leden van de werkgroep had op het gebied van medisch ethische 
vraagstukken hun eigen voorgeschiedenis.47 De hoogleraar Kollee uit Nijme-
gen vertelt over dit voortraject: “Er waren altijd wel een paar mensen binnen 
de sectie bij wie het ethische besef wat eerder kwam. Die waren daar wat snel-
ler en nadrukkelijker in en gingen dat een beetje cultiveren”. Het waren artsen 
die over deze problematiek hadden nagedacht en zich openlijk hadden uitge-
sproken.  

Versluys vertelt over het belang van de samenstelling van de werkgroep 
het volgende:  
 

“Bij de eerste gedachten over een werkgroep heeft de sectie het stand-
punt ingenomen dat alle geloofs- en overtuigingsstromen vertegen-
woordigd moesten zijn. We realiseerden ons dat er in zo’n gezelschap 

                                                           
heeft zich gebogen over het vraagstuk van levensbeëindigend handelen bij ver-
schillende categorieën wilsonbekwamen (te weten pasgeborenen, comateuze pati-
enten en demente patiënten). 

46  Versluys heeft als voorzitter van de Sectie Perinatologie het initiatief genomen en 
een aantal leden van de sectie benaderd om zitting te nemen in de werkgroep. 
Versluys: “Dan kom je tot het sommetje Richard de Leeuw, universitair met een 
communistische achtergrond, dat is een heel oprecht mens, we kenden elkaar 
goed. Henk Wierenga uit de hoek van de artikel 31, later Nederlands Gerefor-
meerd; hij is recht door zee, iemand met wie we goed konden praten. Dan moes-
ten we zeker mensen uit de katholieke hoek hebben; Louis Kollee lag voor de 
hand. Ook Frans Jansen heeft een katholieke achtergrond, ik geloof later meer li-
beraal; hij vertegenwoordigde een groot kinderziekenhuis, niet universitair. Pieter 
Sauer, namens de vrij machtige Rotterdamse groep, die moet je er altijd bij heb-
ben. Ikzelf kom uit een liberaal progressief gereformeerde hoek, meer de Kuitert-
kant op. Maar dan hadden we een stelletje voldoende verschillend en toch elkaar 
kennende en wetende dat we zaken konden doen.”  

47 Versluys was werkzaam aan de VU en had inmiddels veel over deze problematiek 
geschreven.  
Wierenga was in de jaren 70 ook werkzaam aan de VU, hij zat in de medisch-
ethische commissie van het VU-ziekenhuis en hield zich met deze problematiek 
bezig. Hij kende Versluys vanuit de VU. Daarnaast heeft hij in deze periode con-
tact gehad met Prof. Van der Meer. Samen zaten ze in de medisch-ethische com-
missie van het VU-ziekenhuis. Het ethische beleid van het VU-ziekenhuis is als 
volgt verwoord: “… voor het medische beleid van het ziekenhuis betekent dit res-
pect voor de mens in nood en zijn zorgen en vragen van doorslaggevende beteke-
nis moeten zijn. Bij alle ethische vragen, ook die rondom levensbegin en levens-
einde, is niet het formeel toepassen van vastgestelde regels, hoe belangrijk ook, de 
hoogste wijsheid. Het gaat veeleer om een handelen waarin liefdevolle aandacht 
voor de individuele nood van de patiënt het kenmerkende is” ( Academisch Zie-
kenhuis Vrije Universiteit, Uitgave Medische Ethiek, Amsterdam (1991). 
Richard de Leeuw had veel geschreven over dit onderwerp en was bekend als 
voorstander van ouderparticipatie. De rest van de leden had interesse voor het on-
derwerp en hadden zich hierover openlijk in de Sectie Perinatologie uitgesproken. 
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altijd uitbijters zijn, laten we die nou niet meenemen want dat kost 
zoveel tijd. Maar we moeten wel zorgen dat we de zaak zo opstellen, 
dat het breed verankerd zal zijn. Straks als we naar de vereniging gaan 
dan moet ieders stem daarin klinken, iedereen moet het gevoel hebben 
mijn stem is hierin vertegenwoordigd.” 

 
De werkgroep ‘Ethische aspecten van de neonatologie’ is in september 1986 
van start gegaan en kwam maandelijks bijeen.48 Hoewel de leden van de werk-
groep zich realiseerden dat het verrijkend zou kunnen werken indien de werk-
groep uitgebreid werd met ethici en juristen beseften zij dat dit veel extra tijd 
zou kosten. Het doel van de werkgroep was vast te stellen hoe er feitelijk werd 
gedacht onder de kinderartsen in Nederland, vervolgens te kijken of dat een 
brede basis in de samenleving heeft om ten slotte de juristen te confronteren 
met de gedachtegang van de Nederlandse kinderartsen.49 Versluys vertelt hier-
over: 
 

“Zodra wij merkten dat er een groot verschil was tussen het juridisch 
denken en het denken van artsen en verpleegkundigen … toen hebben 
we van die tactiek gebruik gemaakt. Als wij een stevig document heb-
ben waar we niet al eerst juridische water in de wijn gedaan hebben 
dan hebben we iets. En als we dat breed verankerd hebben, ook in de 
maatschappij, dan zijn ze knap als ze daar nog al te veel mee willen 
doen. Daarbij hadden we het gevoel dat we een beetje missie moesten 
bedrijven onder de juristen … laten ze het niet horen!” 

 
Door middel van een eerste inventarisatie van aanwezige beleidsvoorschriften 
heeft de werkgroep zich een beeld gevormd over hoe er feitelijk werd gedacht 
en gewerkt. Dit leverde anno 1987 het volgende op: bij vier van de acht centra 
bestond een geschreven protocol betreffende het staken van levensverlengend 
handelen, bij drie van de acht waren er ongeschreven regels.50 Hieruit bleek 

                                                           
48  De leden hebben tijdens de eerste vergaderingen gebrainstormd over hun eigen 

opvattingen, de aanpak en werkwijze van de werkgroep. Ten aanzien van de aan-
pak en werkwijze waren de werkgroepleden overeengekomen om te beginnen met 
het niet aanvangen en staken van een behandeling. Dat was de meest voorkomen-
de vorm in de dagelijkse praktijk die de artsen het beste kenden en waarover wei-
nig verschil van mening zou bestaan. Hierover zou teruggerapporteerd worden 
aan de Sectie Perinatologie en de NVK met als doel consensus binnen de be-
roepsgroep te verkrijgen. In een later stadium zou de opzettelijke levensbeëindi-
ging aan de orde komen, dat was het teerste punt, dat wist de werkgroep wel. 
Maar zij dacht: niet meteen over opzettelijk levensbeëindigend handelen beginnen 
want dan krijg je de groep tegen je. 

49  Versluys, Culemborg, december 2001. Tijdens de laatste fase van het traject is het 
rapport besproken met ouderverenigingen, ethici en gezondheidsjuristen. 

50  Deze inventarisatie werd uitgevoerd binnen zeven universitaire neonatale centra 
en een afdeling neonatologie van een niet universitair kinderziekenhuis Bij drie 

 



Zelfregulering van levensverkortend handelen bij pasgeborenen 121 

 

dat sommige centra beduidend verder waren in de ontwikkeling van richtlijnen 
dan andere. De kwaliteit van het latere leven woog in alle centra mee in de 
besluitvorming.  

Op basis van de gegevens uit deze inventarisatie heeft de werkgroep vast-
gesteld welke vormen van levensbeëindigend handelen in de praktijk voor-
kwamen en is zij tot een ordening van definities gekomen. (Uiteindelijk defini-
eert men drie vormen van levensbekortend handelen: “primair afzien van le-
vensverlengend medisch handelen”,51 “staken van levensverlengend hande-
len”,52 en “opzettelijke levensbeëindiging in noodsituaties”.) Bij deze vormen 
van levensbekortend handelen werd bekeken wat daarbij de verschillende keu-
zemogelijkheden en overwegingen zijn.  

Belangrijk is het onderscheid dat de werkgroep in het rapport gemaakt 
heeft tussen de kansloosheid van een behandeling en de zinloosheid van een 
behandeling. Van kansloos spreekt men als het kind geen kans heeft om te 
overleven. Een behandeling wordt als zinloos aangemerkt als de prognose be-
treffende de latere gezondheid van het kind zo slecht is dat aan de behandeling 
elke zin ontvalt.  

Verder acht de werkgroep het van essentieel belang dat medische hande-
lingen (bijvoorbeeld sedatie of pijnbestrijding) bij een in de stervensfase ver-
kerende pasgeborene beschouwd worden als behorende bij het normaal me-
disch handelen, ook wanneer het levenseinde hiermee wordt bespoedigd.  

In het rapport wordt vastgesteld dat een besluit om een levensverlengende 
behandeling te staken evenzeer tot de medische verantwoordelijkheden behoort 
als het besluit die behandeling te beginnen. Artsen ontkomen niet aan dergelij-
ke beslissingen over leven en dood. Hierbij drukt de verantwoordelijkheid van 
de arts zwaarder naarmate de toegepaste behandeling meer belastend is en de 
verwachting ten aanzien van de handicaps bij het kind duidelijker zijn.53  

De werkgroep is van mening dat beslissingen om levensverlengende han-
delingen te staken gebaseerd dienen te zijn op de overtuiging dat er sprake is 
van uitzichtloos lijden, een uitzichtloze situatie, een te gering levensperspectief 
of een geringe kwaliteit van leven.54 De werkgroep noemt hierbij als aan-

                                                           
van de acht vond in uitzonderlijke gevallen opzettelijke levensbeëindiging plaats, 
bij vijf van de acht niet, maar in alle centra waren er neonatologen die dit moreel 
meenden te kunnen verantwoorden.  

51  Bijvoorbeeld niet beginnen met reanimatie na de geboorte of het niet uitvoeren 
van een levensreddende operatie. 

52  Bijvoorbeeld het stoppen van kunstmatige beademing. 
53  Kollee, L., ‘Beslissingen rond het levenseinde in de neonatologie’, in: Grensge-

val, besluitvorming rond het levensbegin van prematuren, Touwen, B.C.L. en 
Touwen, D.P., Utrecht, Van der Wees (1999). 

54  De inschatting van de kans op uitzichtloos lijden, op een te voorziene handicap of 
de kans daarop is vaak zeer moeilijk. De werkgroep stelt dan ook, dat alvorens tot 
een uitspraak van ‘een te gering levensperspectief’ te komen, drie fasen moeten 
worden doorlopen: 
- inschatting van de kans op ernstige handicaps (medische prognose); 
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dachtspunten de volgende criteria:55 communicatie, zelfredzaamheid, afhanke-
lijkheid, lijden, verwachte levensduur.56 Wanneer eenmaal een behandeling is 
gestaakt, zal in de meeste gevallen de stervensfase beginnen en het kind over-
lijden. Soms echter blijven vitale lichaamsfuncties toch werken en overlijdt het 
kind tegen de verwachting in niet. Op zo’n moment kan er sprake zijn van een 
dilemma. In het rapport wordt gesteld dat de stervensfase in feite ingaat op het 
moment waarop men elk levensverlengend handelen staakt. Gegeven het vol-
houden van de beleidskeuze is dit een onomkeerbaar proces. In die gevallen 
waar bij consequent volhouden aan dit beleid een langdurige en humaan on-
verantwoord zware stervensfase zal volgen, vinden sommige kinderartsen bin-
nen de werkgroep en de vereniging dat ook de sondevoeding mag worden ge-
staakt, of eventueel zelfs tot opzettelijke levensbeëindiging mag worden over-
gegaan. Voor anderen ligt hier de grens; zij accepteren deze situatie. Het kie-
zen voor de dood en het toedienen van medicamenten die de dood niet alleen 
verzachten maar ook bespoedigen, is een moeilijke stap en moreel voor menig 
kinderarts binnen de werkgroep en de Vereniging onaanvaardbaar.57 

 Wanneer een kind met zeer ernstige aangeboren afwijkingen geboren 
wordt, kan de vraag opkomen of er wel begonnen moet worden met een le-
vensverlengende behandeling. Het besluit tot het niet aanvangen van een be-
handeling moet in tegenstelling tot het staken van een behandeling doorgaans 
in zeer korte tijd, soms binnen enkele minuten, worden genomen. De keuze om 
niet aan te vangen met een behandeling wordt in principe op dezelfde gronden 
gemaakt als het staken van een behandeling. Indien met redelijke zekerheid, op 
basis van de diagnose, voorzien kan worden dat een zeer sombere prognose 
moet worden gesteld, zal van behandeling worden afgezien. De beslissing zal 
genomen worden in overleg met ouders, obstetrici en kinderartsen. Indien het 
niet mogelijk is om binnen korte tijd samen met de ouders tot een weloverwo-
gen oordeel te komen bestaat de mogelijkheid dat ‘voorwaardelijk’ begonnen 
wordt. Vanaf het begin wordt dan rekening gehouden met het later staken van 
levensverlengend handelen.  

                                                           
- vertaling in functionele termen teneinde een gezamenlijke beoordeling mogelijk 
te maken; 
- afweging van het levensperspectief in verband met draagkracht van kind en ge-
zin. 

55  Deze lijst met criteria is door de werkgroep niet bedoeld als checklist. De criteria 
zijn bedoeld als factoren die kunnen worden meegewogen in een zorgvuldige en 
zo objectief mogelijke vaststelling van de te verwachten handicaps. Versluys: “Er 
was in die tijd een boekje van Musschenga: Kwaliteit van leven. Criterium voor 
medisch handelen? Daar heb ik een aantal kwaliteitscriteria uitgehaald. Met wat 
aanpassingen en verschuivingen was het zo gek nog niet”. (Musschenga was ver-
bonden aan de VU in Amsterdam). 

56  Deze criteria worden eveneens gehanteerd door de Commissie Aanvaardbaarheid 
Levensbeëindigend handelen van de KNMG. 

57  Kollee, L., ‘Beslissingen rond het levenseinde in de neonatologie’, hierboven. 
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Over sommige onderdelen van deze vormen werd binnen de werkgroep 
lang gediscussieerd. De meerderheid van de werkgroep was van mening dat de 
situatie waarin bij het staken van levensverlengend medisch handelen medica-
tie gegeven wordt om lijden te voorkomen en de dood te bespoedigen, zou 
moeten horen bij de definitie van opzettelijke levensbeëindiging en niet bij het 
staken van een behandeling.58 Deze leden waren van mening dat daarmee het 
geheel van opzettelijke levensbeëindiging acceptabeler gemaakt kon worden 
en dat zo een vloeiender grens getrokken kon worden naar andere vormen van 
opzettelijke levensbeëindiging.59 Een minderheid meende echter dat een der-
gelijk handelen niet ondergebracht moest worden bij de opzettelijke levensbe-
eindiging.60 Uiteindelijk definieerde de werkgroep deze wijze van staken van 
levensbeëindigend handelen als: 
 

“In principe elk levensverlengend medisch handelen staken, omdat 
doorgaan niet verantwoord kan worden. In die gevallen waarbij con-
sequent volhouden aan dit beleid een langdurige en humaan onver-
antwoord zware stervensfase zal volgen, medicatie toedienen of 
voortzetten zodat een mensonterend lijden wordt voorkomen en het 
overlijden wordt verzacht en ook bespoedigd”.61  

 
Versluys zegt hierover: 
 

“Aan dat zinnetje is lang geknutseld. De meerderheid van de werk-
groep vond dat je mocht zeggen: ik bedoel eigenlijk dat ik het kindje 
dood wens. Maar in de katholieke sfeer lag dat anders want het moet 
een gevolg zijn van. Dus zeg het nou een beetje mild… er is een be-
leidskeuze, het kind komt in de stervensfase, het wordt onmenselijk 
en dan geef je medicamenten. Met die opening maak je het ook moge-
lijk in de katholieke denksfeer eigenlijk een soort opzettelijke levens-
beëindiging te doen. Dit leefde minder binnen de gereformeerde ach-

                                                           
58  Versluys: “Ik zal maar zeggen op zijn gereformeerds. Ook op zijn communistisch, 

want dat is hetzelfde. Precies zoals Henk Wierenga zou zeggen: je wilt dat toch 
zo, nou doe het dan ook.” 

59  “Dat is een kind met een open ruggetje waarvan je zegt: hoewel je niet aan de 
beademing ligt, voor jou is dit zo ernstig en dat hoeft niet; wij wensen jou dood”, 
aldus Versluys. 

60  Versluys: “Op verzoek van een van de werkgroepleden, die heeft gezegd: “jon-
gens doe dat nou niet, hou die vorm nou bij het staken van een behandeling, dat is 
de uiterste vorm van hoe het nu is. En hij keek er een beetje bij … en wij begre-
pen dat wel. Want hij kon het aan zijn achterban, in zijn subcultuur niet verkopen. 
Het is dus interessant te zien dat wij die definities ook aangepast hebben voor het 
gebruik. Voor consensusvorming en om de Nijmeegse kindertjes niet in de weg te 
lopen.” 

61  Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Doen of laten? hierboven, 27, 
36 (definiëring 3.4). 
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terban. In het protestantisme zit meer dat je een opdracht hebt om 
keuzes te maken. Die verschillen vindt je terug in de voorzichtige de-
finiëring.”62 

 
Ten slotte kwam de vraag naar het expliciet actief beëindigen van het leven 
van een pasgeborene aan de orde. Meestal gaat het dan om een kind dat ook 
zonder levensverlengend medisch handelen kan leven maar voor wie de voor-
uitzichten voor de latere gezondheidstoestand zeer slecht zijn. In het rapport 
worden drie situaties onderscheiden waarin die mogelijkheid ter sprake komt: 
-  wanneer na levensverlengend medisch handelen het kind in leven blijft en 

deze levensverlenging achteraf, gelet op de prognose, niet in het belang van 
het kind is; 

-  wanneer primair is afgezien van medische behandeling en het overlijden 
niet op korte termijn volgt waardoor onverantwoord lijden ontstaat;  

-  buiten het kader van levensverlengend medisch handelen, bij kinderen met 
een zeer ernstige aandoening zonder dat de vitale functies ernstig zijn ge-
stoord.  

 
Hoewel het hier volgens de werkgroep gaat om uitzonderingsgevallen is het 
aangeven van een moreel kader voor deze moeilijke beslissingen gewenst. “Bij 
het ontbreken daarvan zal een inconsistent en weinig inzichtelijk beleid het 
kind en gezin bedreigen, terwijl de arts in een isolement en in gewetensnood 
kan raken”.63 De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat geen algemene 
uitspraak mogelijk is, gelet op de uitzonderlijkheid van de situaties, op de di-
versiteit van de aandoeningen, en op de bestaande dissensus binnen de gehele 
kinderartsengroep. Daarbij wil de werkgroep opmerken dat er zich situaties 
voordoen waarin een deel van de kinderartsen op grond van een ‘nee tenzij 
standpunt’ opzettelijk levensbeëindiging op grond van barmhartigheid toch een 
verantwoorde vorm van handelen vindt. Anderen echter zullen deze optie van-
uit een oprecht geweten afwijzen.  

Versluys vertelt over deze discussie binnen de werkgroep: 
 
“Dit was het teerste punt. Er waren wel verschillen. De verantwoorde-
lijkheidsrakkers zoals Henk Wierenga, Richard en ik zaten zwaar op 
de verantwoordelijkheid en zeiden: “toch doordat jij dat kindje in le-
ven gehouden hebt, heb je ook een extra verantwoordelijkheid om het 
nog eens te stoppen, als achteraf wat je gedaan hebt niet goed voor dat 
kindje bleek te zijn”. Ik denk dat de meerderheid van de anderen die 
waren niet zo neurotisch en strak die zeiden: “je hebt het altijd met de 
beste bedoelingen gedaan”. Daar zit nou die normen en waarden in, 
die onze moeders erin gegoten hebben: denk erom jij bent pas van je 

                                                           
62  Versluys, Culemborg, december 2001. 
63  Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Doen of laten? hierboven. 
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verantwoordelijkheid af als je de zaak hebt opgelost. Dan is de zaak 
rond!”64  

 
De werkgroep geeft in het rapport een aantal praktische aanbevelingen voor de 
besluitvorming en verslaglegging, de consulten, en de relatie met de ouders. 
De beslissing tot het niet aanvangen of staken van een behandeling zal na goed 
onderling overleg binnen het behandelende team moeten worden genomen.65 
Van groot belang is, zo stelt de werkgroep in het rapport, het onderhouden van 
een goed contact met de ouders. De ouders moeten volledig achter de beslis-
sing staan om de behandeling te staken of – indien overleg mogelijk is – een 
behandeling niet te starten. Indien het team adviseert om de behandeling te 
staken en de ouders stemmen hier niet mee in, dan zal in het algemeen de wens 
van de ouders moeten worden gerespecteerd. Indien de ouders de behandeling 
willen stoppen, maar het team vindt dat wel doorgegaan moet worden, dan zal 
verder indringend overleg nodig zijn. Als de artsen van mening zijn dat verde-
re behandeling zonder meer in het belang van het kind is, dan zal dit eventueel 
tot het nemen van kinderbeschermende maatregelen kunnen leiden. Indien de 
ouders op een beleid aandringen waartoe het behandelende team niet bereid is 
en dit betreft een situatie waarover landelijk geen consensus bestaat, doet zich 
de mogelijkheid voor van doorverwijzing naar een centrum waar het door ou-
ders gewenste beleid bespreekbaar is. Zorgvuldigheidseisen, zoals een goede 
documentatie van alle gesprekken en handelingen rondom het staken van le-
vensverlengende maatregelen of opzettelijke levensbeëindiging, moeten nage-
leefd worden.  

Voor de algemene juridische aspecten van levensbeëindigend handelen in 
de neonatologie wordt in het rapport verwezen naar de bijlage “juridische as-
pecten”. Als een kind overlijdt omdat de medische behandeling niet begonnen 
is of is gestaakt omdat deze kansloos was, dan is er geen twijfel over dat een 
verklaring van natuurlijk overlijden mag worden afgegeven. In het geval dat 
een behandeling wordt nagelaten of gestaakt en middelen worden toegediend 
waarbij men primair er op gericht is dat het leven van de patiënt eindigt, wordt 
in de praktijk ook een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven. In tegen-
stelling tot juristen zijn artsen van mening dat het kind overlijdt aan de ziekte 
die niet overwonnen kon worden. Daarom achten zij het gerechtvaardigd om 
een verklaring van natuurlijke dood te geven.66 De auteurs van het rapport zijn 
van mening dat de jurisprudentie op dit gebied niet geheel duidelijk is.  

                                                           
64  Versluys, Culemborg, december 2001. 
65  Ondanks dat de verpleegkundige formeel geen directe stem heeft bij de beleidsbe-

slissing is zij een belangrijke bron van deskundige informatie. 
66  Tijdens het overleg tussen de werkgroepleden en de gezondheidsjuristen werd 

duidelijk dat in dit geval niet een verklaring van natuurlijke dood mocht worden 
afgegeven. Versluys: “Aan het eind van het overleg is vanuit de juristen gezegd 
dat het weliswaar juridisch aanvechtbaar is maar toch ook weer heel goed te ver-
dedigen. Zij zouden zeker niet iemand die dit zou doen moreel slecht kunnen 
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Bij opzettelijke levensbeëindiging mag geen verklaring van natuurlijk overlij-
den worden afgegeven. Hierover is de wetgever duidelijk. De werkgroep sig-
naleert dat de dreiging van gerechtelijke vervolging, die zeer nadelige gevol-
gen kan hebben, zowel voor de arts als voor de ouders, in sommige gevallen 
een zorgvuldige besluitvormingsprocedure kan verstoren. Zij dringt aan op 
meer duidelijkheid over de beoordelingscriteria en de procedure die gevolgd 
moet worden bij het melden van een geval van opzettelijke levensbeëindiging 
bij een pasgeborene. 

Tijdens de laatste fase van het rapport vond formeel overleg plaats tussen 
de auteurs van het rapport en ethici en juristen; is een eerste versie van het 
rapport voorgelegd aan de Sectie Perinatologie en de NVK, en hebben afge-
vaardigden van de werkgroep tijdens informeel overleg gesproken met ouders 
van verstandelijk gehandicapte kinderen.67 Naar aanleiding van het commen-
taar uit de vereniging werd het rapport op een aantal punten aangepast en aan-
gevuld, waarna het op 5 november 1992 door de algemene ledenvergadering 
van de vereniging werd goedgekeurd. Volgens Versluys waren er slechts een 
paar artsen van de ongeveer honderd leden die zich tijdens de vergadering in 
de zaal roerden.68  

                                                           
noemen, en ze zouden bereid zijn om dat in de rechtszaal naar voren te brengen. 
Daarop heeft de werkgroep deze uitspraken in het interim rapport van 1989 opge-
schreven met daaraan toegevoegd: ‘doe je ogen maar een beetje dicht ten aanzien 
van het invullen van een verklaring van natuurlijke dood want wij hebben met 
prominente juristen uit het land gesproken en zij hebben verklaard…!!’ Hoewel 
het een vertrouwelijk stuk was, is er kennelijk een lek geweest want de pers kwam 
achter dit verhaal en publiceerde het. Als reactie hierop kwamen er t.v.-
uitzendingen en werd de voorzitter van de NVK gebeld door de toenmalige minis-
ter van Justitie Hirsch Ballin. Hierop werd Versluys “gebeld door de voorzitter 
die zei: ‘wat hebben jullie gelapt; jullie hebben opgeroepen tot burgerlijke onge-
hoorzaamheid, neem nou een beetje gas terug’. We hebben ons als werkgroep be-
raden en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de voorzichtige tekst hierover aan 
het eind van het rapport. Dat hebben we toen zo gevlochten, heel voorzichtig, heel 
subtiel. Dat mocht net wel. Temeer reden om de juristen op te roepen hun werk te 
gaan doen”, aldus Versluys, Culemborg, november 2001. 

67  Versluys: “Dat was de fase waarin we een paar jaar met het rapport hebben ge-
leurd. We hebben het rapport links en rechts in de week gelegd. Dat was op zich 
een goede exercitie.” 

68  Versluys: “Het waren de uitbijters. Hoewel ik heb toegegeven dat we ze niet in de 
werkgroep wilden, hebben we hun wel alle ruimte gegeven. We hebben gezegd 
dat het een vrij item is. Het enige en daar is wel over gediscussieerd: als jij de be-
handelaar bent en jij kan dat voor jezelf niet verantwoorden ben je verplicht, als 
ouders daarom vragen, die ouders erop te wijzen dat een ander dat misschien wel 
zou doen en de overplaatsing te bewerkstelligen. In elk team wisten wij waren er 
mensen die opzettelijke levensbeëindiging uitvoerden. Dus in elk team kon dat 
opgelost worden. Er waren er maar een paar kinderartsen die zeiden: maar dat 
vertel ik niet aan de ouders. Toen hebben wij als groep gezegd: u stelt zich daar-
mee buiten de consensus van de vereniging.” 



Zelfregulering van levensverkortend handelen bij pasgeborenen 127 

 

De besprekingen met gezondheidsjuristen verliepen in tegenstelling tot 
die met de ethici uiterst moeizaam. Dit heeft het verloop in de zaak vertraagd. 
Het betrof hier de grenzen van het medisch handelen, de beslissingsmacht van 
artsen en het afgeven van een verklaring van natuurlijke dood.69 Een aantal 
juristen heeft negatief geoordeeld over het rapport Doen of laten?. Zij menen 
dat de positie van de wilsonbekwame patiënt sterk wordt bedreigd. In hun op-
tiek mogen artsen niet oordelen over de leefbaarheid van het leven van een 
kind en mogen zij alleen medische argumenten gebruiken.70 Voor waardeoor-
delen en kwaliteit-van-leven-criteria is naar hun mening geen ruimte. De NVK 
is het daar niet mee eens. Zij vindt dat juist artsen niet alleen levens moeten 
behouden, maar zich ook moeten bezighouden met de vraag wat het resultaat is 
van het medisch handelen.71 Als het resultaat is dat het kind als gevolg van de 
behandeling met ernstig lijden en handicaps in leven blijft, dan moet de arts 
zich dit aantrekken. Hij is verplicht in zijn medische afweging van de zinvol-
heid van zijn behandeling, ook de vooruitzichten te betrekken. Andere juristen, 
delen de mening van de NVK. Ook zij wijzen erop dat waardeoordelen niet te 
vermijden zijn bij besluitvorming op het gebied van zinloos medisch handelen.  

Naast de discussie over kwaliteit-van-leven-criteria was er ook verschil 
van mening over het invullen van een verklaring van natuurlijk overlijden. 
Volgens de meeste artsen is er in medische termen geen verschil tussen het 
nalaten van een behandeling met of zonder toediening van medicatie. In beide 
gevallen is het de uitdrukkelijke bedoeling het leven van het kind te beëindigen 
omdat de ziekte niet overwonnen kan worden. Wierenga vertelt hierover: “Als 
je de dood wenst dan maakt het niet uit hoe: je stopt de intensieve zorg al dan 
niet met behulp van het spuitje”.72 Veel juristen zijn echter van mening dat 
indien de dood bespoedigd wordt met behulp van medicatie er niet een verkla-
ring van natuurlijke dood kan worden afgegeven.  

De discussies met ethici verliepen volgens de leden van de werkgroep 
veel gemakkelijker. Met name de naam van Kuitert valt vaak in gesprekken 

                                                           
69  De werkgroep probeerde de juristen tijdens de vergadering dicht bij de bele-

vingswereld van de artsen te brengen. Er werd meestal een bezoek aan de afdeling 
neonatologie ingelast waar sommige juristen bleekjes vandaan kwamen. Versluys 
vertelt hierover: “En dan zie je dat als je de mensen dicht bij de belevingswereld 
brengt dat ze dan vanzelf gaan kiezen en dat het dan allemaal heel anders wordt. 
Dat is heel bewust onze tactiek geweest ten opzichte van de juridische echelons.” 

70  De gezondheidsjurist Leenen meent dat het oordeel over de zinloosheid van een 
medische behandeling een medisch-professioneel oordeel moet zijn, waar alleen 
objectieve medische criteria bij horen en waarin geen plaats is over de te ver-
wachten kwaliteit van leven. 

71  Kollee, L., ‘Beslissingen rond het levenseinde in de neonatologie’, hierboven. 
72  Binnen de werkgroep werd de term ‘het spuitje van Henk’ gebruikt. Hiermee 

werd verwezen naar de mening van Henk Wierenga, lid van de werkgroep. Hij 
vond dat ingeval van het staken van een behandeling met de bedoeling het kind te 
laten overlijden een spuitje geoorloofd was. Wierenga, november 2001. 
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met de werkgroepleden. Velen van hen noemen hem als bron van inspiratie.73 
Versluys vertelt over zijn contact met Kuitert:74 

 
“Ik ben zelf vaak te rade gegaan bij Kuitert. En daar komt de aap uit 
de mouw, dat is natuurlijk mijn denkrichting. Progressief gerefor-
meerde hoek waarin ik mijn ‘roots’ zie. Kuitert kende ik van de VU in 
Amsterdam. Een van mijn contacten met Kuitert is geweest dat hij mij 
bij hem thuis heeft uitgenodigd en mij het vuur op een prettige manier 
aan de schenen heeft gelegd. Waar lag nou mijn grens? Dat wil in een 
open gesprek vaak beter als in een groep. Dat komt dan ook niet in de 
pers. Dit was kennelijk van belang; het was gewoon wederzijdse 
kruisbestuiving. Ik ben erg beïnvloed en gestimuleerd door Kuitert in 
zijn systematisch denken.” 

5. Het vervolg: de zaken Prins en Kadijk 

In de jaren na het uitbrengen van het rapport Doen of laten? Grenzen van het 
medisch handelen in de neonatologie75 zijn er twee gevallen van opzettelijk 
levensbeëindigend handelen van een ernstig gehandicapt pasgeboren kind aan 
de rechter voorgelegd. Beide keren gebeurde dit op verzoek van de minister 
van Justitie. Rechterlijke uitspraken moesten duidelijkheid geven over wat 
volgens het Nederlands recht acceptabel is en wat niet. Deze gevallen, bekend 

                                                           
73  Sauer: “Kuitert was voor velen van ons de bron en de steun. In die tijd waren er 

veel mensen die ons bekritiseerden dat wij op de stoel van God zaten en beslis-
singen namen over het leven van de kinderen. Anderen bekritiseerden ons vanwe-
ge onze progressieve manier van denken. Maar met name Kuitert heeft de werk-
groep geïnspireerd en ondersteund.” 

74  Versluys: “In het begin van de jaren tachtig gaf ik colleges aan de theologiestu-
denten van Kuitert aan de VU. Hij had mij daarvoor gevraagd. Ik vertelde de 
praktijk en hoe wij daarmee omgaan. Kuitert vond het van groot belang om zijn 
theologiestudenten in aanraking te brengen met medisch-ethische vraagstukken.” 
Prof. Van der Meer, opgeleid en verbonden als internist aan de VU – hij heeft een 
actieve rol gespeeld als oprichter van de medisch-ethische commissie van de VU 
en heeft in het begin van de jaren zeventig de euthanasiediscussie openlijk naar 
voren gebracht op de t.v – vertelt: “Ik heb me in die tijd erg in de steek gevoeld 
door de theologen. Ik kreeg nergens steun. Op een gegeven moment belt Kuitert. 
Die vroeg of ik colleges wilde geven voor zijn theologiestudenten. Kuitert zei: 
“Vertel ze de verhalen uit de praktijk en van de levensbeëindiging. Ik wil dat ze 
daarmee in aanraking komen en dat ze daar een mening over vormen.” Ik heb dat 
gedaan en de meest ijverige student was Kuitert. Hij zat vooraan om alles op te 
schrijven. Hij had veel vragen. Later kreeg ik wel te horen dat ik teveel naar Kui-
tert had gekeken. Maar dat was in feite net andersom.” 

75  Kort na Doen of laten? heeft ook een commissie van de KNMG een rapport over 
levensbeëindigend handelen bij pasgeborenen uitgebracht. Dit rapport sluit voor 
een groot deel aan bij de conclusies uit het rapport Doen of laten?. 
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geworden onder de namen van de betrokken artsen Prins en Kadijk,76 zijn be-
handeld tot in hoger beroep en hebben geresulteerd in twee arresten, te weten 
van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 7 november 1995 (Prins) en het Ge-
rechtshof Leeuwarden d.d. 4 april 1996 (Kadijk).77 

In de zaak Prins was sprake van een drie dagen oude baby met een ernsti-
ge spina bifida aperta met functionele dwarslaesie en een hydrocephalus. Haar 
afwijkingen waren zo ernstig dat niet te verwachten was dat zij lang zou leven. 
Na zorgvuldig overleg werd door het behandelteam besloten operatief ingrij-
pen achterwege te laten, omdat dit medisch niet zinvol werd geacht. Het kind 
leed hevige pijn ondanks dat vanaf de geboorte pijnstilling werd toegepast. De 
ouders verzochten herhaaldelijk om levensbeëindiging. Na consultatie van 
verschillende artsen heeft de gynaecoloog Prins door toediening van een injec-
tie het leven van het kind beëindigd.  

De zaak Kadijk betrof een levensbeëindiging van een 25 dagen oud kind 
met een chromosoom afwijking – trisomie 13 – en een ernstige nierafwijking. 
Er werd besloten af te zien van verder levensverlengend handelen omdat dit 
zinloos was en de ouders namen het kind mee naar huis voor verdere verzor-
ging. Het kind stierf echter niet zo snel als verwacht en leed pijn, die niet af-
doende kon worden gestild. De ouders hebben de huisarts herhaaldelijk ver-
zocht om levensbeëindiging. Na overleg met een collega huisarts heeft Kadijk 
via de voedingssonde een middel toegediend waardoor het kind overleed.  

De rechtscolleges menen dat alvorens een uitspraak gedaan kan worden 
over de gerechtvaardigdheid van de levensbeëindiging, eerst moet worden 
vastgesteld of de daaraan voorafgaande beslissing tot abstineren, gerechtvaar-
digd was. Dat is het geval als naar wetenschappelijk verantwoord medisch 
inzicht en in overeenstemming met de in de medische ethiek geldende normen, 
de beslissing tot abstineren als een medisch zinvolle beslissing wordt aanvaard, 
en deze op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. In beide gevallen zijn de 
rechtscolleges van oordeel dat hieraan was voldaan. Hiermee is echter de 
rechtvaardiging van de levensbeëindiging nog niet gegeven; hiervoor moet 
worden vastgesteld dat pijnbestrijding naar wetenschappelijk verantwoord 
medisch inzicht, in dit geval geen medisch zinvolle handeling was. Hiervan is 
sprake als de pasgeborenen ernstig en acuut pijn lijdt, deze pijn onvoldoende 
kan worden bestreden en/of pijnbestrijding tot onaanvaardbare complicaties 
leidt.78 Dit laatste is naar het oordeel van genoemde rechtscolleges aan de orde 

                                                           
76  Dagblad Trouw 9/10-12-1995, “Allebei hebben zij het leven beëindigd van een 

zwaar gehandicapte baby die hevig pijn leed. Allebei komen ze van de Vrije Uni-
versiteit uit Amsterdam en daarmee houdt de overeenkomst op” . 

77  Nederlandse Jurisprudentie 1996, nr. 113, respectievelijk Tijdschrift voor ge-
zondheidsrecht 1996, nr. 35. 

78  Overleggroep toetsing zorgvuldig medisch handelen rond het levenseinde bij 
pasgeborenen, Toetsing als spiegel van de medische praktijk. Rapport van de 
overleggroep toetsing zorgvuldig medisch handelen rond het levenseinde bij pas-
geborenen, Rijswijk (1997). 
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in de zaken Prins en Kadijk. Ten slotte beoordeelden de rechtscolleges of bij 
de beslissing tot levensbeëindiging en de uitvoering daarvan zorgvuldig was 
gehandeld: er moet overeenstemming zijn over de diagnose en prognose bin-
nen het behandelteam, daarnaast moet overleg plaatsvinden met een externe 
deskundige. Verder moeten de ouders uitdrukkelijk instemmen met de levens-
beëindiging, de methode van levensbeëindiging moet zorgvuldig worden ge-
kozen, en achteraf moet zorgvuldig verantwoording plaatsvinden. Ook aan 
deze eisen hadden de artsen voldaan. 

Beide artsen zijn dan ook zowel bij de rechtbank als in hoger beroep ont-
slagen van rechtsvervolging. Ze hadden gehandeld in overeenstemming met de 
normen voorgesteld door de beroepsgroep in het rapport Doen of laten? en de 
rechter oordeelde dat aan hen een beroep op noodtoestand toekwam. Langs 
deze weg is normvorming vanuit de beroepsgroep binnen gedrongen in de 
normvorming door de rechter. 

De auteurs van het rapport Doen of laten? waren niet verrast dat de rech-
ter gebruik maakte van het rapport. Versluys: “We waren eigenwijs genoeg om 
daar niet verwonderd over te zijn. Dat was ook de opzet. Op dat moment dach-
ten wij: nu valt het kwartje”. Sauer concludeert: “Zo gaat het altijd in dat soort 
gevallen. Er is geen wet en geen recht. De rechters weten het ook niet. Dan 
grijpen ze terug op datgene wat de beroepsgroep ervan zegt. Dan kijken ze 
naar de zorgvuldigheidseisen die ervan op papier staan.”79  

6. Conclusie 

In dit artikel is de ontwikkeling van zelfregulering met betrekking tot het le-
vensbeëindigend handelen in de neonatologie, aan de hand van de centrale rol 
van het rapport Doen of laten?, beschreven. In deze laatste paragraaf staan 
twee vragen centraal, waarop aan de hand van de voorgaande paragrafen een 
antwoord wordt gegeven. De eerste vraag heeft betrekking op het ontstaan van 
het rapport Doen of laten?: welke factoren lijken relevant te zijn voor het ont-
staan van het rapport. De tweede vraag betreft het idee van ‘recht in wording’: 
in hoeverre kan de ontwikkeling van zelfregulering in de neonatologie als 
‘recht in wording’ aangemerkt worden?  

Het voorgaande maakt duidelijk dat de beroepsgroep van neonatologen 
zich verantwoordelijk voelt voor medische beslissingen rond het levenseinde 
van pasgeborenen en deze beslissingen als moreel zeer zwaar en ingrijpend 
ervaren. Door de steeds grotere openheid op de werkvloer, de verdergaande 
professionalisering van het verpleegkundige beroep en vanwege de ernst van 
dergelijk moreel precair handelen, kwam een discussie op gang waaraan naast 
artsen en verpleegkundigen ook ouders, juristen, medisch ethici en anderen in 
de samenleving gingen deelnemen. Hierdoor rees in brede kring de vraag in 

                                                           
79  Sauer, Groningen, november 2001. 
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hoeverre medische beslissingen rond het levenseinde moreel en vanuit juri-
disch oogpunt toelaatbaar zijn. 

Om greep te krijgen op de complexe morele en juridische problemen die 
zich in de praktijk afspeelden, zag de beroepsgroep zich genoodzaakt expliciet 
stelling te nemen en te komen tot duidelijk omschreven en uniforme richtlij-
nen. Deze richtlijnen zouden er toe bijdragen dat beslissingen over het levens-
beëindigend handelen op een zorgvuldige en verantwoorde wijze werden ge-
nomen. Om te komen tot inhoudelijke en procedurele richtlijnen was consen-
sus binnen de beroepsgroep noodzakelijk. Dit zou de beroepsgroep zekerheid 
geven om zich naar de juridische echelons en de samenleving te kunnen ver-
antwoorden. Hieruit blijkt dat motieven zoals het besef moreel precair te han-
delen, de wens van openheid, verantwoordelijkheidsbesef, de noodzaak van 
uniformiteit en de behoefte aan een mate van rechtszekerheid die het recht zelf 
nog niet kon bieden, een belangrijke rol hebben gespeeld bij de zelfregulering.  

De werkvloer van de nicu’s en de Sectie Perinatologie vormen de context 
waarin de zelfregulering van het levensbeëindigend handelen heeft plaatsge-
vonden. Kenmerken van deze beide contexten is dat zij in de jaren tachtig klein 
en hecht waren. Op de werkvloer van de nicu’s was de betrokkenheid en ver-
antwoordelijkheidsgevoel voor het kind en de ouders groot. Binnen de be-
roepsgroep werd door de betrokken artsen een enorme cohesie in de samen-
werking ervaren. Door deze organisatie van het veld was het mogelijk dat de 
beroepsgroep zelf in staat was een uitgewerkt stelsel van richtlijnen en eisen 
voor zorgvuldig medisch handelen af te spreken. 

Versluys en Kuitert blijken sleutelfiguren in de ontwikkeling van zelfre-
gulering te zijn geweest. Versluys is de grote initiator en stimulans geweest in 
de werkgroep ‘Ethische aspecten in de neonatologie’. Hij heeft zich laten in-
spireren en stimuleren door Kuitert. Beide hoogleraren kenden elkaar en waren 
verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Het universitaire 
ziekenhuis, met een protestants christelijke grondslag, heeft een sterk gedeelde 
levensbeschouwing. Vanuit deze sterk gedeelde levensbeschouwing is het te 
verklaren dat Versluys en Kuitert, maar later ook de beide artsen Prins en Ka-
dijk, die aan de VU zijn opgeleid, overtuigd waren dat verantwoordelijkheid 
voor je doen en laten een centrale rol speelt in de zorg voor de patiënt.  

Het ontwikkelende euthanasierecht in de jaren tachtig heeft een positieve 
betekenis gehad voor de ontwikkeling van zelfregulering in de neonatologie. 
Het vraagstuk van levensbeëindiging bij pasgeborenen werd buiten de reik-
wijdte van euthanasie geplaatst. Hierdoor kreeg de beroepsgroep sterke be-
hoefte om ook voor de pasgeborene die zijn stem niet kon inbrengen, en de 
ouders de mogelijkheid te bieden van het levensbeëindigend handelen. Door 
het ontwikkelende euthanasierecht had de beroepsgroep van neonatologen een 
structuur voorhanden hoe zij procedures, richtlijnen en zorgvuldigheidscriteria 
kon opstellen voor de wilsonbekwame pasgeborene. 

De ontwikkeling van zelfregulering in de neonatologie kan worden aan-
gemerkt als ‘recht in wording’. Ongeschreven normen en geschreven regels die 
leidraad zouden kunnen vormen bij het levensbeëindigend handelen bij pasge-



132 Triny van der Ploeg-Juk 

 

borenen ontstonden op de werkvloer en werden breed gedragen door de be-
roepsgroep van de neonatologen. Deze regels werden geconcretiseerd in pro-
cedurele richtlijnen, geformuleerd in het rapport Doen en laten? (en in het bij-
na gelijktijdig rapport van de CAL) en kregen algemene gelding binnen de 
gehele beroepsgroep van de NVK. In de zaak Prins en Kadijk had de rechter 
geen bestaande juridische oplossing voorhanden en viel terug op de via zelfre-
gulering ontwikkelde regels van de beroepsgroep zoals geformuleerd in het 
rapport Doen en laten?  
 



Internet Service Providers and Self-Regulation: 
A Process to Limit Internet Service Providers Liability in Cyberspace 

Jeanne Pia Mifsud Bonnici 

1. Introduction 

Internet Service Providers1 (ISPs) are essential intermediaries in the current 
technological set-up of the Internet. They provide the technological link be-
tween the on-line world and the off-line world for the majority of Internet us-
ers. An ISP provides access to the Internet for its customers. It often also offers 
email accounts and web-spaces to host content. As a result of these services 
ISPs have access to the activities their customers and third parties participate in 
when in cyberspace. 

Having relatively easy access to Internet activities has put ISPs in a prob-
lematic position: are ISPs responsible for the cyberspace activities going 
through their servers? While the technical responsibilities ISPs must bear to 
offer their services were defined by technological standards, the legal respon-
sibilities of ISPs were not clear. On the one hand ISPs claimed that they should 
be treated like traditional telecommunication carriers (e.g. a telephone com-
pany), that is, considered not responsible for the nature or character of the data 
that passes through the ISP servers. On the other hand, the ISPs’ position of 
‘easy’ accessibility to Internet activities attracted requests by states and users 
for ISPs to be held responsible for illegal activities accessible through an ISP’s 
server and for allowing the illegal activities to happen.  

In the 1990s extensive specific legislation that applied to ISPs did not ex-
ist. However ISPs were frequently asked by national law enforcement agencies 
to reveal the names of customers allegedly acting illegally in cyberspace. Fur-
thermore, a number of legal actions were brought against ISPs involving 
claims of responsibility for defamation or for the removal of content from their 
servers. One of the first legal actions in the UK to be brought against an ISP 
was Godfrey v Demon Internet Ltd.2 The claim concerned a statement alleg-
edly defamatory of Godfrey, a university professor, that was posted on an 
Internet newsgroup hosted by the defendant, an ISP. The case was settled 

                                                           
1  In this paper the term ‘Internet Service Provider’ is being used as a generic term 

to include any or all of the following: network operators, access providers, host 
providers, bulletin board operators, information location tool providers. For a de-
scription of each see Julià-Barceló, R., ‘Liability for on-line intermediaries: a 
European perspective’, (1998), 20, European Intellectual Property Review, 454. 

2  Godfrey v. Demon Internet Ltd. 26 March 1999, Per Morland J [2001] QB 201 
QBD. 
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against an out-of-court payment by the defendants only after a Court held that 
any posting transmitted through the defendants servers and accessed by a cus-
tomer amounted to publication in terms of the UK Defamation Act 1996 and so 
the defendant was liable for defamation under the act.3 

Legal actions against ISPs were instituted in other European countries 
too, for example, the Yahoo cases in France4 and the German CompuServe 
case.5 In the former case(s), two French non-government organisations sued 
Yahoo!, an ISP, for supporting anti-Semitism by hosting the sale of Nazi 
memorabilia, a criminal offence in France. The Court ordered Yahoo! to block 
French citizens’ access to websites hosting the sale of Nazi memorabilia.6 In 
the latter case the managing director of CompuServe GmbH, an ISP, was 
criminally prosecuted and convicted for facilitating the dissemination of por-
nography by allowing newsgroups hosted on the ISP servers providing violent, 
child or animal pornography. The conviction by the lower court was, however, 
overturned on appeal.7  

The current dominant position on ISP liability, in Europe and the US, 
takes a middle stance between the two initial positions: ISPs are responsible 
for content going through their system if, once notified of an alleged illegal 
activity, the ISP does nothing to stop/prevent the illegal activity from continu-
ing. This position can be seen in current state legislation8 such as the US Digi-
tal Millennium Copyright Act and the EU Electronic Commerce Directive,9 
and in more recent court decisions in many European countries.10 

This paper looks at the use of self-regulation by ISPs as a tool to achieve 
and maintain the current position on ISP liability. The UK ISP Association 
(ISPA UK) and the French Association des Fournisseurs d'Accès et de Ser-
vices Internet (AFA) are used as the main examples of ISP self-regulation. We 
argue that the need to define the legal responsibilities of ISPs for activities 
accessible by them without waiting for state legislation was an important rea-

                                                           
3  For analysis of court decision see Akdeniz, Y., ‘Case Analysis of Laurence God-

frey vs Demon Internet Limited’ (1999), 4, Journal of Civil Liberties, 260-267. 
4  La Ligue contre le racisme et l’antisémitisme v. Yahoo! Inc. High Court of Paris, 

May 22, 2000, Interim Court Order No. 00/05308, 00/05309. 
5  Amtsgericht München, Bavaria v. Felix Bruno Somm File No.: 8340 Ds 465 Js 

173158/95.  
6  Sieber, U., “Responsibility of Internet Providers: Comparative Analysis of a Basic 

Question of Information Law’, in Law, Information and Information technology, 
Lederman, E. and R. Shapira (eds), The Hague: Kluwer Law International (2001) 
247. 

7  Ibid, op cit. 235, 237-239. 
8  Tiberi, L. and Zamboni, M., ‘Liability of Service Providers’ (2003), 9, Computer 

and Telecommunications Law Review, 49-58. 
9  Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 

2000 on certain legal aspects of information society services, in particular elec-
tronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce). 

10  See Conradi, M., ‘Liability of an ISP for allowing access to file sharing networks’ 
(2003), 19, Computer Law & Security Report, 289-294. 
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son for the setting up of ISP self-regulation.11 This reason is common to both 
ISP organisations. The examination of these two organisations shows that in 
spite of the different legal cultures they are rooted in, both have chosen self-
regulation to support their claims of limited liability for activities going on in 
cyberspace through their services. 

The paper develops in the following manner: part 2 gives a brief descrip-
tion of the liability problem as seen from an ISP perspective; part 3 briefly 
discusses the options available to ISPs to solve the liability problem; part 4 
describes ISP self-regulation. The final section evaluates (from an ISP point of 
view) the success of self-regulation as a tool to limit ISP liability. 

2. ISP Liability 

From the perspective of an ISP, the question of liability for activities going on 
through its servers is primarily a financial concern. Any responsibilities ISPs 
take on or have imposed on them have financial implications. For example, if 
an ISP is expected to retain records of customer Internet use there are, inter 
alia, costs related to the storage of that data, to security measures for the reten-
tion of the data and staff costs. The results of legal actions instituted against 
ISPs also often involve a pecuniary payment12 and added expenses to find new 
solutions to the problem exposed by litigation.  

There are three main areas involved when discussing ISP liability: 
i. content liability – for example for claims of defamation or for claims of 

removal of allegedly illegal or harmful content such as child pornogra-
phy. An ISP is arguably in the best position to block and remove offen-
sive material because of the accessibility to the content that it has. How-
ever, responsibility for content can be expensive. For example in Godfrey 
v Demon Internet Ltd. the case was settled on the basis of a financial 
payment made to the plaintiff by Demon Internet Ltd. At times, when the 
question of responsibility is not clear, an ISP can find itself in a ‘lose 
lose’ situation: if it does not remove the alleged illegal content it faces a 
legal action by the persons claiming that the content is illegal or harmful, 

                                                           
11  ISP self-regulation can be set up for other reasons too, such as, a statutory re-

quirement to self-regulated (as in the case of Australia) or to counter perceived 
threats to the independent market posed by national telecommunications monopo-
lies or telecommunications cabling monopolies (as in the case of the South Afri-
can ISPA). 

12  Indeed d’Udekem-Gevers and Poullet argue that the “economic dimension [of 
court judgements] should not be underestimated: the recent judgements against 
web host providers which have hosted illegal websites have created an increasing 
fear among these providers as regards the economic consequences of these deci-
sions” in d’Udekem-Gevers, M. and Poullet, Y., ‘Internet Content Regulation: 
Concerns from a European user empowerment perspective about Internet Content 
regulation: an analysis of some recent statements – Part 1’ (2001), 17, Computer 
Law & Security Report, 374. 
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but if it does remove the offending content it may face legal action by the 
content owner. ISPs need specific rules identifying ISP duties and re-
sponsibilities when faced with such claims. 

ii. intellectual property rights – especially claims for breach of copyright. A 
copyright holder claiming breach of copyright by some Internet content 
would want the particular infringement to be stopped immediately with-
out awaiting the outcome of an action against the infringer. However, an 
ISP is usually not in a position to decide whether the claim of breach of 
copyright is well-founded. If an ISP were to remove content it could be 
sued for damages by the Web-site owner. If, however, the content is not 
removed the ISP could be sued by the copyright owner claiming ISP par-
ticipation in the infringement.  

iii. crime detection and surveillance – law enforcement agencies often lack 
the means to access and retain evidence of illegal behaviour on the Inter-
net. Since ISPs have access to and can track the activities of their custom-
ers and third parties on the Internet, law enforcement agencies expect 
their collaboration. Not only are ISPs expected to block illegal activity 
and retain information as evidence for a possible criminal prosecution but 
also to carry sanctions that may be imposed on the offender. ISPs have 
been placed in a difficult situation: on the one hand they are ‘expected’ 
(often without specific written legislation) to collaborate with law en-
forcement agencies and on the other hand their customers expect ISPs to 
respect their rights of privacy and confidentiality and not disclose any in-
formation except when provided for by law. 

 
The nature of cyberspace itself renders the situation of ISP liability even more 
precarious. Activities in cyberspace are not bound to a particular geographical 
location or state territory. The activities take place and can be accessed within 
a technological space. Participants need not disclose their off-line identity 
when in cyberspace. The elusive character of cyberspace activities increases 
the attraction of holding ISPs responsible for the activities going on in cyber-
space. Unlike the ‘anonymous’ participant on the Internet, an ISP is a tangible, 
localised operation that can be sued. Furthermore ISPs have the means to ac-
cess the technological space and determine who can participate, what can be 
accessed and what content can be removed.  

3. Solving the ISP Liability Dilemma 

In the early years (that is, in the early 1990s) of ISP business life the legal re-
sponsibility of ISPs was not clear. The only state laws that could be applied by 
the courts were enacted before the Internet era and were not directly applicable 
to the specific situations that arose through the Internet.  

The ISPs’ first line of defence – that they were not responsible at all for 
content or for illegal activities of their customers and third parties – was not 
accepted. Therefore, ISPs realised that their legal position needed to be defined 
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quickly in order to limit the financial consequences of litigation and legal un-
certainty. A known legal liability framework allows an ISP to accurately quan-
tify the risks in the choice of services offered by the ISP and can play a central 
role in investment decisions of ISPs.13 

This section describes the two options that were available to deal with the 
situation of legal uncertainty that ISPs found themselves in: the state legisla-
tion route and the self-regulation route. 

While states gradually became interested in enacting relevant legislation, 
they were also faced with a number of problems:  
- no state was in a position to regulate the responsibilities of ISPs: Internet 

content and activities that can be accessed by an ISP are linked to various 
jurisdictions. ISPs would, therefore, need to follow statutory requirements 
of various states at the same time. These statutes may at times be in con-
flict with each other, for example, the rules on freedom of speech in the 
US are in conflict with rules in Germany concerning the dissemination of 
Nazi content.  

- if states were to choose the route of international treaties the process in-
volved would take a number of years.  

 
Given the obstacles in the way of state legislation, ISPs could collectively 
agree on their responsibilities. The main problem with this solution would be 
that such agreements would have to be accepted by the courts as acceptable 
standards of responsibility in case of litigation brought against ISPs. Despite 
the risks, ISPs saw self-regulation as the only practical way to clarify their 
position, particularly on content liability. The European Council and Internet 
Advisory Group is quoted in McCormack (1996) as advising ISPs to follow 
self-regulation models for content regulation to protect themselves from ‘legal 
trouble’.14  

4. ISP Self-regulation 

This section first introduces the UK ISP Association (ISPA UK) and the 
French Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (AFA). 
The second part then describes the rules created by the two ISPAs. We argue 
that these rules reflect the ISPs’ concern with content liability and their attempt 
to keep their liability to a minimum.  

                                                           
13  Sieber, U., ‘Responsibility of Internetproviders’, above op citat 233. 
14  McCormack, M., ‘Content self-regulation recommended’, (1996), Network Secu-

rity, 3. 
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ISPA UK and AFA France 

The UK ISP Association (ISPA UK)15 was established in 1995. It currently 
represents around 90% of the dial-up market, with over 100 companies in-
volved in the provision of Internet services.16 The members of the association 
vary in size of the market, number of employees, customers and services of-
fered.17  

The current Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet 
(AFA), created in 2000, is the amalgamation of two previous associations: the 
Association Française des Professionnels de l'Internet created in 1996 and the 
Association des Fournisseurs d'Accès à des Services en ligne et à l'Internet 
created in 1997. Both associations were set up mainly to define common prac-
tices regarding illegal content, especially child pornography.18 Seven founding 
members set up AFA;19 there are now 21 members.20  

Membership of both associations is voluntary but once a member, an ISP 
is expected to follow the association’s rules. Both associations have written 
rules. These are found in the association’s code of practice. Having written 
rules serves a number of purposes:  
- new members of the association are aware of the rules they are expected 

to follow once they become members;  
- once written and public, the rules are available for use in case of legal 

action against a member ISP; 
- written and known rules serve as a basis of fair competition between 

members of the association; 
- written rules can forestall external demands that require greater or differ-

ent participation from ISPs; 
- enforcement is easier. 
 
Both associations followed a formal procedure to enact their respective codes 
of practice. In the UK, the Council – the formal governing body of the associa-
tion – drew up the ISPA UK Code of Practice (the ‘Code’). It was then 
adopted by the members in a general meeting.21 The Council may also issue, 
                                                           
15  http://www.ispa.org.uk. 
16  As reported in the Council of Europe cyberforum country information accessed at 

http://www.coe.int/t/e/cyberforum/country…./United_Kingdom(E) on 16th April 
2002.  

17  Membership fees relate to the annual revenue of the ISP: corporate (multinational 
companies), large (over £1 million per annum), medium (revenue of £500,000 to 
£1 million per annum), and small (revenue up to £500,000 per annum).  

18  From interview with Mr Christophe Le Toquin, Executive Director of AFA 20th 
August 2002. 

19  AOL, Compuserve, France Telecom Interactive, Grolier Interactive Europe, 
Colt/Imaginet, Infonie and UUNetFrance. 

20  Accessed at http://www.afa-france.com/html/membres/bas.htm on 10th December 
2002. 

21  Adopted by the members (in general meeting) on 25th January 1999 and was 
subsequently amended on 19th April 2002. 
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from time to time, Policy Statements and Practice Statements that need to be 
approved by the members. Once adopted an ISPA Practice Statement is bind-
ing on the members.22  

The Pratiques et Usages des Membres de l’AFA document (the ‘Docu-
ment’) describes a set of standards and practices that AFA France members 
hold in common. The enactment process involved identifying the then current 
practices, putting them on paper and testing them. A draft was forwarded to 
users and third parties for their comments. A revised draft was then submitted 
to the Conseil d’Administration for adoption.23  

The Rules 

Earlier on in this paper we identified three areas of ISP responsibility. In this 
section we describe the rules that have been established by ISPA UK and AFA 
in these three areas critical to ISP liability. 
  
• Illegal and harmful content 
Both ISPAs have extensive rules relating to illegal and harmful content. This is 
an area of major concern for ISPs. Both the ISPA UK Code and the AFA Do-
cument set off by declaring that in principle ISPs are not responsible for the 
content put on the Internet by customers or third parties. The rules reflect the 
reluctance of ISPs to act (on their own initiative) by removing offensive mate-
rial and blocking access.  

The associations follow a common approach to the situation: the denial of 
responsibility for content is followed by a commitment by the members to in-
form their customers (through their contracts of service) that the customer is 
individually responsible for the legality or otherwise of the content. The ISPA 
UK members are also specifically required to ensure that their ‘services (ex-
cluding third party content) and promotional material do not contain material 
inciting violence, cruelty or racial hatred’.24 

The associations also require their members to offer their customers tools 
for (i) the filtering of illegal or harmful content;25 (ii) the regulation of un-
wanted bulk mail;26 (iii) a point of contact for the reporting of illegal or harm-
ful content.27 In this way the responsibility for receiving or sending content is 
passed back to the customers – the customers are given the tools to determine 

                                                           
22  Article 9 of Code of Practice found at http://www.ispa.org.uk accessed 18th July 

2002. 
23  The association approved the Document in January 1998. The document was 

revised in September 2002. Accessed at http://www.afa-
france.com/html/membres/ bas.htm on 10th December 2002 and interview with 
Mr Christophe Le Toquin, Executive Director of AFA 20th August 2002. 

24  Art 2.3.1 ISPA UK. 
25  Art 7.2 & 7.6 ISPA UK and Art I 4 AFA. 
26  Art 7.7 ISPA UK and Art I 1 AFA. 
27  Art 7.4 ISPA UK and Art III AFA. 
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themselves what information (illegal, harmful, necessary etc) they would like 
to receive or send. ISPs try to limit their involvement as censors of third party 
content by providing appropriate tools to the customers. 

The difference between the two associations on the regulation of content 
concerns the status of the rules rather than their substance: the offering of tools 
is considered to be a best practice28 by the ISPA UK Code, while for AFA the 
offering of tools is part of the responsibilities of an ISP member of AFA. 
 
As far as the removal of offending material is concerned, both associations rely 
on the instructions of law enforcement officials and/or private organisations. 
The ISPA UK Code makes specific reference to Internet Watch Foundation 
(IWF).29 ISPA UK members are expected to co-operate with IWF and adhere 
to its rules and procedures for the removal of illegal material from web-sites 
and newsgroups.  

The AFA Document makes a specific reference to the workings of the 
Internet Content Rating Association (ICRA) in offering systems capable of 
filtering content (both against illegal and harmful content and for the protection 
of minors)30 and members are expected to abide with ICRA’s procedures. 

The implication of the rules relating to illegal and harmful content is  
- an ISP has no responsibility to monitor and remove material on its own 

initiative; 
- if it removes information at the request of law enforcement agencies or 

private organisations acting as monitors of Internet content it should not 
be held responsible for the removal; 

- if on the other hand an ISP does not follow the requests of law enforce-
ment agencies and private organisations then it is in breach of these rules 
and may be liable for the consequences. 

 
• Intellectual Property/Copyright issues 
Neither the ISPA UK Code nor the AFA Document contain specific rules for 
instances of alleged claims of copyright infringement. There are two possible 
reasons for this: 
a) alleged breaches of copyright infringement could be considered to fall 

within the category of illegal content.31 Neither set of rules defines the 
term illegal content. One could argue that breaches of copyright can be 
dealt with in the same manner as illegal content. ISPs are not responsible 

                                                           
28  That is, a member is expected to adhere to the rule only where possible (Art 7.1. 

ISPA UK). 
29  Art 5.1 ISPA UK. 
30  Art I4 AFA. 
31  Indeed some authors, like Edward F. Halpin and Seamus Simpson, include breach 

of copyright within the same definition of illegal content on the Internet. See Hal-
pin, E. F. and Simpson, S., ‘Between self-regulation and intervention in the net-
worked economy: the European Union and Internet policy’ (2002), 28, Journal of 
Information Science, 292. 
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for removing allegedly copyrighted material if this was done at the re-
quest of the copyright holder. 

b) the more likely reason why the associations do not include specific rules 
on claims of alleged breaches of copyright is the following: when both 
associations were enacting the self-regulation rules, states at an individual 
(especially the United States and the EU) and international level32 were 
actively engaged in enacting specific copyright laws applicable in the 
Internet context. By 2000 the US Digital Millennium Copyright Act had 
been enacted and the EU Copyright Directive33 followed soon after in 
2001. In both laws an ISP that takes down a site acting on a notice that a 
site/sites ‘appear[s] to constitute copyright infringement’34 is not liable 
either to the customer to whom the site belongs or to the copyright holder 
alleging breach. Since ISP responsibility in cases of breach of copyright 
was authoritatively regulated, ISPAs did not need to limit their liability.  

 
• Law Enforcement 
The rules relating to collaboration with law enforcement agencies are primarily 
linked to the removal of illegal or harmful content. Both ISPAs require their 
members to have a 24 hour contact hotline through which law enforcement 
agencies (such as the police) can contact the ISP for the removal of illegal or 
harmful content. Both ISPAs also require that contracts with customers include 
a provision that content will be removed on the instructions of law enforce-
ment agencies.  

Neither the ISPA UK Code nor the AFA Document contains specific ref-
erence of collaboration with law enforcement agencies for instances of alleged 
cybercrime.35 It seems that ISP collaboration to reduce crime in cyberspace is 
taken for granted since ISPs have a financial interest in having a ‘safer’ cyber-
space. 

Especially after September 11th 2001, ISPs have received more requests 
from law enforcement agencies to retain connection data36 for protracted peri-
                                                           
32  WIPO treaty. 
33  Directive 2001/29 EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 

2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the 
information society OJ 2001 L167/10. 

34  Biegel, S., Beyond our control? Confronting the limits of our legal system in the 
Age of Cyberspace. Cambridge, The MIT Press (2001) 348 referring to the US 
Digital Millennium Copyright Act. 

35  Cybercrime is a generic concept that covers two types of phenomena: crime spe-
cifically linked to information systems (such as illegal access to information sys-
tems, spamming, viruses) and offences committed with the aid of the new infor-
mation technologies (such as money laundering, fraud). See European Parliament 
fact sheet accessed at 
http://www.europarl.eu.int/comparl/libe/elsj/zoom_in/30_en.htm on 1 September 
2003. 

36  Connection data – includes information about the identity of the customer, when 
the customer connected to the ISP, when he/she logged-off and the trace of the 
sites visited during that session. 
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ods of time (e.g. 2 years) so that law enforcement agencies can access the in-
formation to trace criminal activity. Retention of connection data by ISPs is a 
controversial issue. On the one hand state law enforcement officials see data 
retention as the only way in which critical proof of cyberspace crime can be 
traced and ultimately prosecuted. On the other hand ISPs see this as a source of 
potential liability action especially since the data retained includes personal 
data and data reflecting personal preferences on an individual that could poten-
tially be taken abuse of. Retaining the data by ISPs also includes a financial 
aspect: ISPs need to store massive amounts of data that could otherwise be 
deleted.  

The AFA Document addresses this issue in an attempt to limit the poten-
tial liability of its members. The AFA Document identifies which data needs to 
be retained by the different AFA Members37 and specifies the length of time 
these data are to be kept.  

In the UK, following UK legislation38 on data retention requirements, 
ISPA UK is currently collaborating with the state to draw up acceptable prac-
tice rules.39 
 
• Other rules 
Both ISPA UK and AFA have enacted rules other than those outlined above. 
These also relate to potential issues of liability. For example, the ISPA UK has 
specific rules dealing with the transfer of domain names.40 According to these 
rules members are required to offer their customers the option to retain their 
domain name(s) when transferring from one ISP to another. These rules set the 
conditions and exceptions to such transfer. The purpose of these rules is to 
limit potential claims by customers, for example, of loss of business when 
transferring from one ISP to another. AFA has no rules relating to the transfer 
of domain names. 

The AFA document has fairly detailed rules on the controversial practice 
of caching.41 Caching is a process ISPs use to grant quicker access to popular 
pages. Caching involves copying storing of the particular Internet content on 

                                                           
37  Access providers retain login details of the user, including IP address and date 

and time of connection and disconnection from the service. These details are kept 
usually for three months. Cache servers operators retain IP address of the user, the 
server details used by the user, what information was demanded by the user and 
date and time of each transaction. These details are usually kept between three to 
five days. The hosting provider retains the login details of the user, the IP details 
and the date and time of connection and disconnection. See Pratiques et Usages 
article I.2.5 Conservation des données de connexion de l'utilisateur accessed at 
http://www. usages.afa-france.com/ on 10 December 2002. 

38  UK Regulatory of Investigatory Powers Act.  
39  See http://www.oftel.gov.uk. 
40  Art 6 ISPA UK. 
41  Art II 3 AFA. 
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the ISPs own server.42 AFA rules provide that ISPs are not responsible for 
cached content as long as the content is retained as directed by the customer 
and is kept only between 24 and 48 hours.43 ISPA UK has a best practice rule 
providing that ‘members should endeavour, where possible, to respect any 
caching directions or restrictions of which they are advised by Customers 
whose Web-sites they host’.44 These rules are important against claims of loss 
of revenue from advertising by web-page content owners on the basis that 
caching hides the exact numbers of visits to their content. 
 
• Compliance and sanction mechanism 
While ISPA membership is voluntary, compliance with the rules is required of 
members. However, nor the governing Council, nor the Conseil d'Administra-
tion is empowered to monitor the activities of members.  

ISPA UK45 has a complaints procedure that comes into action when a 
specific complaint against a member is brought before the Council. A sub-
group first investigates the complaint and then presents its conclusions to the 
Council. The final decision rests with the Council. The Council can apply a 
number of sanctions if it decides that a Member has violated the association’s 
rules: it can require the member to remedy the breach; to give assurance for 
future behaviour; to reimburse a customer for service charges; and to reim-
burse the ISPA for administrative charges. In addition, the Council can sus-
pend a member, convene an Extraordinary General Meeting to expel a member 
and publicise the final decision. 

AFA does not have a formal complaints mechanism. When complaints 
are received they are passed onto the member and it is up to the member to 
handle the complaint.46 The Statute founding AFA as an association, however, 
allows for a member to be expelled from the association, amongst other rea-
sons, if the member acts against rules set by the AFA.47  

In both cases member ISPs apparently follow the rules of their associa-
tion. It can be argued that in certain circumstances, it is in the ISPs own inter-
est to do so for this guarantees a certain amount of protection against liability. 
An ISP that does not follow the rule of its own association exposes itself to 
legal liability. 

Furthermore, both ISPA UK and AFA are strong lobby groups with gov-
ernment and with policy groups. It thus benefits an ISP to be a member of the 
association and not risk expulsion. 
                                                           
42  For some legal issues see Goodin, D., ‘Proxy-caching concerns not realized’ 

(1999), January 12, The Net accessed at http://news.com.com/2100-1023-
220030.html?legacy=cnet on 12 July 2003. 

43  Art II 3.1 AFA. 
44  Art 7.5 ISPA UK. 
45  Art 8 ISPA UK. 
46  From interview with Mr  Christophe Le Toquin, Executive Director AFA 20 th 

August 2002. 
47  Article 6 sub-paragraph 2 of the AFA Statute accessed at http://www.afa-

france.com/html/stauts/bas.htm on 26 July 2002. 
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5. How Successful Has Self-regulation Been for ISPs? 

The self-regulation route was initially chosen by ISPs as a way to limit their 
liability. With the benefit of some years of experience one can note that for 
ISPs this route has been successful on a number of counts: 
a)  common practice: because of the self-regulation rules, ISPs follow com-

mon practices when handling claims of illegal or harmful content and re-
quests from law enforcement agencies for collaboration. Common prac-
tices are beneficial to all participants: third parties making the claims or 
requests know how an ISP will handle their claim or request. Furthermore 
an ISP knows the parameters within which to act and the risk attached to 
the action. Common practices provide a degree of certainty that had been 
missing before their creation. 

b)  flexibility: the rule making process is not a static affair. ISPAs develop 
new rules as the needs arise. A clear example of this is the introduction of 
new rules for data retention by AFA. 

c)  limited liability: the self-regulation rules have been successful in setting 
the principle that ISPs are not responsible for activities going on via their 
servers, unless they do not take action, once notified of alleged illegal (or 
harmful) activity by a law enforcement agency or lawful third parties. 
This key principle, often referred to as the ‘mere conduit’ defence,48 has 
been accepted and incorporated in subsequent legislation at a European 
level49 and subsequently in both UK and French legislation.50  

 
The principle was also accepted at international level in the Council of Europe 
Cybercrime Convention,51 exempting ISPs from liability if they collaborate 
with law enforcement agencies for the collection of evidence and prosecution 
of crimes going on in cyberspace. 

Furthermore, the principle of limited liability has been accepted in French 
courts in cases brought against ISPs.52  

                                                           
48  E.g. Conradi M., ‘Liability of an ISP for allowing access to file sharing networks’ 

above op cit. at 291 (referring to Article 12 of the EU E-commerce Directive). 
49  Especially articles 12 and 16 of the Directive 2000/31/EC of the European Par-

liament and of the Council of 8 June 2002 on certain legal aspects of information 
society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Direc-
tive on electronic commerce) OJ L178/1-16 17.7.2000. 

50  One needs to point out that the self-regulation rules of ISPs are not the only pro-
ponents of the limited ISP liability principle. The limited ISP liability principle 
was being proposed by lobby groups to legislation, e.g. in the discussions of the 
WIPO copyright convention. However, the self-regulation rules are concrete illus-
trations of how the principle can work in practice. 

51  Council of Europe Convention on Cybercrime ETS No. 185. 
52  E.g. J’Accuse – Front 14 case in France decided by the Tribunal de Grande In-

stance Paris on 30 October 2001. 
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6. Conclusion 

ISPs are exclusive intermediaries in the current technological set-up. They owe 
their position of dominance to a technological structure that makes access to 
the Internet dependent upon ISPs. The technological structure places ISPs in a 
unique position: ISPs can simultaneously offer their customers access to the 
Internet and have access to the cyber-activities that take place through their 
servers. Technical rules determine the way ISPs can offer access and can have 
access to the Internet. Legal rules determining ISP legal responsibilities are 
still developing.  

From the perspective of an apportioning of legal responsibility, ISPs have 
important attractions other than the technical access to Internet activities. ISPs 
are tangible and localised operations that can be held responsible as opposed to 
often-anonymous participants involved in the activities carried out beyond the 
confines of state jurisdictions on the Internet. Furthermore, ISPs constantly 
handle activities that take place across state borders. The legal problem here is 
to assign responsibility for activities going on in the ubiquitous and intangible 
Internet in an equitable way. 

ISP self-regulation rules owe their existence to the absence of specific le-
gal rules defining ISP responsibility. The self-regulation rules were developed 
out of necessity to counter requests on ISPs to take on responsibility for and to 
control Internet activities in situations were they contended that they had no 
responsibility. The situation of legal uncertainty implied serious financial im-
plications for ISPs. Specific rules defining the responsibilities of ISPs were 
needed. Unwilling to wait for states to define the legal position ISPs proceeded 
with the process of self-regulation. 

ISP self-regulation rules were developed within the same period of time 
in the UK and in France. The process followed by the ISPs in both countries to 
address the issues of liability and the resulting substantive rules are strikingly 
similar. Despite the difference between the legal systems of the UK and 
France, especially the difference between the traditional inclination in the UK 
towards self-regulation and the traditional domination of state centred regula-
tion in France, ISPs opted to develop self-regulation rules to address the issues 
of liability. 

The preference by ISPs in both countries towards initially having self-
regulation rules limiting ISP liability instead of waiting for state legislation can 
be explained in a number of ways: 
a) same technical and legal position: ISPs in both countries were in the same 

technical position of having access to Internet activities. They were also 
being presented, in the absence of specific legislation, with similar legal 
actions and requests to collaborate with law enforcement agencies in con-
trolling alleged illegal Internet activity. ISPs in both countries were afraid 
of the undetermined financial consequences of imposed responsibilities 
would have on their operations. Forming ISP associations and determin-
ing written practices to follow could start addressing the liability issues. 
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b) transnational characteristics of Internet activities: ISPs are aware that 
Internet activities have a transnational character. Similarly, requests to 
control Internet activities come from different countries. ISPs needed to 
establish rules to handle liability issues irrespective of the country where 
the requests were being made. Rules developed by ISPs could satisfy this 
requirement better than state legislation, which is necessarily bound to 
one jurisdiction and legal culture.  

c) similar dominant organisational position: ISPs enjoy, almost exclusively, 
the technical access to Internet activities. This gives ISP a position of 
relative power over law enforcement agencies. By establishing rules of 
ISP liability before states determined their situation, together with their 
position of power, they found the leverage needed to have their rules 
adopted in future inevitable state/s legislation.  

 
The self-regulation rules established by the associations address some key ar-
eas of ISP liability, namely responsibility in issues of Internet (illegal and 
harmful content) content and issues of law enforcement. Essentially, the rules 
stipulate that ISPs are only responsible for content going through their system 
if, once notified of an alleged illegal activity, the ISP does not take action to 
prevent the infringement from continuing. The ISPA members follow the rules 
set by their association. Subsequently, the principle limiting ISP liability has 
been accepted and adopted in state legislation and courts have accepted the 
validity of these rules.  

Some issues of ISP liability, however, still have to be resolved. These is-
sues arise mainly in contexts where ISPs need to negotiate between opposing 
views on the alleged legality of the activity or content on the Internet. ISPs 
inevitably handle content and activities on the Internet across different legal 
and jurisdictional borders. One can foresee the development of self-regulation 
rules by ISPAs trying to limit their responsibility across state frontiers in situa-
tions of apparent substantive conflicts on the legality of an activity in cyber-
space. It will be interesting to follow the development.  
 



Zelfregulering en de wijze waarop artsen omgaan met 
medische dossiers 
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1. Inleiding 

De medische professie beschikt van oudsher over een groot zelfregulerend 
vermogen, waarvan het medisch tuchtrecht, de medische opleiding en het grote 
aantal medische beroepsorganisaties getuigen. Sinds de jaren zeventig van de 
vorige eeuw is de autonomie van de medische professie om diverse redenen 
onder druk komen te staan.1 Een van de oorzaken is een decennia lang durende 
beweging om de rechten van de patiënt te versterken. Dit heeft ook in de juri-
dische sfeer zijn beslag gekregen. In de afgelopen twee decennia zijn diverse 
wetten tot stand gebracht die een gelijkwaardiger verhouding tussen arts en 
patiënt moeten bevorderen. De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO)2 is van deze wetten de meest vergaande in de zin dat het vrijwel alle 
aspecten van de relatie tussen arts en patiënt raakt.3 

                                                           
*  De auteurs danken Muriel de Groot voor het beschikbaar stellen van de empiri-

sche gegevens die zij verzamelde voor een dissertatieonderzoek. Dit project werd 
door NWO gefinancierd in het kader van het ITeR-programma.    

1  Herk, R. van, Artsen onder druk. Utrecht, Elsevier (1997); Reijsen, P.P.M. van, 
Medisch-professionele autonomie en gezondheidsrecht, Lelystad, Koninklijke 
Vermande (1999); Lindert, H. van, P.P. Groenewegen en F.C.B. van Wijmen, 
‘Gezondheidsrecht in maatschappelijk perspectief: Naar een empirisch toetsings-
kader voor de werking van informed consent (Wgbo)’, (2003), 24, 1, Recht der 
Werkelijkheid, 21-36. 

2  Wet van 17 november 1994, Staatsblad 837 tot wijziging van het Burgerlijk Wet-
boek en enige andere wetten in verband met de opneming van bepalingen omtrent 
de overeenkomst tot het verrichten van handelingen op het gebied van de genees-
kunst (WGBO).  

3  Andere wetten die de relatie tussen arts en patiënt regelen zijn de Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen (WMCZ), de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek 
met mensen (WMO), de Wet op de Orgaandonatie (WOD), de Wet klachtrecht 
cliënten zorgsector (WKCZ) en wetten die de kwaliteit van de zorgverlening re-
guleren, zoals de Kwaliteitswet zorginstellingen. Deze wetten reguleren specifie-
ke onderdelen van de relatie tussen arts en patiënt en worden hier verder buiten 
beschouwing gelaten. In tuchtrechtelijke zin heeft de Wet op de beroepen indivi-
duele gezondheidszorg (Wet BIG) bijgedragen aan de versterking van de positie 
van de patiënt. De tuchtnormen zijn nader uitgewerkt in gedragsregels, beroeps-
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De vraag die opkomt is of het emancipatoire potentieel van de patiëntenrechten 
het gewenste effect heeft gehad. In onze bijdrage aan dit themanummer spitsen 
wij deze vraag toe op de doorwerking van de WGBO. De totstandkoming van 
deze wet is een interessant voorbeeld van een proces waarin de wetgever het 
zelfregulerende vermogen van de medische professie heeft aangegrepen om de 
relatie tussen arts en patiënt wettelijk te regelen. In 1983 verzocht de toenmali-
ge staatssecretaris van Volksgezondheid een aantal organisaties in de gezond-
heidszorg om afspraken te maken over rechten en plichten met betrekking tot 
de behandelingsrelatie. Dit resulteerde uiteindelijk in 1990 in de Modelrege-
ling arts-patiënt. Veel van de bepalingen van de modelregeling zijn vervolgens 
vastgelegd in de WGBO.  

Aangezien het proces van zelfregulering dat resulteerde in de modelrege-
ling door de staatssecretaris is geïnitieerd, heeft de zelfregulering een instru-
menteel karakter. Instrumentele zelfregulering wordt doorgaans vanuit een top 
down perspectief bestudeerd4, maar er bestaat geen noodzakelijk verband tus-
sen beide. Wij zullen de doorwerking van de WGBO analyseren vanuit een 
bottom up perspectief, waarbij we gebruik maken van de theorie van de sociale 
werking van recht.5 Dit impliceert dat wij de werking van de WGBO in een 
ruimer kader plaatsen, door te bezien in hoeverre artsen op de werkvloer van 
ziekenhuizen de regels steunen. Het inzicht in factoren die het volgen van de 
regels of de bereidheid daartoe belemmeren of juist bevorderen biedt zicht op 
de mogelijkheden en beperkingen van instrumentele zelfregulering. De centra-
le vraag van deze bijdrage luidt: “Kunnen de regels die zijn vastgelegd in de 
Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst rekenen op steun van artsen 
‘op de werkvloer’ van een ziekenhuis en waarom is dit (niet) het geval?”  
 
In deze bijdrage zullen wij eerst ingaan op het proces van zelfregulering dat 
heeft geresulteerd in de Modelregeling arts-patiënt. Vervolgens bespreken wij 
de regels die zijn vastgelegd in de WGBO, waarbij we ons concentreren op de 
regels inzake de omgang met patiënten en hun medische gegevens. Daarna 
gaan we in op het streven om door middel van de WGBO de relatie tussen arts 
en patiënt gelijkwaardiger te maken. Tevens besteden we aandacht aan de 
vraag door welke regels deze relatie in de praktijk wordt gereguleerd. Vervol-
gens behandelen wij de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op 
het vermogen en de bereidheid van artsen op de werkvloer om de regels van de 

                                                           
codes en uitspraken van tuchtcolleges. Vergelijk Malsch, M., ‘De verhouding tus-
sen deskundige en cliënt, wetgeving en zelfregulering’, (1996), 1, RegelMaat, 11-
19. 

4  Vergelijk Stamhuis elders in deze bundel.  
5  Griffiths, J., ‘De sociale werking van rechtsregels en het emancipatoire potentieel 

van wetgeving’, in Recht en emancipatie, bondgenoot of barrière, Havinga, T. en 
B. Sloot (red.), Den Haag, Vuga (1990) 27-46; Griffiths, J., ‘De sociale werking 
van recht’, in De sociale werking van recht, een kennismaking met de rechtssocio-
logie en rechtsantropologie, Griffiths, J. (red.), Nijmegen, Ars Aequi Libri, 
(1996) 469-513; Griffiths, J. (2002), ‘The social working of legal rules’ (2003), 8, 
Journal of Legal Pluralism, 1-84.  
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WGBO te volgen. Wij baseren ons daarbij op de theorie van de sociale wer-
king van recht. Na een beschrijving van de organisatie en de regels van de 
werkvloer, stellen wij vast in hoeverre de regels van de WGBO op de werk-
vloer worden gesteund en waarom dit (niet) het geval is. Wij eindigen deze 
bijdrage met enkele conclusies. 

2. De ontstaansgeschiedenis van de WGBO: instrumentele (zelf)regulering  

In Nederland dateert de eerste formulering van patiëntenrechten van 1953,6 
maar de ontwikkeling van de patiëntenrechten is pas echt van de grond geko-
men aan het eind van de jaren zestig van de twintigste eeuw. In het kader van 
de emancipatiebeweging ontstond maatschappelijke en politieke aandacht voor 
de rechten van patiënten.7 De asymmetrische relatie tussen arts en patiënt die 
voorheen vanzelfsprekend werd gevonden, kwam ter discussie te staan. Diver-
se organisaties voor de belangenbehartiging van patiënten, aanvankelijk met 
name in de sector psychiatrie, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van 
patiëntenrechten.8  

Voor de overzichtelijkheid presenteren wij eerst in schema 1 een tijdsbalk 
met de belangrijkste stappen in de ontstaansgeschiedenis van de WGBO. 
 
Schema 1: Belangrijke momenten in de ontstaansgeschiedenis van de 
WGBO. 
 
    1977 1983 1989 1990 1995 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6  Leenen, H.J.J., Handboek gezondheidsrecht. Deel 1: Rechten van mensen in de 

gezondheidszorg, Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 4e druk (2000) 
175. 

7  Lomwel, A.B. van en Veen, E-B. van, De WGBO, De betekenis voor de hulpver-
leners in de gezondheidszorg, Lelystad, Koninklijke Vermande (1996); Malsch, 
M., ‘De verhouding tussen deskundige en cliënt, wetgeving en zelfregulering’, 
hierboven, 3.  

8  Leenen, H.J.J., Handboek gezondheidsrecht, hierboven, 6. Aan de ontwikkelingen 
op nationaal niveau gingen internationale ontwikkelingen vooraf. Zie voor een 
overzicht van deze en latere internationale ontwikkelingen: Leenen, H.J.J. Hand-
boek gezondheidsrecht, hierboven, 178-179.  
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In 1977 vroeg de staatssecretaris van Volksgezondheid aan de Centrale Raad 
voor de Volksgezondheid om een advies inzake het patiëntenrecht. Op voorstel 
van de Raad werd in 1978 een Commissie Rechten van de Patiënt geïnstal-
leerd, die in de daarop volgende jaren vijf deeladviezen uitbracht.9 De deelad-
viezen betroffen de juridische relatie tussen patiënt en arts en het recht van de 
patiënt op informatie en de toestemmingsvereiste10, de bescherming van de 
privacy van de patiënt11, de medische experimenten met mensen12, bemidde-
ling bij klachten van patiënten13 en kernbepalingen voor de regeling van de 
relatie tussen patiënt en arts.14 

De Commissie Rechten van de patiënt koos voor een civielrechtelijke be-
nadering van de behandelingsrelatie, waarbij de horizontale relatie tussen arts 
en patiënt centraal wordt gesteld. Een andere mogelijkheid zou zijn geweest 
om de overheid verantwoordelijk te maken voor de bescherming van patiënten-
rechten. Tegen deze tweede mogelijkheid werd het bezwaar ingebracht dat de 
patiënt bij schending van zijn of haar rechten deze niet rechtstreeks kan af-
dwingen.15 De Commissie Rechten van de Patiënt stelde in oktober 1978 een 
kleine werkgroep in die tot taak had de contractuele relatie tussen arts en pati-
ent te bestuderen. De nota die deze werkgroep vervaardigde werd uiteindelijk 
opgenomen in de ‘algemene beschouwingen’ van het deeladvies over het recht 
van de patiënt op informatie en het toestemmingsvereiste dat de Centrale Raad 
voor de Volksgezondheid uitbracht aan de staatssecretaris. In dit deeladvies 
heeft de Raad erop gewezen dat de relatie tussen arts en patiënt een contractue-
le relatie betreft, op te vatten als “een overeenkomst tot het verrichten van en-
kele diensten”.16 Op een dienstverleningsovereenkomst was toentertijd art. 
1637 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, alsmede de algemene begin-
selen van het contractenrecht. De Raad achtte dit te summier en deed daarom 
het voorstel om de Commissie Rechten van de Patiënt een model voor een me-
disch contract te laten opstellen. Hiertoe werd begin 1981 de Werkgroep Me-
disch Contract samengesteld, die enkele maanden later een modelregeling voor 
de relatie tussen patiënt en huisarts aan de commissie aanbood. De bedoeling 
                                                           
9  De Nota Patiëntenbeleid van 18 augustus 1983 bevat het regeringsstandpunt over 

deze adviezen, Tweede Kamer 1982-1983, 16771, nr. 14.  
10  Deeladvies betreffende juridische relatie tussen patiënt en arts en het recht van de 

patiënt op informatie en de toestemmingsvereiste, Centrale Raad voor de Volks-
gezondheid, Rijswijk (1980). 

11  Deeladvies inzake de bescherming van de privacy van de patiënt, Centrale Raad 
voor de Volksgezondheid, Rijswijk (1981). 

12  Deeladvies inzake de medische experimenten met mensen, Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid, Rijswijk (1982). 

13  Deeladvies inzake bemiddeling bij klachten van patiënten, Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid, Rijswijk (1982). 

14  Deeladvies inzake kernbepalingen voor de regeling van de relatie tussen patiënt 
en arts, Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Rijswijk (1982). 

15  Leenen, H.J.J. en Roscam Abbing, H.D.C., Bestuurlijk gezondheidsrecht, Alphen 
aan den Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink (1986) 180. 

16  Deeladvies betreffende juridische relatie tussen patiënt en arts en het recht van de 
patiënt op informatie en de toestemmingsvereiste, hierboven, 15. 
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was dat de werkgroep vergelijkbare modelregelingen zou opstellen voor de 
relaties met andere hulpverleners. De commissie kwam echter tot de overtui-
ging dat de ingeslagen weg niet de juiste was. Zij vreesde dat bij de beroeps-
beoefenaren ten onrechte het beeld zou ontstaan dat de voorgestelde regeling 
de enige juiste wijze zou zijn waarop artsen en patiënten een medisch contract 
konden vormgeven. Voor de betrokken beroepsbeoefenaren en hun vertegen-
woordigers zou dit volgens de commissie niet acceptabel zijn “aangezien zij 
als rechtstreeks betrokkenen geacht kunnen worden primair geroepen te zijn 
deze contracten voor te bereiden en tot stand te brengen.”17 De commissie 
besloot daarop de opdracht van de Werkgroep Medisch Contract enigszins te 
wijzigen en verzocht deze te zoeken naar een andere vorm voor het doen van 
aanbevelingen. Dit resulteerde in een groot aantal kernbepalingen voor het 
regelen van de relatie tussen arts en patiënt, die in 1982 als deeladvies van de 
Raad aan de staatssecretaris werden voorgelegd. 

De keuze van de commissie en de Raad om geen modelregelingen op te 
stellen, maar hun aanbevelingen in een andere vorm te gieten betekende een 
omslagpunt in het denken over de regeling van patiëntenrechten. De staatsse-
cretaris van WVC zette dit voort door de regeling aan de betrokken partijen 
zelf over te laten. Hij verzocht een aantal organisaties in de gezondheidszorg 
om mee te werken aan het tot stand brengen van een privaatrechtelijke regeling 
inzake de relatie tussen arts en patiënt.18 De organisaties zegden hierop in 
1984 hun medewerking toe. In samenwerking met de Nederlandse/Patiënten 
Consumenten Federatie (NP/CF) werd uiteindelijk in 1990 de Modelregeling 
arts-patiënt tot stand gebracht. De bepalingen uit de modelregeling richtten 
zich in beginsel tot de leden van de beroepsorganisaties, maar kregen in de 
praktijk een bredere werking.19 Dat de beroepsorganisaties dit bewust hebben 
beoogd, blijkt uit het voorwoord van de modelregeling uit 1990: “Hoewel de 
modelregeling (…) nog geen wet is, is het een belangrijk gegeven dat deze 
representatieve organisaties van artsen en patiënten dit model ondersteunen. 
De verwachting is dat de Nederlandse rechter hiermee rekening zal houden, 
zeker zolang wetgeving ontbreekt.” In de rechtspraak is inderdaad meermalen 
een beroep gedaan op de modelregeling, ook wanneer de arts in kwestie geen 
lid was van de beroepsorganisaties die betrokken zijn geweest bij de opstelling 
van de modelregeling.20 Veel van de rechten en plichten die in de modelrege-

                                                           
17  Deeladvies inzake kernbepalingen voor de regeling van de relatie tussen patiënt 

en arts, hierboven, 3. 
18  Het betreft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der genees-

kunst (KNMG), Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 
(NMT), Nederlands Instituut Psychologen (NIP), Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (NGF), Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Ge-
zondheidszorg (NVAGG), Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en Landelijk Patiën-
ten/Consumenten Platform (LP/CP). 

19  Vergelijk Leenen, H.J.J., Handboek gezondheidsrecht, hierboven, 177. 
20  Vergelijk Legemaate, J. (red.), De WGBO, Van tekst naar toepassing, Hou-

ten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 3e druk (1998); Doppegieter, R.M.S., 
‘Vraagstukken rond het dossier en de uitwisseling van gegevens’, in De WGBO, 
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ling werden geformuleerd, kregen een dwingendrechtelijk karakter toen zij in 
1995 werden vastgelegd in de WGBO.21 De inwerkingtreding van de WGBO 
heeft in 1998 geleid tot een aanpassing van de Modelregeling arts-patiënt. De 
modelregeling is na de inwerkingtreding vooral aanvullend en reguleert enkele 
onderwerpen, die buiten het bestek van  de WGBO vallen, zoals regels met 
betrekking tot de vrije artsenkeuze, verwijzing en waarneming.22 Daarnaast 
biedt de modelregeling steun bij de uitleg van WGBO-bepalingen, met name 
daar waar gebruik wordt gemaakt van open normen, zoals goed hulpverlener-
schap.   

3. Regels van de WGBO inzake de omgang met patiënten en hun medische 
gegevens 

In deze paragraaf bespreken wij de regels met betrekking tot het omgaan met 
patiënten en hun medische gegevens die zijn vastgelegd in de WGBO. Wij 
hanteren daarbij een thematische indeling, namelijk regels met betrekking tot 
de plicht tot dossiervorming, de bewaartermijn en het vernietigingsrecht, het 
recht op inzage en afschrift, de gegevensverstrekking aan derden en de rechten 
van minderjarigen. 23  

Dossiervorming en beheer 

Artsen dienen een dossier in te richten waarin zij aantekeningen bijhouden van 
de gezondheid van de patiënt en van de verrichtingen die ten aanzien van deze 

                                                           
Van tekst naar toepassing, Legemaate, J. (red.), Houten/Diegem, Bohn Stafleu 
Van Loghum, 3e druk, (1998) 75. De ontstaansgeschiedenis van de WGBO illu-
streert overigens de stelling van Stamhuis, elders in de bundel, dat regels die via 
zelfregulering tot stand worden gebracht soms in een later stadium door het for-
mele recht worden overgenomen via rechtsvinding.  

21  Legemaate, J, De WGBO, hierboven, 19. Daarnaast zijn enkele rechten en plich-
ten die deel uitmaken van de Modelregeling arts-patiënt in de Wet Persoonsregi-
stratie (WPR, thans Wet Bescherming Persoonsgegevens) gecodificeerd. De 
plicht tot zwijgen, beter bekend als het beroepsgeheim, is vastgelegd in het Wet-
boek van Strafrecht. Wij laten beide hier verder buiten beschouwing, omdat onze 
aandacht in deze bijdrage uitgaat naar de invloed van wetgeving die het sluitstuk 
is van een proces van zelfregulering – in dit geval de WGBO waarin rechten en 
plichten uit de modelregeling zijn gecodificeerd – op het handelen van artsen ‘op 
de werkvloer’.  

22  Sluyters, B. en Biesaart, M.C.I.H., De geneeskundige behandelingsovereenkomst 
na invoering van de WGBO, Zwolle, Tjeenk Willink (1995) 2. 

23  De Modelregeling arts-patiënt en de WGBO bevatten ook regels met betrekking 
tot het plaatsvervangend beslissen voor wilsonbekwame meerderjarigen. Deze 
worden hier echter niet besproken, omdat onze empirische gegevens niet toerei-
kend zijn om de invloed van deze regels op het handelen van artsen ‘op de werk-
vloer’ te kunnen vaststellen. 
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patiënt zijn uitgevoerd.24 Voor zover dit voor een goede hulpverlening van 
belang is, worden ook andere gegevens over de patiënt in het dossier opgeno-
men (art 7:454 lid 1). Welke gegevens dit zijn is ter beoordeling aan de arts en 
varieert per behandelsituatie. Een arts kan ook aantekeningen maken die niet 
bedoeld zijn om onder ogen van derden te komen, maar als geheugensteuntjes 
dienen voor de eigen voorlopige gedachtevorming. Dergelijke persoonlijke 
werkaantekeningen moeten afgescheiden van het dossier worden bewaard. 
Wanneer de betreffende aantekeningen ook voor andere artsen toegankelijk 
zouden zijn, kan immers niet meer van persoonlijke werkaantekeningen wor-
den gesproken.25 Patiënten hebben het recht een verklaring met betrekking tot 
de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe te voegen (art. 7:454 
lid 2).  

Bewaartermijn en vernietiging 

Artsen moeten de aantekeningen en de andere stukken in het dossier gedurende 
tien jaren bewaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn opgesteld (art. 
7:454 lid 3). De arts is gerechtigd de bescheiden ook na het vervallen van de 
bewaarplicht te bewaren, als aannemelijk kan worden gemaakt dat dit in het 
belang van een goede hulpverlening is (art. 7:454 lid 3). Na het verstrijken van 
tien jaren, of eerder indien een patiënt hierom verzoekt, vernietigt de arts de 
bescheiden, tenzij een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet of de 
arts redelijkerwijs kan vermoeden dat verdere bewaring van aanmerkelijk be-
lang is voor de patiënt of een ander (art. 7:455 lid 2).  

Inzage en afschrift 

Patiënten hebben recht op inzage in en afschrift van hun dossier. Het inzage-
recht is rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een vertrouwenspersoon 
zoals voorheen gebruikelijk was, en is in principe onbeperkt. Er is slechts één 
uitzondering, namelijk dat de arts geen inzage of afschrift mag geven als het 
noodzakelijk is de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de patiënt te 
beschermen (art. 7:456), bijvoorbeeld als de gegevens die in het kader van een 
gezinstherapie in één dossier zijn vastgelegd.26 Dit is ter beoordeling aan de 

                                                           
24  Sluyters en Biesaart (De geneeskundige behandelingsovereenkomst na invoering 

van de WGBO, hierboven, 63-64) wijzen erop dat het begrip ‘dossier’ de sugges-
tie wekt dat er per patiënt één fysiek dossier bestaat dat zich op één plek in de 
zorginstelling bevindt. In werkelijkheid is datgene wat tot het dossier wordt gere-
kend vaak op verschillende plaatsen (bijvoorbeeld in het centraal archief of op de 
polikliniek) in verschillende dossiers (bijvoorbeeld de medische status, het poli-
klinische dossier en de verpleegkundige status) en op verschillende dragers (pa-
pier, film, microfiche of computerbestand) opgeslagen.    

25  Ibid., 66. 
26  Ibid., 95. 
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arts bij wie de patiënt in behandeling is (geweest), ook indien het ziekenhuis 
een verzoek om inzage of afschrift afhandelt. Persoonlijke werkaantekeningen 
behoren niet tot het dossier en zijn daarmee uitgezonderd van het recht op in-
zage en afschrift. Een ‘schaduwdossier’ dat alleen voor persoonlijk gebruik 
van de arts of het behandelteam wordt aangelegd en waarin patiëntgegevens 
worden opgenomen die later in samengevatte vorm in het dossier worden 
overgenomen, geldt niet als persoonlijke werkaantekening en valt dus onder 
het recht op inzage en afschrift.27 

Gegevensverstrekking aan derden 

Voor het geven van inzage in of het verstrekken van gegevens aan een ander 
dan de patiënt, is toestemming van de patiënt vereist, tenzij een wettelijk voor-
schrift verplicht tot gegevensverstrekking (art. 7:457 lid 1). Artsen die betrok-
ken zijn bij de behandeling van een patiënt of een behandelend arts vervangen, 
hebben rechtstreeks toegang tot gegevens over de patiënt voor zover hij of zij 
deze voor de hulpverlening nodig heeft (art. 7:457 lid 2). Toestemming van de 
patiënt is niet vereist indien het verzoek om gegevens komt van een (wettelij-
ke) vertegenwoordiger van een minderjarige patiënt, die op grond van deze 
informatie moeten beslissen over instemming met een medische verrichting 
(art. 7:457, lid 3).  

Minderjarigen 

Minderjarige patiënten die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, 
kunnen alleen met toestemming van hun ouders of voogd een overeenkomst 
sluiten. Boven deze leeftijdsgrens kunnen minderjarige patiënten zelf een be-
handelingsovereenkomst aangaan (art. 7:447). De WGBO kent aan minderjari-
ge patiënten van twaalf jaar en ouder dezelfde rechten en plichten toe als aan 
meerderjarige patiënten, mits zij in staat kunnen worden geacht tot een redelij-
ke waardering van hun belangen (art. 7:465 lid 1 en 2). Zij kunnen dus zelf-
standig – of desgewenst in samenspraak met hun ouders of voogd – het recht 
op inzage en afschrift effectueren, een arts toestemming geven voor het ver-
strekken van gegevens aan een derde en verzoeken om een correctie of de ver-
nietiging van hun dossier. Is de patiënt niet tot redelijke belangenwaardering in 
staat of jonger dan twaalf jaar, dan komt de arts de verplichtingen na jegens de 
met gezag belaste ouder(s) of voogd (art. 7:465 lid 1). 

                                                           
27  De behoefte aan een ‘schaduwdossier’ ontstaat bijvoorbeeld als artsen het ver-

moeden hebben dat een bepaald ziektebeeld verband houdt met persoonlijke ei-
genschappen of leefomstandigheden van de patiënt, maar hierover onvoldoende 
zekerheid hebben om het in dat stadium reeds in het dossier op te nemen. Gedacht 
kan worden aan vermoedens van mishandeling of misbruik. 
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4. Theoretisch kader: steun voor ‘externe’ regels 

Het waarborgen dan wel vergroten van de autonomie van patiënten om zo een 
gelijkwaardiger relatie tussen arts en patiënt te verkrijgen, is het achterliggende 
beleidsdoel van de WGBO, zo blijkt uit de Memorie van toelichting. De WG-
BO heeft hiermee het kenmerk van wat Macaulay de individual rights strategy 
(IRS) noemt.28 Griffiths geeft hiervan de volgende definitie: “De term duidt 
wetgeving aan waarbij verandering in de maatschappij wordt nagestreefd door 
nieuwe subjectieve rechten te scheppen. (…) De veronderstelde maatschappe-
lijke werking van dit recht is deze: óf het wordt in het sociale verkeer gehono-
reerd, óf de betreffende actor dwingt het in rechte af.”29 Hoewel de parlemen-
taire geschiedenis niet inzichtelijk maakt wat de reden is van de keuze om de 
relatie tussen arts en patiënt voor te stellen als een contractuele relatie, ligt 
hieraan vermoedelijk de redenering ten grondslag dat een civielrechtelijke re-
geling patiënten de mogelijkheid biedt om zelf de naleving van de rechten juri-
disch af te dwingen.30  Het contractmodel legt dus de nadruk op het vermogen 
om de patiëntenrechten in rechte af te dwingen.  

De toepassing van wetgeving door een officiële instantie in een individueel 
geval wordt wel aangeduid als de specifieke werking van rechtsregels. Veel 
belangrijker is echter de algemene werking van wetgeving, dat wil zeggen de 
toepassing van rechtsregels in het alledaagse sociale verkeer buiten een con-
flictsituatie. De meeste interacties verlopen immers zonder conflicten. De 
rechtsregels worden dan toegepast op het eigen handelen of ingeroepen om 
regelconform handelen bij een ander teweeg te brengen. In deze bijdrage zijn 
wij geïnteresseerd in de toepassing van de regels van de WGBO op de werk-
vloer van artsen.  

Zoals in het voorgaande uitgebreid aan de orde is gekomen, zijn de regels 
van de WGBO tot stand gekomen in een proces van instrumentele zelfregule-
ring. Griffiths veronderstelt dat juridische regels die ontstaan in een proces van 
zelfregulering om diverse redenen een grote kans hebben te worden gevolgd.31 
Hij heeft hierbij echter een proces van zelfregulering voor ogen waarin leden 
van een sociaal veld zelf regels opstellen en handhaven om de interne verhou-
dingen te reguleren. De regels van de Modelregeling arts-patiënt zijn echter 
niet op de werkvloer tot stand gekomen, maar opgesteld door vertegenwoordi-
gende organisaties. De regels zijn daarmee voor de leden van hun achterban 
even ‘extern’ als wetgeving. Een nog nader te onderzoeken veronderstelling is 
dat de kleinere afstand tussen de vertegenwoordigende organisaties en de art-
sen die de regels moeten eerbiedigen de kans vergroot dat de regels aansluiten 

                                                           
28  Macaulay, S., ‘Lawyers and consumer protection laws’, (1979), 28, Law and 

Society Review, 55-67. 
29  Griffiths, J., ‘De sociale werking van rechtsregels en het emancipatoire potentieel 

van wetgeving’, hierboven, 35-36. 
30   Vergelijk Leenen, H.J.J. en Roscam Abbing, H.D.C., Bestuurlijk gezondheids-

recht, hierboven, 180. 
31  Griffiths, J. ‘The social working of legal rules’, hierboven. 
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bij normatieve verwachtingen op de werkvloer en daarom meer worden ge-
steund door artsen op de werkvloer.32 Of deze assumptie stand houdt, kan al-
leen worden vastgesteld door middel van empirisch vergelijkend onderzoek. 
Onze gegevens lenen zich niet voor een dergelijke toetsing, maar wij kunnen 
wel onderzoeken of de regels van de WGBO steun krijgen van artsen op de 
werkvloer. De steun voor een ‘externe’ regel kan worden afgeleid uit (de be-
reidheid tot) het bewust volgen van de regel. Het toepassen van de regel wordt 
ook wel aangeduid als het mobiliseren van een regel. Hiervan is sprake als een 
arts in conflictvrije situaties de betreffende regel als reden neemt voor het ei-
gen handelen, als rechtvaardiging of verklaring van dit handelen of als richt-
snoer voor verwachtingen in sociale interacties.33  

Kennis van de regels en de relevante feiten 

Om een regel te kunnen mobiliseren, moet een actor relevante feiten in het 
licht van relevante regels kunnen interpreteren. Dit betekent dat de regels van 
de WGBO alleen kunnen worden gemobiliseerd als een arts op de hoogte is 
van het bestaan en de inhoud van de regels, weet welke feiten de toepasselijk-
heid van de regels bepalen en in staat is feiten uit de alledaagse praktijk te her-
kennen als relevant in het licht van de regels.34 Kortom, er kan alleen sprake 
zijn van steun voor de regels van de WGBO als artsen over juridische kennis 
van de regels beschikken.  

In de overdracht van wetgeving vertrouwt de wetgever vaak op interme-
diairs. Actoren die een rol kunnen spelen in de overdracht van kennis over de 
WGBO zijn de media, de advocatuur, beroepsorganisaties, medische oplei-
dingsinstituten en actoren binnen een bepaald werkverband (denk aan zieken-
huismanagers, commissieleden en dergelijke). Artsen zullen – evenals andere 
leken – zelden de letterlijke tekst van een wet lezen. En als zij dit al doen, staat 
het juridische taalgebruik vaak een goed begrip van de tekst in de weg. Boven-
dien zijn wettelijke bepalingen dikwijls voor meerdere interpretaties vatbaar of 
wordt bewust gebruik gemaakt van open normen. Zo maakt de WGBO bij-
voorbeeld gebruik van begrippen als ‘goed hulpverlener’ en ‘professionele 
standaard’ om een flexibele toepassing van de wet in de praktijk mogelijk te 
maken, waarbij rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden, 
ontwikkelingen in de medische wetenschap en de veranderende maatschappe-
lijke context.35 De wetgever gaat er vanuit dat de algemene normen van de wet 
zich verder zullen uitkristalliseren door uitspraken van klachtencommissies en 
rechters of door een proces van zelfregulering waarin de wettelijke norm wordt 
                                                           
32  Malsch, M., De verhouding tussen deskundige en cliënt, wetgeving en zelfregule-

ring, hierboven, 16; Lindert, H. van, Groenewegen, P.P. en Wijmen, F.C.B. van, 
Gezondheidsrecht in maatschappelijk perspectief, hierboven, 16; Vergelijk ook 
Griffiths, J. The social working of legal rules, hierboven.  

33  Vergelijk Griffiths, J., De sociale werking van recht, hierboven, 495. 
34  Ibid., 498-503. 
35  Vergelijk Tweede Kamer 28 000 XVI, nr. 14, p. 14. 
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uitgewerkt in een medische standaard die wordt vastgelegd in bijvoorbeeld een 
richtlijn of protocol.36 De kennis die in dit verband wordt overgedragen en de 
activiteiten van verschillende intermediairs om artsen te informeren over de 
regels van de WGBO maakt het aannemelijk dat de artsen op zijn minst op de 
hoogte zijn van het bestaan van deze wet. In hoeverre zij de inhoudelijke re-
gels kennen en ze juist weten te interpreteren moet in de praktijk worden be-
zien.  

Het bewust volgen van een ‘externe’ regel of de bereidheid daartoe 

In hoeverre steunen artsen de regels van de WGBO, vooropgesteld dat zij hier-
van enige kennis hebben? Dit betreft de vraag of artsen de regels bewust vol-
gen dan wel hiertoe bereid zijn. De bereidheid is vooral relevant als de situaties 
waarop de regel van toepassing is niet behoren tot het dagelijkse sociale ver-
keer. De steun voor de regels van de WGBO wordt – evenals de steun voor 
andere ‘externe’ regels – in hoge mate bepaald door de sociale organisatie van 
de werkvloer en de daar vigerende regels, al kunnen ook persoonskenmerken 
of rationele overwegingen een rol spelen. 37 

De (bereidheid tot) naleving van de WGBO is waarschijnlijk beperkt, als 
de regels van de WGBO slecht aansluiten bij de alledaagse praktijk. Wanneer 
betrokkenen de aard van hun verhouding fundamenteel anders ervaren dan de 
wetgever verondersteld heeft, zal hun ontvankelijkheid voor juridische kennis 
van de wetsregel gering zijn. De kern van deze assumptie is gelegen in de con-
statering dat een individualistische, op de patiënt gerichte benadering van de 
patiëntenrechten zich moeilijk laat verenigen met het feit dat de relatie tussen 
arts en patiënt sociaal gereguleerd is.38 De keuze voor een civielrechtelijke 
regeling miskent dit, zeker omdat de bepalingen van de WGBO de facto de 
behandelverhouding bepaalt. De WGBO laat dus geen ruimte aan artsen en 
patiënten om zelf invulling te geven aan de overeenkomst die zij sluiten. Ster-
ker nog, veel patiënten zijn zich niet eens bewust van het feit dat aan de be-
handelingsrelatie een overeenkomst ten grondslag ligt. Het feit dat de behande-
lingsrelatie sociaal gereguleerd is, waarbij de betrokkenen de rol van arts of 
                                                           
36  Ibid., 3. 
37  Griffiths, J., De sociale werking van recht, hierboven, 505; Griffiths, J., ‘The 

social working of legal rules, hierboven, 32. 
38  Naast de sociale factoren zijn ook psychologische factoren van invloed op de 

ontvankelijkheid voor juridische kennis. Professionals blijken naar mate zij langer 
in het vak zitten in mindere mate open te staan voor juridische kennis. Zij ver-
trouwen meer en meer op routines en procedures, geïnternaliseerde professionele 
normen en kennis van de praktijk. Voor zover een wettelijke regels ten grondslag 
heeft gelegen aan een routine of procedure, dan wordt de regel onbewust toege-
past (Dorbeck-Jung, B.R. en M.J. Van Heffen-Oude Vrielink, ‘Do legal rules ba-
sed on self-regulation affect the behavior of doctors? The case of Dutch legislati-
on on the contract of medical treatment’, nog te verschijnen; Dorbeck-Jung, B.R., 
Beelden over de wetgevingsadvisering van de Raad van State, Den Haag, Boom 
Juridische uitgevers, 2003).  
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patiënt vervullen, heeft gevolgen voor de werking van de regels van de WG-
BO. Omdat artsen en patiënten hun verhouding als een behandelingsrelatie 
ervaren in plaats van als een contractuele verhouding, zullen zij slechts in be-
perkte mate open staan voor juridische kennis van de WGBO-regels. Dat wil 
niet zeggen dat artsen geen kennis nemen van de betreffende regels, maar zij 
zullen de regels niet relevant achten in de dagelijkse omgang met 
patiënten.39Dit geldt ook voor situaties waarin artsen de materie die door de 
WGBO wordt gereguleerd niet als een juridische, maar als een medisch-
professionele aangelegenheid beschouwen.40 Vooral indien zich geen 
problemen voordoen in het sociale verkeer met patiënten, kan worden 
verwacht dat  artsen niet of nauwelijks open staan voor de eisen die de regels 
van de WGBO stelt aan de omgang met patiënten en hun medische 
gegevens.41 Artsen hebben in dat geval namelijk weinig reden om stil te staan 
bij de juridische aspecten van een bepaalde aangelegenheid.  

Het voorgaande suggereert wellicht dat de sociale organisatie van de 
werkvloer en de daar vigerende regels vooral een belemmering vormen voor 
de werking van de regels van de WGBO. Er zijn echter ook situaties denkbaar 
waarin er een grote kans is dat artsen uit eigen beweging de regels van de 
WGBO zullen volgen. Dit is met name te verwachten als het sociale verkeer 
tussen een arts en een patiënt aanleiding heeft gegeven tot een conflict, bij-
voorbeeld over de diagnose of de behandeling, de wijze waarop de patiënt is 
voorgelicht of de verslaglegging in het medische dossier. De arts zal in derge-
lijke conflictsituaties informatie zoeken over de rechten en plichten die in de 
WGBO zijn vastgelegd en vervolgens zijn of haar handelen hierop afstemmen. 
Een tweede situatie waarin verwacht kan worden dat artsen bereid zullen zijn 
om regels van de WGBO te mobiliseren, is als er op de werkvloer onduidelijk-
heid bestaat over welke regels moeten gelden ten aanzien van een bepaald as-
pect van de relatie tussen arts en patiënt.42 Om helderheid te verkrijgen kan 
men aansluiting zoeken bij een ‘externe’ regel, bijvoorbeeld een regel van de 
WGBO. Dit zal echter alleen gebeuren als de behoefte aan duidelijkheid groot 
is, de werkvloer niet in staat of bereid is zelf een regel tot stand te brengen en 
de ‘externe’ regel goed aansluit bij de normatieve ordening van de werk-
vloer.43 

                                                           
39  Griffiths, J., ‘The social working of legal rules’, hierboven. 
40  Zie bijvoorbeeld Griffiths, J., Bood, A. en Weyers, H., Euthanasia and law in the 

Netherlands, Amsterdam, Amsterdam University Press (1998) voor een uitwer-
king van de fundamentele incongruentie van juridische en medische begrippen in-
zake euthanasie en andere medische handelingen die het leven bekorten. 

41  Vergelijk Griffiths, J., De sociale werking van recht, hierboven, 502.  
42  Vergelijk Kagan, R. and Skolnick, J., ‘Banning smoking, compliance without 

enforcement’, in Smoking policy, Law, Politics and Culture, Rubin, R. and 
Sugerman, S.C. (red.), Oxford, Oxford University Press (1993) over het succes 
van regels die het roken in openbare ruimtes verbieden. 

43  Vergelijk Griffiths J., De sociale werking van recht, hierboven, 491. 
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Onbewust regelvolgend handelen 

Tot slot is het belangrijk stil te staan bij de mogelijkheid dat artsen zich niet 
bewust zijn van het feit dat zij een regel van de WGBO volgen. Deze situatie 
doet zich voor als de regels op enige afstand van de werkvloer van artsen wor-
den gemobiliseerd in een proces dat Griffiths aanduidt als ‘complex secondary 
mobilization’. Het betreft “the behavior of an actor (…) who mobilizes an ex-
ternal rule as a reason for intervention in the structural arrangements for rule-
following obtaining on the shop floor”.44 Voor ziekenhuisartsen houdt dit in 
dat hun handelen wordt beïnvloed door een interventie van actoren die zelf niet 
werkzaam zijn op de werkvloer van de artsen. Deze actoren kunnen werkzaam 
zijn op een andere werkvloer binnen het ziekenhuis of daarbuiten. Te denken 
valt aan een ziekenhuisdirectie, een administratieve afdeling of een beroepsor-
ganisatie. Een interventie kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een aanpas-
sing van bestaande procedures of het nader uitwerken van de ‘externe’ regel – 
in casu de regels van de WGBO – in een protocol of richtlijn. Als het handelen 
op de werkvloer in hoge mate wordt gestructureerd door dergelijke procedures, 
protocollen en richtlijnen dan wordt de ‘externe’ regel die hieraan ten grond-
slag ligt gevolgd, zonder dat de artsen op de werkvloer zich hiervan bewust 
zijn. Een tweede situatie waarin de regels van de WGBO onbewust door artsen 
worden gevolgd, doet zich voor als de regels een specificatie zijn van een meer 
algemene regel die artsen hebben geïnternaliseerd. Een goed voorbeeld hiervan 
zijn de regels van de WGBO die artsen verplichten geen medische gegevens 
aan een ander te verstrekken zonder toestemming van de patiënt. Deze regels 
zijn een verbijzondering van het medisch-ethische beroepsgeheim. 
 
In deze paragraaf zijn diverse factoren besproken die het mobiliseren van ‘ex-
terne’ regels, in dit geval de regels van de WGBO, kunnen beïnvloeden. Voor 
wij uitspraken doen over het vermogen en de bereidheid van artsen om de re-
gels van de WGBO te steunen, besteden wij in de volgende paragraaf eerst 
aandacht aan de regels, procedures en werkomstandigheden van artsen op de 
werkvloer voor zover deze betrekking hebben op de omgang met patiënten en 
hun medische gegevens.  

5. De empirie: organisatie en regels van de werkvloer 

In de beschrijving van de regels van de WGBO hebben wij een thematische 
indeling gehanteerd, namelijk regels met betrekking tot de plicht tot dossier-
vorming, de bewaartermijn en het vernietigingsrecht, het recht op inzage en 
afschrift, de gegevensverstrekking aan derden en de rechten van minderjarigen. 
In deze paragraaf beschrijven we welke regels ten aanzien van deze thema’s op 
de werkvloer vigeren. Tevens gaan we in op de organisatie van de werkvloer 
in termen van routines en procedures van het ziekenhuis. De regels die gelden 
                                                           
44  Griffiths, J. The social working of legal rules, hierboven, 34.  
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op de werkvloer hebben wij gereconstrueerd aan de hand van vraaggesprekken 
met 29 artsen in vijf verschillende ziekenhuizen.45 In verband met het veel-
vormige karakter van ziekenhuisorganisaties is gezocht naar vijf vergelijkbare 
eenheden, namelijk: chirurgie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, psy-
chiatrie en radiologie.46 Binnen elke eenheid is getracht twee artsen te inter-
viewen die werkzaam zijn binnen dezelfde afdeling, vakgroep, dienst of maat-
schap.47  

Dossiervorming en beheer 

Wanneer een patiënt voor een onderzoek of een behandeling naar het zieken-
huis gaat, wordt een medisch dossier aangelegd. Bij de aanmaak, de roulatie en 
het beheer van het dossier zijn diverse afdelingen in het ziekenhuis betrokken. 
De rol van artsen hierin is de verslaglegging van de verrichte handelingen en 
de gezondheid van de patiënt. De geïnterviewde artsen vinden het heel van-
zelfsprekend om aantekeningen te maken waarop zij kunnen teruggrijpen bij 
de behandeling van een patiënt. Ruim de helft van de artsen merkt op dat zij de 
notities niet alleen voor zichzelf maken, maar ook voor hun vervangers en me-
debehandelaars. Welke gegevens zij noteren bepalen de artsen zelf, al blijkt uit 
de interviews dat dit in de praktijk ten dele wordt ingegeven door de routine 
van een ziekenhuisopname. Bij de opname worden standaard een aantal zaken 
op de medische status vermeld, zoals de reden van opname, de diagnose, de 
anamnese, medicijngebruik en dergelijke. Hetzelfde geldt voor de verslagleg-
ging van de onderzoeken en behandelingen die de patiënt vervolgens onder-
gaat, zoals bijvoorbeeld een anesthesieverslag, een operatieverslag, uitslagen 
van een laboratoriumonderzoek, röntgenfoto’s, verwijs- en ontslagbrieven en 
dergelijke. Dat artsen dergelijke gegevens opnemen in een medisch dossier ligt 
enigszins voor de hand. Interessanter is dat een groot aantal artsen ook uitspra-
ken doet over wat niet in een dossier hoort. Een dossier mag volgens hen geen 
opmerkingen bevatten over eigenschappen of persoonlijke omstandigheden 
van de patiënt, als deze opmerkingen medisch-inhoudelijk irrelevant zijn. 
Sommige artsen wijzen op een veranderde houding ten aanzien van het dos-

                                                           
45  Het betrof één academisch ziekenhuis en vier algemene ziekenhuizen. De alge-

mene ziekenhuizen zijn geselecteerd op grootte en op hun stedelijke versus regio-
nale karakter. 

46  De selectie volgt een aantal gangbare onderscheiden, namelijk tussen de geestelij-
ke en de somatische zorg, tussen poortspecialismen en ondersteunende specialis-
men en tussen beschouwende en snijdende vakken. Met het oog op het onder-
scheid dat in de Modelregeling arts-patiënt en de WGBO wordt gemaakt tussen 
kinderen en volwassenen is kindergeneeskunde als vijfde eenheid van onderzoek 
gekozen.  

47  Dit streven is niet volledig gerealiseerd, omdat in meerdere gevallen slechts één 
arts tijd wilde vrijmaken voor een interview. Daarnaast zijn er enkele afdelingen, 
diensten, vakgroepen of maatschappen binnen de geselecteerde ziekenhuizen ge-
weest die als geheel niet aan het onderzoek wilden meewerken.  
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sier; waar artsen vroeger de medische status als hun persoonlijke eigendom 
zagen, beschouwen zij het nu als iets waarop de patiënt een aanspraak kan 
doen gelden. Wij vermoeden dat dit ertoe heeft geleid dat artsen tegenwoordig 
voorzichtiger zijn met wat zij noteren. Diverse uitspraken wijzen erop dat in de 
huidige situatie de sociale regel geldt dat artsen geen persoonlijke, medisch 
irrelevante oordelen in het dossier mogen schrijven. Het onderstaande citaat 
van een kinderarts is hiervan een voorbeeld:  
 

“Zeker vroeger zag je wel eens opmerkingen in statussen staan die 
gewoon niet kunnen. Echt subjectieve oordelen over patiënten en dat 
moet je dus nooit doen.” 

 
In een aantal gevallen merken de artsen op dat het noteren van een dergelijk 
oordeel de patiënt of de arts kan schaden, terwijl het niet bijdraagt aan een 
goede hulpverlening. Hier lijkt de sociale regel dus een specificatie van de 
algemene regel dat artsen naar beste kunnen hulp moeten verlenen. Slechts 
enkele artsen hebben er geen bezwaar tegen om een persoonlijk oordeel over 
de patiënt in het medische dossier op te nemen, maar zij voegen hier wel aan 
toe dat zij hun mening over de patiënt in bedekte termen opschrijven. 

Opvallend is dat het opnemen van persoonlijke oordelen voor de geïnter-
viewde radiologen en psychiaters geen issue blijkt te zijn. Wij vermoeden dat 
dit samenhangt met de kenmerken van hun specialisme. De verrichtingen van 
de radiologen komen voornamelijk tot stand op verzoek van de arts bij wie de 
patiënt onder behandeling is. De uitslagen worden doorgegeven aan de behan-
delende arts die ze met de patiënt bespreekt. Dit verklaart waarschijnlijk waar-
om het noteren van persoonlijke waardeoordelen voor radiologen geen kwestie 
is. In de psychiatrie is de scheidslijn tussen persoonlijke oordelen en de me-
disch-inhoudelijke relevantie van een opmerking over iemands karakter of 
sociale omstandigheden waarschijnlijker moeilijker te trekken. De vraag of zij 
een persoonlijk oordeel mogen opnemen in het medische dossier, is wellicht 
daardoor geen item in de psychiatrie. Omdat wij ons baseren op uitspraken van 
een gering aantal radiologen en psychiaters, moet nader onderzoek uitwijzen of 
het noteren van een persoonlijk oordeel over de patiënt in de betreffende speci-
alismen inderdaad geen issue is en of de geopperde verklaringen ook dan stand 
houden.   

Een onderwerp dat vooral onder kinderartsen leeft ten aanzien van het-
geen in een dossier moet worden opgenomen of er juist niet in thuis hoort, is 
de vraag of in het dossier aantekeningen mogen worden gemaakt over de ou-
ders van een patiënt. Dit vraagstuk doet zich voor als de ziekte van een kind 
mogelijk verband houdt met psychosociale factoren, zoals bijvoorbeeld ver-
waarlozing en kindermishandeling. De arts staat dan voor de keuze om derge-
lijke vermoedens al dan niet in hun dossier op te nemen in de wetenschap dat 
de ouders om inzage in het dossier van hun kind kunnen verzoeken. De meeste 
van de geïnterviewde kinderartsen geven te kennen dat zij dergelijke vermoe-
dens wel noteren, maar de helft van hen doet dat op een zodanige wijze dat zij 
kunnen voorkomen dat de ouders de notities bij inzage onder ogen krijgen. 
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Soms leidt dit tot het bijhouden van een ‘schaduwdossier’ of hebben de artsen 
met hun collegae een procedure ontwikkeld om het probleem bespreekbaar te 
maken of door te verwijzen naar instanties als de kinderbescherming.  

Bewaren en vernietigen van medische dossiers 

De activiteiten met betrekking tot het bewaren en vernietigen van medische 
dossiers worden in de onderzochte ziekenhuizen verricht door medewerkers 
van de administratie en archiefafdeling(en). Zij hebben diverse procedures 
ontwikkeld om het archief zoveel mogelijk conform de eisen van de WGBO te 
beheren. Wanneer de wettelijke bewaartermijn verstrijkt worden een dossier 
voorgelegd aan de betrokken artsen met het verzoek aan te geven of het dossier 
stukken bevat die langer bewaard moeten blijven. De geïnterviewde artsen 
verlengen de bewaartermijn als medisch-inhoudelijke protocollaire bepalingen 
dit voorschrijven of als er sprake is van een erfelijke ziekte of een uitzonderlijk 
ziektebeeld.  

Ook voor het vernietigen van medische gegevens vóór de wettelijke be-
waartermijn is verstreken, zijn in de onderzochte ziekenhuizen regels en pro-
cedures opgesteld. In de meeste gevallen dienen patiënten hun verzoek om 
vernietiging te richten aan de Raad van Bestuur. Vervolgens wordt gekeken of 
er omstandigheden zijn die zich verzetten tegen het effectueren van het recht 
op vernietiging. Dit is zelden het geval. Tegen het besluit dat vernietiging moet 
plaatsvinden kan een arts zich niet verzetten, maar hij of zij mag wel eventuele 
persoonlijke aantekeningen uit het dossier verwijderen voordat het wordt ver-
nietigd. De geïnterviewde artsen hebben weinig kennis van het vernietigings-
recht. Slechts een enkeling heeft ooit te maken gehad met een verzoek om ver-
nietiging van gegevens. Wanneer het recht op vernietiging ter sprake komt in 
de interviews leggen diverse artsen een verband met professionele regels ten 
aanzien van goede uitoefening van het medisch beroep. Zij merken op dat zij 
bezwaar zouden maken tegen een verzoek om vernietiging, vanwege het be-
lang van de medische gegevens voor toekomstige behandelingen. Volgens hen 
zijn artsen en patiënten beiden gebaat bij het bewaren van gegevens over het 
ziektebeeld en de behandelingen die de patiënt heeft ondergaan. Sommigen 
van hen beschouwen een verzoek om vernietiging dan ook als een uiting van 
een verstoorde vertrouwensrelatie en zijn bang dat het vernietigen van een 
dossier hen voor problemen stelt als de patiënt een klacht indient of naar de 
rechter stapt. 

Inzien en kopiëren van het dossier 

De geïnterviewde artsen krijgen in de praktijk weinig verzoeken om inzage in 
of een kopie van gegevens die zijn opgenomen in zijn of haar medische dos-
sier. Het aantal verzoeken varieert volgens de meeste artsen van één tot vier 
per jaar. De meeste artsen beschouwen hun openheid als een verklaring voor 
het geringe aantal verzoeken. Een groot aantal van hen noemt openheid tussen 
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arts en patiënt als een belangrijke voorwaarde voor vertrouwen en vinden het 
om die reden belangrijk geen informatie voor de patiënt achter te houden. Dit 
wordt geïllustreerd door het volgende citaat van een internist:  
 

“De cultuur in Nederland is dat er heel veel openheid is over de dia-
gnose. En patiënten proeven dat natuurlijk ook. Dus die hebben denk 
ik toch, die illusie heb ik wel, niet snel het gevoel dat er hen gegevens 
onthouden worden. Dus de expliciete vraag, mag ik in mijn gegevens 
kijken, die komt niet zo heel vaak voor. Maar ik denk dat dit komt 
omdat er een hoge mate van openheid betracht wordt.” 

 
Dit is anders als de artsen vermoeden dat de patiënt zijn of haar medische ge-
gevens wil inzien om een klacht in te dienen. De artsen nemen in dat geval 
contact op met hun meerdere of een medewerker van de juridische afdeling om 
zich te laten informeren over het recht op inzage en afschrift en/of de procedu-
res die het ziekenhuis op dit punt heeft opgesteld.  

Artsen die een verzoek om inzage of afschrift hebben gekregen, zeggen 
hiermee geen problemen te hebben als het contact met de patiënt goed is. For-
meel moet een verzoek om inzage of afschrift worden gericht aan de zieken-
huisdirectie of aan de Raad van Bestuur. Als patiënten om een kopie van hun 
medische gegevens vragen, dan is dit vaak omdat zij een second opinion wen-
sen. De geïnterviewde artsen geven aan dat zij een dergelijk verzoek vaak in-
formeel afhandelen. Hetzelfde geldt voor een verzoek om het dossier te mogen 
inzien. Een gering aantal artsen merkt op dat zij de patiënten alleen in hun bij-
zijn inzage geven, omdat de patiënten anders niet begrijpen wat hij of zij onder 
ogen heeft. Dit zou tot misverstanden kunnen leiden, die de artsen willen ver-
mijden om een beschadiging van de relatie met de patiënt en eventuele klach-
ten die hieruit kunnen voortvloeien te voorkomen. Als de artsen vermoeden dat 
de patiënt om inzage vraagt uit onvrede met het verloop van een behandeling 
of een diagnose, doorlopen zij de formele procedure. In dat geval oordeelt de 
directie of de Raad van Bestuur over het verzoek om inzage en stelt de arts op 
de hoogte van het besluit. De geïnterviewde artsen zeggen in een dergelijk 
geval eerst het dossier door te lopen om te zien of zij er nog iets aan toe willen 
voegen ter verduidelijking of juist bepaalde gegevens uit het dossier willen 
verwijderen. Het onderstaande citaat van een kinderarts geeft hiervan een 
voorbeeld:  
 

“Ik bekijk het dossier en kijk ook wat de aantekeningen zijn en ik heb 
het recht om de persoonlijke aantekeningen, dus de werkaantekenin-
gen, gedachtevormingen, daaruit te verwijderen. Dat is toegestaan, 
maar de rest moet ik dus ter hand stellen.” 

 
Bijna alle artsen beschouwen de notities die zij hebben gemaakt over het ziek-
tebeeld en de behandeling van de patiënt als persoonlijke werkaantekeningen. 
In de meeste gevallen geven de artsen echter het gehele dossier ter inzage. Al-
leen als zij vermoeden dat een patiënt van plan is een klacht in te dienen hou-
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den zij soms delen van het dossier – die zij als persoonlijke werkaantekeningen 
opvatten – achter.  

Gegevensverstrekking aan derden 

Bij behandelingen die in een ziekenhuis plaatsvinden zijn vaak meerdere artsen 
betrokken. Het spreekt voor zich dat de artsen in een behandelteam elkaar in-
formeren. Maar hoe zit het met het verstrekken van gegevens aan andere artsen 
binnen of buiten het ziekenhuis die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de be-
handeling van een patiënt? Uit de interviews blijkt dat de meeste artsen gege-
vens doorspelen aan huisartsen, aan artsen die in hetzelfde ziekenhuis werken 
als zijzelf en soms ook aan artsen in andere zorginstellingen. Veel van de art-
sen vinden het geen probleem om andere artsen te informeren.48 Op hen rust 
immers ook het beroepsgeheim en het uitwisselen van gegevens is volgens hen 
in het belang van een goede behandeling van de patiënt. Dit laatste wekt het 
vermoeden dat de gegevensuitwisseling berust op een professionele regel, na-
melijk dat artsen er alles aan moeten doen om een patiënt zo goed mogelijk te 
behandelen.  

Hoewel de meeste geïnterviewde artsen het niet bezwaarlijk vinden om 
andere artsen te informeren zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt, 
zeggen ze zeer strikt te zijn als het gaat om het verstrekken van gegevens aan 
niet-medici. Wij vermoeden dat het medische beroepsgeheim de reden is waar-
om geen van de artsen gegevens verstrekt aan niet-medici zonder hiervoor 
toestemming te hebben gekregen van de patiënt. Het beroepsgeheim is zeer 
essentieel in de artsencultuur, zoals de volgende uitspraak van een chirurg aan-
toont: 
  

“Wij hebben natuurlijk die eed gezworen waarin je verplicht bent om 
je informatie voor jezelf te houden. Dus wij mogen gewoon niet met 
naam en toenaam aan andere mensen vertellen hoe het met die patiënt 
is. Dat is er in de opleiding heel erg ingeramd.” 

 
Tijdens een consult of na een operatie worden patiënten vaak bijgestaan door 
familieleden. Zij spreken de arts aan op de gezondheidstoestand van de patiënt 
of de behandeling die hij of zij moet of heeft ondergaan. De geïnterviewde 
artsen reageren hier verschillend op. Een enkeling vindt dat ook hier terughou-
dendheid moet worden betracht bij het verstrekken van gegevens. De meeste 
artsen gaan er echter vanuit dat tegen de familie vrijuit gesproken mag worden 
als de patiënt hiertegen geen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt. Een veel 
gehoorde uitspraak is dat de familie zoveel mogelijk in het bijzijn van de pati-
ent wordt geïnformeerd. Als een arts een familielid spreekt waarmee hij of zij 

                                                           
48  Geen van de artsen verstrekt echter informatie aan artsen van niet-medische in-

stanties als deze niet kan aantonen dat de patiënt daar toestemming voor heeft ge-
geven, zoals later in deze paragraaf zal blijken. 
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nog niet eerder heeft kennis gemaakt, is hij of zij terughoudend in het geven 
van informatie over de patiënt. Ook telefonische verzoeken om inlichtingen 
zeggen de artsen met grote terughoudendheid af te handelen. Een van de chi-
rurgen merkt hierover het volgende op:  
 

“Ik vertel de familieleden nooit iets als de patiënt mij daar geen toe-
stemming voor geeft. Dus als hier een patiënt op de afdeling ligt en 
een zoon belt en vraagt om inlichtingen, dan vertel ik niets. Als er hier 
gesprekken gevoerd worden waar een hele familie bijzit, vind ik dat 
prima. Maar telefonisch aan iemand die zegt zoon of dochter te zijn, 
dat doe ik niet.” 

Minderjarigen 

De minderjarigheid van patiënten is een thema dat niet in alle specialismen 
relevant is. Chirurgen, internisten en radiologen komen verhoudingsgewijs 
weinig in aanraking met kinderen. Als deze artsen incidenteel een kind onder 
behandeling hebben, dan wordt het kind gewoonlijk vergezeld door de ouders, 
die vrijwel steeds meebeslissen over de behandeling. Buiten het contact met de 
ouders ervaren de geïnterviewde artsen geen verschil in de medische behande-
ling van een volwassene of een minderjarige. Voor de twee psychiaters geldt 
hetzelfde, hetgeen mogelijk wordt verklaard door het feit dat zij zich niet heb-
ben toegelegd op de behandeling van jonge kinderen.  

Vanzelfsprekend is de minderjarigheid een belangrijk thema voor kinder-
artsen. Er zijn een aantal situaties die verband houden met de minderjarigheid 
van patiënten, die aanleiding geven tot het ontwikkelen van regels op de werk-
vloer van kinderartsen. In de eerste plaats de weinig voorkomende situatie dat 
tussen het kind en de ouders onenigheid ontstaat over de behandeling. De geïn-
terviewde kinderartsen gaan hier in de praktijk verschillend mee om: de een 
probeert zich neutraal op te stellen, de ander kiest nadrukkelijk partij voor het 
kind of de ouder. Een aantal van hen probeert hierbij de beslissing te vereen-
voudigen door enkele regels te formuleren. De onderstaande citaten van twee 
kinderartsen illustreren dit:  
 

“De kunst is natuurlijk om niet betrokken te worden in de strijd tussen 
ouders en kinderen. Zeker wanneer ouders zich verantwoordelijk voe-
len voor de medische aspecten van een chronisch ziektebeeld, zoals 
suikerziekte. Je moet dus daarbuiten blijven en zeggen: wij stellen 
medische regels op, geven medische uitleg en daar zul je het mee 
moeten doen.” 
 
”Omdat je allebei ook patiënten gemeenschappelijk hebt, benoem je 
het wel eens [tegenover elkaar] dat je heel duidelijk de rechten van het 
kind moet respecteren en voorop moet stellen.” 
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Het eerste voorbeeld is te beschouwen als een specificatie van een meer alge-
mene professionele regel die stelt dat een arts kwalitatief goed zorg moet ver-
lenen en zich daarbij oriënteert op de dan geldende medische standaard, dat wil 
zeggen op de dan beschikbare kennis over het ziektebeeld en de behandelings-
alternatieven. Het tweede voorbeeld is een ‘eigen’ regel die op de werkvloer is 
ontstaan. Het citaat illustreert overigens ook dat een dergelijke regel kan ont-
staan zonder dat hierover duidelijke afspraken met elkaar zijn gemaakt. De 
artsen nemen van elkaar aan dat zij binnen de maatschap dezelfde regel hante-
ren en stemmen hier hun verwachtingen en hun handelen op af. 

Een tweede situatie die voor de geïnterviewde kinderartsen aanleiding 
vormt voor het ontwikkelen van regels is de situatie waarin de ouders van de 
patiënt gescheiden zijn of relatieproblemen hebben. De kinderartsen moeten in 
dat geval bepalen wie zij op de hoogte houden van de ontwikkeling van het 
ziektebeeld en het verloop van de behandeling. Uit de interviews blijkt dat een 
aantal kinderartsen de beslissing neemt op basis van een regel: zij informeren 
uitsluitend de ouder aan wie de rechter de voogdij heeft toegekend of informe-
ren in alle omstandigheden beide ouders. 

6. Steun voor regels van de WGBO op de werkvloer van ziekenhuisartsen 

Eerder in deze bijdrage hebben wij diverse factoren besproken die het mobili-
seren de regels van de WGBO kunnen beïnvloeden. Wij zullen nu ingaan op 
het vermogen en de bereidheid van artsen om deze regels te steunen. Gelet op 
de beperkte omvang van de populatie van artsen die zijn geïnterviewd, is uit-
sluitend theoretische generalisatie mogelijk. De uitspraken die worden gedaan 
over de empirische bevindingen, moeten dan ook worden gezien als een bij-
drage aan het uitdiepen van de concepten en verbanden die de theorie van de 
sociale werking van rechtsregels aanreikt.49 De analyse van de interviews geeft 
zicht op de wijze waarop de onderzochte artsen omgaan met patiënten en hun 
medische gegevens, de regels die zij daarbij hanteren en de organisatie van hun 
werkvloer. Dit biedt inzicht in de factoren die de mobilisering van ‘externe’ 
regels belemmeren of juist bevorderen en daarmee in de mogelijkheden en 
beperkingen van instrumentele zelfregulering. 

Kennis van het bestaan van de WGBO en de inhoud van de regels 

In ons theoretische kader zijn wij ervan uitgegaan dat diverse intermediairs, 
zoals beroepsverenigingen, de media en het ziekenhuis, zich inspannen om 
kennis over de regels van de WGBO over te dragen. Artsen zouden hierdoor 
op zijn minst op de hoogte moeten zijn van het bestaan van WGBO. Een deel 

                                                           
49  Vergelijk Huberts, L. en Vries, M. de, ‘Case studies en besluitvormingsonder-

zoek, mythen en mogelijkheden’, in Publieke besluitvorming, Hart, P. ’t, Metse-
laar, M. en Verbeek, B.J. (red.), Den Haag, Vuga (1994) 57-84. 
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van de geïnterviewde artsen blijkt (zeer) goed geïnformeerd te zijn in de zin 
dat zij uit zichzelf de regels van de WGBO wisten te benoemen en een redelijk 
beeld hadden van de feiten die de toepasselijkheid ervan bepalen. Deze artsen 
noemen de voorlichting van hun beroepsvereniging of -organisatie, van het 
ministerie van Volksgezondheid, van het ziekenhuis en de medische staf als 
belangrijkste informatiebronnen. Een tweede groep artsen is matig tot redelijk 
geïnformeerd. Zij hebben kennis over de WGBO verkregen via artikelen in de 
media of zijn ‘in de wandelgangen’ door collegae geïnformeerd. De overge-
dragen kennis heeft daarbij vooral betrekking op potentiële conflicten en 
(tucht)rechtelijke uitspraken. Tot slot is er een groep artsen die zich uitsluitend 
over de WGBO heeft laten informeren naar aanleiding van een ongebruikelijk 
verzoek van een patiënt of een situatie waarvan zij de juridische consequenties 
niet goed kan overzien. Deze artsen wenden zich tot de juridische adviseur of 
afdeling van het ziekenhuis of leggen het probleem voor aan hun meerdere. De 
kennis van de WGBO blijkt onder meer samen te hangen met de persoonlijke 
kenmerken van de artsen. Sommige artsen vinden het erg belangrijk om con-
form de wet te handelen, anderen juist niet. De eerste groep neemt de moeite 
om zich te laten voorlichten, terwijl de andere groep naar eigen goeddunken 
handelt en zaken waarvan zij vermoedt dat deze juridische consequenties kun-
nen hebben doorspeelt aan een juridisch adviseur binnen het ziekenhuis.  
 
Hebben artsen kennis van de inhoud van de regels die de WGBO stelt ten aan-
zien van het omgaan met patiënten en hun medische gegevens? Het antwoord 
op deze vraag blijkt afhankelijk te zijn van het onderwerp van de regelgeving.  

De geïnterviewde artsen weten dat zij verplicht zijn een medisch dossier 
bij te houden waarin zij aantekeningen maken van de gezondheid van de pati-
ent, de behandelingen die hij of zij heeft ondergaan en andere gegevens die 
van belang kunnen zijn voor een goede hulpverlening. Het recht van patiënten 
om een verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan 
het dossier toe te voegen, is echter niet of nauwelijks bekend. De artsen zijn 
wel op de hoogte van de plicht om medische dossiers zo in te richten en te be-
heren dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer verzekerd zijn.  

De interviews wijzen uit dat vrijwel alle artsen weten dat aantekeningen 
en andere stukken tien jaren bewaard moeten worden. Er blijkt echter onduide-
lijkheid te bestaan over de vraag of deze termijn voor het dossier als geheel 
geldt of voor de afzonderlijke stukken die erin opgenomen zijn. Dat aan een 
patiënt toestemming gevraagd moet worden als artsen de bewaartermijn willen 
verlengen, is bij vrijwel geen enkele arts bekend. Ook lijken zij niet op nauwe-
lijks op de hoogte van het recht van patiënten om hun dossier vóór het verstrij-
ken van de bewaartermijn te laten vernietigen. 

De meeste artsen zijn op de hoogte van het bestaan van het recht op inza-
ge en afschrift en de helft van hen is zich ervan bewust dat dit recht in principe 
onbeperkt is, zo blijkt uit de interviews. Zij hebben echter geen kennis van de 
mogelijkheid om een verzoek om inzage of afschrift te weigeren als hierdoor 
de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de patiënt wordt geschonden. 
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Het merendeel van de artsen is op de hoogte van het feit dat persoonlijke 
werkaantekeningen buiten het recht op inzage en afschrift vallen. Opvallend is 
echter dat de geïnterviewde artsen vrijwel allemaal een afwijkende interpretatie 
hebben van wat onder persoonlijke werkaantekeningen wordt verstaan. Zij 
denken dat het gaat om datgene wat een arts of een behandelteam op de medi-
sche status noteert als (voorlopige) gedachtevorming over het ziektebeeld en/of 
de behandeling. Slechts drie artsen weten dat persoonlijke aantekeningen in de 
WGBO betrekking hebben op aantekeningen die een arts als geheugensteuntje 
noteert en buiten het dossier bewaart.  

Vrijwel alle geïnterviewde artsen weten dat een patiënt toestemming moet 
geven voor het verstrekken van gegevens aan een ander dan de patiënt. Ook 
zijn de artsen op de hoogte van de bepaling dat artsen die betrokken zijn bij de 
behandeling van een patiënt, toegang heeft tot de gegevens over de patiënt. 
Een deel van de artsen hebben echter een ruimere interpretatie dan de wetgever 
als het gaat om de afbakening van het behandelteam. Ook denken sommige 
artsen dat een patiënt door in te stemmen met een behandeling of een verwij-
zing impliciet toestemming geeft voor het uitwisselen van gegevens met artsen 
die geen deel uitmaken van het behandelteam.  

Met uitzondering van de geïnterviewde kinderartsen, blijkt de kennis van 
de rechten die de WGBO aan minderjarigen toekent nihil. De kinderartsen zijn 
allen op de hoogte van het feit dat de WGBO aan de rechten een leeftijdsgrens 
verbindt en de voorwaarde stelt dat het kind in staat is tot een redelijke waarde-
ring van zijn of haar belangen. 

Het bewust volgen van de regels van de WGBO of de bereidheid daartoe 

Zoals gezegd hebben de geïnterviewde artsen tot op zekere hoogte kennis van 
de rechten en plichten inzake het bijhouden en het beheren van een medisch 
dossier, de bewaartermijn, het inzien van medische gegevens en het verstrek-
ken van gegevens aan derden. Deze regels kunnen dus in principe door de art-
sen worden toegepast op het eigen handelen of worden ingeroepen om norm-
conform handelen bij collegae te bewerkstelligen. Zijn de artsen hiertoe bereid 
en waarom is dit wel of niet het geval? Veel van de rechten en plichten die zijn 
vastgelegd in de WGBO betreffen normen waarover reeds consensus bestond 
voordat deze wet in werking is getreden, zij het als medisch-professionele nor-
men of als beginselen van redelijkheid en billijkheid. Hierdoor is het moeilijk 
om de veronderstelling dat de keuze voor een civielrechtelijke benadering van 
de behandelingsrelatie gevolgen heeft gehad voor de werking van de WGBO te 
toetsen. Immers als de regels van de WGBO bestaande normen vastleggen, kan 
niet worden vastgesteld welk verschil de regels maken in de alledaagse praktijk 
op de werkvloer. Onze indruk is dat de publiciteit over en naar aanleiding van 
de WGBO vooral heeft bijgedragen aan het bewustzijn van de betreffende 
normen. Voor zover de WGBO normen van de medische professie in regels 
heeft vastgelegd, is de (bereidheid tot) ‘naleving’ groot. In het geval van ‘nieu-
we’ regels hangt de bereidheid samen met de mate waarin de regels aansluiten 
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bij de organisatie en regels van de werkvloer en de omstandigheden waarin de 
artsen hun werk verrichten. 
 
• Dossiervorming en beheer 
De WGBO verplicht artsen tot het inrichten van een dossier waarin zij aante-
keningen maken die nodig zijn voor een goede hulpverlening. Het zal niet ver-
bazen dat deze regel naadloos aansluit bij de organisatie van de werkvloer. De 
hoeveelheid patiënten die een arts onder behandeling heeft, de complexiteit 
van veel behandelingen en het grote aantal artsen dat daarbij betrokken is, 
maakt het voor artsen noodzakelijk het een en ander op schrift te stellen voor 
zichzelf en vaak ook voor anderen die bij de behandeling betrokken zijn. Het 
bijhouden van een medisch dossier is voor een arts dus zeer vanzelfsprekend. 
We kunnen dan ook veronderstellen dat een bestaande medisch-professionele 
regel is vastgelegd in de WGBO. De eis van informed consent is daarentegen 
wel nieuw. Het betreft de regel dat artsen aan de patiënt toestemming moeten 
vragen voor een behandeling en de patiënt in voldoende mate moeten voorlich-
ten om hierover een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Deze regel is 
duidelijk van invloed op de zorgvuldigheid en uitgebreidheid waarmee de ge-
interviewde artsen documenteren om te kunnen aantonen dat er sprake is van 
informed consent, zoals het volgende citaat van een chirurg illustreert:  
 

“Wij willen dus nauwkeuriger vastleggen wat wij allemaal doen. En 
dat is een uitvloeisel natuurlijk ook van de WGBO. Er wordt nu in ie-
der geval in statussen geschreven, dat was vroeger niet het geval, dat 
je de patiënt voorgelicht hebt. Vroeger was dat niet een onderdeel dat 
erin stond. Dat staat er nu wel.” 

 
De geïnterviewde artsen merken op dat zij vooral zorgvuldiger en uitgebreider 
documenteren in situaties waarin zich problemen hebben voorgedaan in con-
tacten met een patiënt of tijdens de behandeling. De onderstaande uitspraak 
van een internist geeft hiervan een voorbeeld:  
 

“Er zijn soms situaties dat je toch probeert om wat zorgvuldiger te do-
cumenteren. Want het is nooit goed genoeg, het zal nooit aan de WB-
GO-criteria voldoen. In de meeste situaties is het denk ik niet iets om 
rekening mee te houden, maar er zijn situaties waarin je merkt: ‘’hier 
lopen dingen mis’’. Dat is gelukkig een uitzondering, maar dan hech-
ten we er aan om veel strikter op te schrijven wat we allemaal gezegd 
en gedaan hebben.” 

 
Meerdere geïnterviewde artsen ervaren de uitgebreide voorlichting en het zorg-
vuldiger documenteren als gevolg van de eis van informed consent als ‘defen-
sieve geneeskunde’. Een dergelijke opstelling gaat volgens hen ten koste van 
de tijd die zij kunnen nemen voor hun primaire taken, zoals de onderstaande 
uitspraak van een chirurg treffend weergeeft:  
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“Dus in dossiervorming, statussen ook tegenwoordig, staat iets meer 
vermeld, staat ook dat je iemand voorgelicht hebt. Maar er staat dus 
niet in wat je allemaal precies gezegd hebt, want dat is… Je moet wel 
een aantal patiënten nog helpen. Anders ben je een hele middag aan 
het praten met iemand.” 

 
De regels die de WGBO stelt ten aanzien van het beheer van de medische dos-
siers worden slecht nageleefd. De regels die de WGBO stelt aan het beheer 
laten zich moeilijk verenigen met de omstandigheden waarin artsen hun werk 
moeten doen, waardoor de artsen verkiezen de regels te negeren. De geïnter-
viewde artsen geven aan dat dossiers vaak onbeheerd op plaatsen liggen die 
voor een breed publiek toegankelijk zijn. Omdat ziekenhuizen openbare ge-
bouwen zijn, zouden de dossiers in een afgesloten ruimte moeten liggen wil 
men voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de gegevens. De geïn-
terviewde artsen zijn zich hiervan bewust, maar zeggen de toegankelijkheid 
van de dossiers belangrijker te vinden, zoals de volgende uitspraak van een 
chirurg illustreert:  
 

“Waar we nu zitten dat zou de artsenkamer zijn, maar dat is het niet. 
Die hebben we eigenlijk niet en dientengevolge staan de statuskarren 
waar alle patiëntengegevens in zitten achter de balie. Normaal gespro-
ken zit de secretaresse daar, maar ‘s avonds zit er niemand. Dan staat 
de kar daar ook. Er zit weliswaar een klep op die je dicht kunt doen, 
maar hij is an sich niet afgesloten. Dat de statuskar goed bereikbaar is, 
is heel belangrijk. Want als je nachtdienst hebt en je wordt ergens ge-
roepen, dan is het eerste wat je nodig hebt de status om te kunnen we-
ten wat de patiënt heeft, wat er is gebeurd, wat voor medicijnen hij 
gebruikt. Dus het is wel belangrijk dat ze goed toegankelijk zijn.” 

 
Daarnaast neemt een aantal artsen – vaak tegen de regels van het ziekenhuis in 
– wel eens dossiers mee naar huis om in hun vrije tijd een achterstand weg te 
werken. Dit kan eveneens problemen opleveren voor geheimhouding van de 
inhoud van een medisch dossier. Er zijn hieromtrent geen regels op de werk-
vloer, hetgeen mogelijk verband houdt met de onzichtbaarheid van dit gedrag.  
 
• Bewaartermijn en vernietiging 
Met betrekking tot de regels die de WGBO formuleert ten aanzien van de be-
waartermijn en het vernietigingsrecht, zijn de geïnterviewde artsen eigenlijk 
alleen op de hoogte van het feit dat een dossier tien jaar bewaard moet blijven. 
Dit is niet verwonderlijk, aangezien medewerkers van de administratie en het 
archief belast zijn met het bewaren en vernietigen van medische dossiers. De 
artsen hoeven uitsluitend aan te geven of de dossiers die aan hen ter vernieti-
ging worden voorgelegd in zijn geheel mogen worden verwijderd. Dat artsen 
bij het verlengen van de bewaartermijn geen rekening houden met het feit dat 
de WGBO bepaalt dat hiervoor toestemming van de patiënt nodig is, heeft 
waarschijnlijk te maken met het feit dat artsen de beslissing hierover op me-
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disch-professionele gronden nemen en dit niet als een juridische kwestie erva-
ren. Zij verlengen de bewaartermijn als medisch-inhoudelijke protocollaire 
bepalingen dit voorschrijven, als er sprake is van een erfelijke ziekte of een 
uitzonderlijk ziektebeeld, of als het gegevens van kinderen betreft.  

Het recht van patiënten om hun medische gegevens te laten vernietigen in 
de periode voorafgaand aan het verstrijken van de bewaartermijn, wordt zelden 
door een patiënt gebruikt. Het is gewoonlijk in het belang van een goede hulp-
verlening dat de gegevens langere tijd bewaard blijven, waardoor de regel 
slecht aansluit bij de praktijk op de werkvloer. Enkele artsen geven zelfs na-
drukkelijk te kennen dat zij zich zouden verzetten tegen een verzoek om ver-
nietiging vanwege het belang van de medische gegevens voor hulpverlening in 
de toekomst. Wij vermoeden dat dit verband houdt met de keuze van de wet-
gever voor een civielrechtelijke benadering van de relatie tussen arts en pati-
ent. Vanuit het perspectief van een behandelingsrelatie is vernietiging van de 
gegevens in het belang van de arts noch de patiënt. De geïnterviewde artsen 
staan dan ook niet of nauwelijks open voor juridische kennis van het recht op 
vernietiging.  

De geringe kennis van het recht van patiënten om een verklaring met be-
trekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe te voegen, 
kan worden verklaard uit het feit dat de artsen de inhoud van een medisch dos-
sier zien als een medisch-professionele in plaats van een juridische aangele-
genheid. Als zij de informatie die een patiënt aandraagt niet relevant vinden 
voor het ziektebeeld of als de patiënt bepaalde informatie uit het dossier ver-
wijderd wil hebben die de artsen relevant vinden voor een goede behandeling 
van de patiënt, zien artsen dit als een zaak waarover zij het laatste woord heb-
ben en niet de patiënt. Zouden artsen het als een juridische kwestie beschou-
wen, dan zouden zij waarschijnlijk meer rekening houden met de rechten die 
de patiënt op dit punt heeft. 
 
• Inzage en afschrift 
Het recht op inzage en afschrift sluit aan bij de medisch-professionele regel die 
bepaalt dat artsen zich open moeten opstellen en geen informatie voor een pa-
tiënt mogen achterhouden. De geïnterviewde artsen merken op dat zij weinig 
verzoeken krijgen om inzage en verklaren dit uit het feit dat zij geen gegevens 
voor patiënten achterhouden. Zij noemen openheid als een belangrijke voor-
waarde voor een op wederzijds vertrouwen gebaseerde behandelingsrelatie. 
Als een patiënt om inzage in of een kopie van bepaalde medische gegevens 
vraagt, dan handelen de geïnterviewde artsen het verzoek in de meeste geval-
len zelf af in plaats van de formele weg te bewandelen. Alleen als zich proble-
men hebben voorgedaan in contacten met de patiënt of tijdens de behandeling, 
laten de artsen zich informeren over de formele voorschriften en verwijzen de 
patiënt naar de Raad van Bestuur die formeel beslist over een verzoek om in-
zage en afschrift.  
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• Gegevensverstrekking aan derden 
De regels met betrekking tot de gegevensverstrekking aan derden sluiten naad-
loos aan bij het beroepsgeheim van artsen. Het beroepsgeheim weerhoudt de 
geïnterviewde artsen ervan gegevens te verstrekken aan niet-medici zonder 
toestemming van de patiënt. Alle artsen geven aan dat zij uitsluitend gegevens 
beschikbaar stellen als de andere partij, bijvoorbeeld een verzekeraar, een uit-
keringsinstantie of de politie, een bewijs van toestemming kan overleggen. Een 
van de geïnterviewde chirurgen verwoordt het als volgt:  
 

“Bijvoorbeeld een arts die vanuit buiten om inlichtingen vraagt – dan 
gaat het niet om een behandelende collega uit een ander ziekenhuis, 
maar om beoordelende instanties, ARBO, GAK en dat soort dingen – 
dan geef ik geen antwoord als daar niet een schriftelijk verklaring van 
de patiënt bij zit.” 

 
Veel artsen vinden het echter geen probleem om andere artsen te informeren. 
Op hen rust immers ook het beroepsgeheim en het uitwisselen van gegevens is 
volgens hen in het belang van een goede behandeling van de patiënt. Niettemin 
vraagt een beperkt aantal artsen om een bewijs dat de patiënt in de gegevens-
verstrekking toestemt als artsen buiten hun ziekenhuis om gegevens vragen. 
Dit doen zij met name wanneer er binnen de eigen afdeling of de maatschap 
een standaardformulier is ontwikkeld waarop de patiënt door middel van een 
handtekening kan aangeven dat hij of zij instemt met de vertrekking van de 
gegevens.   

De eis dat artsen niet zonder toestemming gegevens met andere artsen uit-
wisselen als deze niet rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, wordt 
door sommige van de geïnterviewde artsen bewust genegeerd. De reden hier-
voor is dat de regel in hun ogen niet goed aansluit bij de bestaande werkom-
standigheden. De onderstaande uitspraak geeft dit treffend weer:  

 
“Dan moet er eerst toestemming aan de patiënt gevraagd worden en 
een handtekening. Dat is krankzinnig, want je moet handelen en daar-
voor moet je de oude gegevens hebben en dan gaan ze een beetje zit-
ten traineren met dat soort zaken. Dan denk ik: ja, zo’n wet slaat weer 
door.” 

 
De artsen die zich bewust niet houden aan de regel dat toestemming moet wor-
den gevraagd voor gegevensverstrekking aan artsen die niet rechtstreeks bij de 
behandeling betrokken zijn, vinden het vragen om toestemming omslachtig en 
tijdrovend, of vinden de naleving van de regel niet in het belang van de patiënt. 
Dit laatste wijst erop dat zij de WGBO strijdig achten met de professionele 
regel die voorschrijft dat een arts zijn vaardigheden naar beste kunnen moet 
inzetten ten behoeve van een patiënt. 
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• Minderjarigen 
De regels die de WGBO stelt aan de omgang met minderjarigen, blijken vooral 
relevant voor kinderartsen. De regels kennen aan minderjarige patiënten van 
twaalf jaar en ouder dezelfde rechten toe als meerderjarige patiënten. Toch 
blijkt uit de interviews dat de kinderartsen zich vooral op de ouders richten als 
het gaat om het maken van aantekeningen in het dossier, het inzien en kopiëren 
van medische gegevens en het verstrekken van gegevens aan derden. Dit is te 
verklaren doordat de ouders en kinderen gewoonlijk samen beslissingen nemen 
over de behandeling en de ouders toezien op de behandeling en de belangen 
van hun kind. De geïnterviewde kinderartsen brengen de rechten van minderja-
rigen vooral in verband met situaties waarin er tussen het kind en de ouders 
onenigheid ontstaat over de behandeling. Zij hebben in dergelijke situaties een 
grote mate van discretionaire ruimte. De WGBO stelt als voorwaarde dat het 
kind in staat moet zijn tot een redelijke waardering van zijn of haar belangen 
en het is aan de artsen om te bepalen of dit het geval is. Hoewel de artsen hier 
in de praktijk nog weinig ervaring mee hebben, houden enkelen van hen zich 
wel met het vraagstuk bezig. Zij oriënteren zich daarbij sterk op de discussie 
die binnen hun beroepsvereniging wordt gevoerd. Ons vermoeden is dat ‘ex-
terne’ regels van de beroepsvereniging in de toekomst van belang zullen zijn 
voor kinderartsen op de werkvloer bij het bepalen hoe zij in de praktijk moeten 
omgaan met de rechten van minderjarigen, aangezien er geen werkvloerregels 
zijn die voorzien in de behoefte aan duidelijkheid.   

Onbewust regelvolgend handelen 

In het theoretisch kader is aandacht besteed aan wat complex secondary mobi-
lization is genoemd: het mobiliseren van een ‘externe’ regel door actoren die 
zelf niet deelnemen aan het sociale verkeer op de werkvloer dat door de betref-
fende regel gereguleerd wordt. De mobilisering neemt de vorm aan van het 
stellen van aanvullende regels of het creëren of aanpassen van procedures met 
het oogmerk het handelen op de werkvloer zodanig te structureren, dat de ‘ex-
terne’ regel automatisch wordt gevolgd. In het voorgaande is reeds aangestipt 
in welke omstandigheden de geïnterviewde artsen onbewust de regels van de 
WGBO volgen. Wij volstaan hier daarom met een korte samenvatting.  

In de onderzochte ziekenhuizen zijn procedures en routines ontwikkeld 
ten aanzien van het bewaren en vernietigen van medische dossiers. Wanneer de 
bewaartermijn verstrijkt, wordt een dossier aan de betrokken artsen voorgelegd 
met het verzoek aan te geven of alle gegevens vernietigd mogen worden. Alle 
andere activiteiten die verband houden met het bewaren en vernietigen van 
medische dossiers, vinden plaats zonder inspanningen van de arts. Door zijn 
paraaf te zetten op een dossier dat mag worden vernietigd of door aan te geven 
welke gegevens bewaard moeten blijven, volgt de arts dus onbewust de regels 
van de WGBO die zijn uitgewerkt of gespecificeerd in de routines en procedu-
res.  
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Het recht op inzage en afschrift is in de onderzochte ziekenhuizen uitge-
werkt in een procedure die patiënten moeten doorlopen als zij hun medische 
gegevens willen inzien of kopiëren. Op hoofdlijnen komt de procedure erop 
neer dat patiënten een schriftelijk verzoek kunnen indienen bij de Raad van 
Bestuur, die hierover een beslissing neemt en de betrokken artsen op de hoogte 
stelt van het besluit. Als het verzoek wordt gehonoreerd, kan de patiënt een 
afspraak maken met de arts om de gegevens in te zien of bij het secretariaat 
een kopie van de gegevens ophalen. Zoals gezegd, leidt deze procedure tot 
onbewust regelvolgend handelen in situaties waarin artsen niet rechtstreeks 
inzage of een kopie geven omdat zij vermoeden dat de patiënt hierom vraagt 
uit onvrede met het verloop van een behandeling of een diagnose en hierover 
een klacht zou kunnen indienen.  

De regels die de WGBO stelt aan het verstrekken van gegevens aan der-
den, worden onbewust opgevolgd indien in een ziekenhuis of een afdeling, 
dienst of maatschap binnen het ziekenhuis standaardformulieren zijn ontwik-
keld die moeten worden ingevuld als bewijs dat patiënten expliciet toestem-
ming hebben gegeven om hun gegevens aan een ander te verstrekken. Daar-
naast hebben enkele van de onderzochte ziekenhuizen een convenant gesloten 
met de politie, waarin zij afspraken maken over de wijze waarop en de om-
standigheden waarin de politie informatie over een patiënt mag vragen aan de 
behandelende artsen. Ook dit kan leiden tot het onbewust volgen van de regels 
van de WGBO. 

 

7. Conclusie 

 
In deze bijdrage hebben wij de werking van de WGBO onderzocht. De ont-
staansgeschiedenis van deze wet is een mooi voorbeeld van de wijze waarop 
de wetgever gebruik maakt van het zelfregulerende vermogen van een bepaald 
sociaal veld. In dit geval betreft het een proces van zelfregulering dat door de 
staatssecretaris van Volksgezondheid is geïnitieerd. Op zijn verzoek stelden de 
NP/CF en de KNMG namens hun achterban – patiënten respectievelijk artsen 
en hun beroepsverenigingen – een modelregeling op, waarin rechten en plich-
ten met betrekking tot de behandelingsrelatie werden vastgelegd. De modelre-
geling heeft als basis voor de WGBO gefungeerd.  

Het proces van zelfregulering kwam op gang door een verzoek van de 
staatssecretaris en heeft daarmee een instrumenteel karakter. Hoewel instru-
mentele zelfregulering vaak vanuit een top-down perspectief wordt bestudeerd, 
hebben wij voor een bottom-up benadering gekozen. Met behulp van inzichten 
uit de theorie van de sociale werking van rechtsregels, hebben wij onderzocht 
of de regels en de organisatie van de werkvloer een verklaring bieden voor de 
doorwerking van de WGBO. Aan de hand van vraaggesprekken met 29 zie-
kenhuisartsen hebben wij de regels gereconstrueerd die zij hanteren in de alle-
daagse omgang met patiënten en hun medische gegevens. Meer specifiek heb-



Zelfregulering en de wijze waarop artsen omgaan met medische dossiers 175 

 

ben we gekeken naar regels met betrekking tot het maken van aantekeningen in 
een medisch dossier, het bewaren, vernietigen, inzien en kopiëren van medi-
sche gegevens en de verstrekking ervan aan derden en de omgang met minder-
jarige patiënten en hun ouders. Bij de keuze van deze thema’s hebben we ons 
laten leiden door bepalingen van de WGBO. 

Wij hebben geconstateerd dat de omstandigheden waarin artsen moeten 
werken en de regels van de medische professie in het algemeen en van de 
werkvloer in het bijzonder ertoe leiden dat artsen weinig ontvankelijk zijn voor 
juridische kennis van WGBO-regels die slecht aansluiten op de sociale regels 
die artsen hanteren ten aanzien van de behandelingsrelatie. De regels van de 
WGBO die wel op steun kunnen rekenen van artsen op de werkvloer zijn vaak 
een verbijzondering van algemeen aanvaarde normen van de medische be-
roepsgroep. Bovendien worden sommige regels van de WGBO onbewust ge-
volgd door artsen op de werkvloer doordat er procedures zijn ontwikkeld die 
de werkwijze en daarmee de naleving op de werkvloer ‘structureren’.  

Tot slot willen we kort stilstaan bij een vraag die wordt opgeworpen door 
onze keuze om het resultaat van een proces van instrumentele zelfregulering te 
confronteren met regels van de werkvloer. Het besluit van de Commissie 
Rechten van de Patiënt om niet zelf een modelregeling op te stellen, werd ge-
nomen omdat men verwachtte dat dit op verzet zou stuiten van organisaties die 
patiënten en artsen vertegenwoordigen. Door deze organisaties te vragen zelf 
een modelregeling op te stellen, die als basis zou dienen voor de WGBO, 
hoopte de staatssecretaris op steun uit het veld. Onze bevindingen doen ver-
moeden dat de betrokkenheid van de vertegenwoordigende organisaties heeft 
geleid tot het vastleggen van normen waarover reeds consensus bestond bij 
leden van de medische beroepsgroep.50 

Maar door de keuze om de relatie tussen arts en patiënt voor te stellen als 
een contractuele verhouding is de doorwerking van een deel van de regels van 
de WGBO in alledaagse interacties tussen arts en patiënt beperkt. Bovendien 
hebben wij de indruk dat de doorwerking groter is als er sprake is van recht-in-
wording, waarbij een wet het resultaat is van een proces van zelfregulering 
waarin actoren op de werkvloer of hun vertegenwoordigers op eigen gezag 
regels stellen.51 De vertegenwoordigende organisaties hoeven dan niet te 
‘schipperen’ tussen hun achterban en de overheid, maar vertalen de behoeften 
en normen van hun achterban zonder zich af te vragen welke regeling de over-
heid voor ogen staat. Het zou interessant zijn deze veronderstelling aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. 

                                                           
50  Vergelijk Malsch, M., ‘De verhouding tussen deskundige en cliënt, wetgeving en 

zelfregulering’, hierboven 16. 
51  Vergelijk Griffiths, J., ‘Self-Regulation by the Dutch Medical Profession of Medi-

cal Behavior that Potentially Shortens Life’, in Regulating morality: a compari-
son of the role of the state in mastering the mores in the Netherlands and the 
United States, Krabbendam, J.L., Thijs H-M., en Napel, D. ten, Antwerpen, 
Maklu (2000) 173-190. 





 



Kan het bottom-up perspectief op zelfregulering  
nieuwe inzichten bieden in de regulering van de 

voortplantingstechnologie in Nederland? 

Nicolle Zeegers 

Inleiding 

De richtlijnen die gelden voor onderzoek met restembryo’s1 zijn vastgelegd in 
de Embryowet. De wetgever wil met deze wet globale richtlijnen verschaffen 
en het precieze oordeel over wat deze richtlijnen betekenen voor een specifiek 
onderzoek overlaten aan de embryo-onderzoekers zelf. Zij mogen alleen on-
derzoek met embryo's verrichten indien zij een vergunning hiervoor krijgen. 
Hiertoe moeten ze een onderzoeksprotocol opstellen en de Centrale Commissie 
Mensgebonden Onderzoek beoordeelt vervolgens of dit aan de criteria in arti-
kel 10 van de Embryowet voldoet.2  

Het gaat hier om een vorm van regulering die ik vanuit mijn achtergrond 
als politicoloog zou kenschetsen als zelfregulering. Op grond van de theorie 
van de sociale werking van regels is het echter belangrijk om te differentiëren 
tussen verschillende vormen van zelfregulering. De vorm van zelfregulering 
waarin is voorzien in de Embryowet wordt in deze theorie gekarakteriseerd als 
zelfregulering vanuit een top-down benadering. Van deze laatste benadering 
van het begrip willen Griffiths en degenen die zijn theorie aanhangen zich on-
derscheiden. Voor het onderzoek naar zelfregulering als sociologisch ver-
schijnsel prefereren zij namelijk een bottom-up benadering van zelfregulering 
als vertrekpunt.  

In dit artikel behandel ik de vraag welke meerwaarde het perspectief op 
zelfregulering van de sociale-werkingstheorie kan hebben voor het onderzoek 
naar de (regulering van) de voortplantingstechnologie in Nederland. Om deze 
vraag te beantwoorden heb ik de belangrijkste bestaande studies over de ont-
                                                           
1  Niet elk embryo dat ‘in vitro’ tot stand wordt gebracht, is geschikt om uit te groei-

en tot een kind. Bij elke IVF-behandeling gericht op de vervulling van een kin-
derwens worden er daarom minstens drie tot stand gebracht. Restembryo is de be-
naming van embryo’s die overblijven in de zin dat ze niet meer gebruikt zullen 
worden ter vervulling van de kinderwens.  

2  Deze commissie bestaat naast een of meer artsen uit personen die deskundig zijn 
op het gebied van de farmacologie, de verpleegkunde, de gedragswetenschappen, 
de rechtswetenschap, de methodologie van wetenschappelijk onderzoek en de 
ethiek, alsmede een persoon die het wetenschappelijk onderzoek beoordeelt van-
uit de invalshoek van de proefpersoon (artikel 14 Wet medisch-wetenschappelijk 
onderzoek met mensen). 
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wikkeling van de voortplantingstechnologie in Nederland, met name de intro-
ductie van IVF als eerste fase van deze ontwikkeling3, aan een nadere analyse 
onderworpen. Het gaat dan om de studies van Van Overbeeke, Kirejczyk en 
Kirejczyk, Swierstra en Van Berkel waarin de ontwikkeling van de voortplan-
tingstechnologie vanuit een politicologisch perspectief is onderzocht.4 In para-
graaf 1 geef ik aan hoe de betreffende auteurs de invoering van de IVF hebben 
beschreven. Hierbij let ik vooral op de manier waarop zij het begrip zelfregule-
ring aan de orde hebben gesteld. Vervolgens vergelijk ik in paragraaf 2 de uit-
gangspunten, centrale begrippen en vragen die deze auteurs hanteren met de 
uitgangspunten, centrale begrippen en vragen van de sociale-werkingstheorie. 
Daarna geef ik in paragraaf 3 aan wat de meerwaarde en de minpunten zijn van 
de sociale-werkingstheorie bij het onderzoeken van de voortplantingstechnolo-
gie.  

1. Politicologen over de ontwikkeling van de voortplantingstechnologie 

Van Overbeeke; Kirejczyk; Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra schetsen in 
hun werk over de regulering van de voortplantingstechnologie het beeld van 
een overheid die er niet echt in slaagt greep te krijgen op de praktijk. Eind ja-
ren zeventig werd in Engeland de eerste baby geboren waarvan de bevruchting 
middels In Vitro Fertilisatie tot stand was gebracht. In Nederland werden de 
experimenten met IVF van de bioloog Zeilmaker en de gynaecoloog Alberda 
in het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis begin jaren tachtig voor het eerst be-
kroond met de geboorte van een baby. Aan deze data gingen jaren van experi-
menteren vooraf.5 De technische mogelijkheid om de bevruchting buiten het 
menselijk lichaam tot stand te brengen roept vragen op als: onder welke voor-
waarden is het toepassen van deze techniek toelaatbaar; hoe moet de eventuele 
eiceldonatie geregeld worden; wie maakt aanspraak op een IVF-behandeling 
en hoort deze behandeling in het ziekenfonds? Toch nam de overheid tot mid-
den jaren tachtig een afwachtende houding aan ten aanzien van de IVF-

                                                           
3  In Vitro Fertilisatie staat voor de bevruchting van eicellen buiten de baarmoeder. 

Deze techniek wordt als medische behandeling toegepast ter vervulling van een 
kinderwens bij paren die als ‘onvruchtbaar’ gekwalificeerd worden. De invoering 
van deze behandeling in de gezondheidszorg opent een scala van andere techno-
logische mogelijkheden, waaronder het onderzoek met restembryo’s dat belang-
rijke geneeskundige inzichten kan opleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om in-
zichten waarmee mensen met de ziekte van Parkinson geholpen kunnen worden.  

4  Overbeeke, G. van, In-Vitro-Fertilisatie. De introductie van reageerbuisbevruch-
ting in Nederland, Amsterdam, VU-huisdrukkerij (1992); Kirejczyk, M., Met 
technologie gezegend? Gender en de omstreden invoering van in vitro fertilisatie 
in de Nederlandse gezondheidszorg, Utrecht, Uitgeverij Jan van Arkel (1996); Ki-
rejczyk, M., Berkel, D. van, Swierstra, T., Nieuwe Voortplanting. Afscheid van de 
ooievaar, Den Haag, Rathenau Instituut (2001)Studie 44. 

5  Vanaf 1977 werd in het Rotterdamse Dijkzigt-ziekenhuis met IVF van menselijke 
eicellen geëxperimenteerd.  
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praktijk.6 Volgens Van Overbeeke was het de terughoudendheid ten aanzien 
van de financiering uit collectieve middelen die de besluitvorming van de 
overheid over IVF vertraagde. De overige maatschappelijke gevolgen alsmede 
de juridische en ethische gevolgen zijn volgens hem lange tijd niet of nauwe-
lijks in beschouwing genomen.7 

Pas in reactie op de wildgroei die plaatsvond in de IVF-praktijk en met 
name de plannen voor een particuliere kliniek deed de overheid een poging tot 
beheersing. Ze riep in 1985 een vergunningenstelsel in het leven.8 Door middel 
van dit stelsel wilde de overheid zowel het aantal behandelingen als het aantal 
klinieken dat IVF verricht, beperken om de ontwikkelingen beter te kunnen 
bewaken. De behandeling wilde zij slechts toestaan voor de indicatie ‘inopera-
bele afwijking van de eierstokken’. De overheid besloot bovendien de behan-
deling niet als gebruikelijke behandeling in het verstrekkingenpakket van het 
Ziekenfondspakket op te nemen, maar een tijdelijke regeling voor subsidiering 
te treffen.9 Het stringente beheersingsbeleid stuitte op verzet van de klinieken 
en van patiëntenorganisaties als de Nederlandse Vereniging voor Reageerbuis-
bevruchting (NVRB). Vanwege obstakels in de uitvoering van het beleid duur-
de het bovendien lange tijd voordat de gestelde criteria toegepast konden wor-
den. Steeds meer ziekenhuizen vroegen vergunningen aan terwijl het ministerie 
draalde met het afgeven hiervan. Dit gebeurde pas begin jaren negentig voor 
het eerst.10 Ondertussen bloeide de IVF-praktijk zonder dat alle klinieken aan 
de medische en andere vereisten voldeden.11 De vergunning was ook verbon-
den aan de verplichting om systematisch gegevens te verzamelen over de ef-

                                                           
6  In 1982 werden er Kamervragen over gesteld. Het kabinet vroeg de Gezondheids-

raad vervolgens om advies, onder andere over de vraag welke medische indicaties 
er zouden moeten gelden De Gezondheidsraad bracht in 1984 een interim-advies 
uit (Gezondheidsraad, Interim-advies betreffende kunstmatige voortplanting, Den 
Haag, Gezondheidsraad (1984)). Het eindrapport Advies inzake kunstmatige 
voortplanting, Den Haag, Gezondheidsraad (1986) volgde pas twee jaar later.  

7  Overbeeke, G. van, In-Vitro-Fertilisatie, hierboven, 236. 
8  Het gaat hier om het ‘Besluit tijdelijke regeling In Vitro Fertilisatie’, Staatscou-

rant, nr. 141, 24 juli, 1985. In dit besluit werd de mogelijkheid tot medische han-
delingen rond IVF op basis van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen aan een vergun-
ning van de minister gebonden. Academische ziekenhuizen waren hier echter 
voorlopig niet aan gebonden.  

9  ‘Besluit niet-klinische buitenlichamelijke bevruchting ziekenfondsverzekering’, 
Staatscourant, nr. 113, 14 juni 1985. 

10  Kirejczyk, M., Berkel, D. van, Swierstra, T., Nieuwe Voortplanting, hierboven, 
64-65. 

11  Eind jaren tachtig van de vorige eeuw voerden twaalf ziekenhuizen volledige 
behandelingen voor In Vitro Fertilisatie uit. Zie Kirejczyk, M., Berkel, D. van, 
Swierstra, T., Nieuwe Voortplanting, hierboven, 74. Daarnaast waren er nog zie-
kenhuizen die de behandeling uitvoerden afgezien van het laboratoriumdeel en 
het plaatsen van het embryo. In totaal vonden er in die periode al 4200 behande-
lingen per jaar plaats. Zie: Joode, S. de, Zwanger van de kinderwens. Visies, feiten 
& vragen over voortplantingstechnologie, Den Haag, Rathenau Instituut, Studie 
46 (2001). Zie ook: Overbeeke, G. van, In-Vitro-Fertilisatie, hierboven, 226. 
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fectiviteit en risico’s van IVF. Zoals gezegd werkte het vergunningenstelsel 
lange tijd niet en werd dus ook niet aan deze verplichting voldaan. 

Toen de Gezondheidsraad in 1992 en in 1997 een aantal medische gege-
vens respectievelijk gegevens over de effectiviteit van IVF-behandelingen had 
verzameld, bleken deze niet rooskleurig.12 Bij IVF-zwangerschappen bleken 
zich meer complicaties voor te doen dan bij ‘natuurlijke’ en bij de baby’s was 
het geboortegewicht aanzienlijk lager en de sterfte rond de geboorte en in het 
eerste levensjaar aanzienlijk hoger dan bij ‘gewone’ baby’s. Bovendien bleek 
de effectiviteit van de behandeling alleen vast te staan voor de indicatie ‘inope-
rabele afwijking van de eierstokken’.  

Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra concluderen uit dit alles dat IVF-
medici zich op de werkvloer weinig gelegen hebben laten liggen aan de regels 
van de overheid over IVF, voor zover die gesteld werden. Zij bouwden hun 
praktijk uit ondanks de gebrekkige effectiviteit van de behandelingen en on-
danks de medische risico’s die hieraan verbonden waren, of in ieder geval het 
gebrek aan gegevens op dit punt. De pogingen van de overheid om in het kader 
van een medisch verantwoorde en betaalbare gezondheidszorg inzichten te 
verzamelen over deze onderwerpen werden niet bepaald gesteund. Volgens 
Kirejczyk en Van Berkel gingen de betreffende medici zelfs een verbond aan 
met onvrijwillig kinderloze vrouwen om via de media druk uit te oefenen op de 
overheid om de financiële ruimte voor IVF-behandelingen te vergroten.13 Dit 
verbond was volgens genoemde auteurs de motor achter de groei van de IVF-
praktijk. De patiënten beriepen zich hierbij op hun zelfbeschikkingsrecht. Vol-
gens de auteurs heeft dit principe, dat centraal staat in de gezondheidszorg en 
de huidige samenleving in het algemeen, een zeer stimulerende rol gespeeld in 
de ontwikkeling van de IVF-praktijk. 

Het begrip zelfregulering wordt in de studies slechts sporadisch genoemd. 
Volgens Van Overbeeke gebruikte de overheid weliswaar begrippen als dere-
gulering en zelfregulering in de context van de IVF-praktijk, maar moeten we 
dit slechts zien als onderdeel van het vertoog over de terugtredende overheid 
dat in dit geval gebruikt werd om het uitblijven van definitieve regelingen te 
camoufleren.14 Kirejczyk noemt het voorstel van de Nederlandse Vereniging 
voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) aan de Gezondheidsraad in 1984 om 
zich uit te spreken voor professionele zelfregulering in plaats van een restric-
tief overheidsbeleid.15 Het voorstel om de professie in plaats van de wetgever 
de bevoegdheid te geven om de regels te formuleren, is afgewezen. Maar de 
regels die de NVOG formuleerden, werden vervolgens wel overgenomen door 

                                                           
12  Zie Gezondheidraad , Het jaaradvies 1991, Den Haag, Gezondheidsraad (1992) 

en Gezondheidsraad, Het Planningsbesluit IVF. Den Haag, Gezondheidsraad 
(1997). 

13  Kirejczyk, M., Berkel, D. van, ‘Experimentele techniek of gangbare behandeling’, 
(2001), 56, Medisch Contact, 1887. 

14  Overbeeke, G. van, In-Vitro-Fertilisatie, hierboven, 235 
15  Kirejczyk, M., Met technologie gezegend?, hierboven,108. 
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de wetgever.16 In die zin was er impliciet wel sprake van een soort zelfregule-
ring, zo klinkt door in beide studies. Ook deze regels werden echter niet geheel 
nageleefd, uiteindelijk bepaalden de medici op de werkvloer wat er gebeurde. 
De auteurs van de studies laten in het midden of deze medici hierbij geen re-
gels dan wel hun eigen regels hanteerden. 

Samengevat wordt in de studies gesteld dat de IVF-praktijk zich los van 
overheidsregels ontwikkelde en dat voor zover er regels door de overheid wer-
den geformuleerd hierin de heersende praktijk werd gevolgd. De auteurs vin-
den de marginale rol van de overheid in de besluitvorming over IVF problema-
tisch omdat hiermee bepaalde vragen en kritiek buiten de discussie over de 
ontwikkeling van deze praktijk zijn gehouden. Overbeeke wijst in dit verband 
op vragen en opmerkingen over zowel medische, juridische, ethische en maat-
schappelijke gevolgen van IVF.17 Kirejczyk; Kirejczyk, Van Berkel en Swier-
stra noemen hier de kritische geluiden uit christelijke hoek en de inbreng van 
groepen uit de vrouwenbeweging.  

2. De vragen, begrippen en uitgangspunten 

Zoals in de inleiding al is gezegd, zijn de aanhangers van de sociale-werkings-
theorie vooral geïnteresseerd in het bottom-up perspectief op zelfregulering. 
Griffiths stuitte op het belang van zelfregulering bij het uitwerken van zijn 
theorie over hoe en wanneer juridische regels in de praktijk nageleefd wor-
den.18 Hij veronderstelt dat wanneer een juridische regel een bepaald lokaal 
semi-autonoom veld als bron heeft de kans groot zal zijn dat deze regel in dit 
semi-autonome sociaal veld nageleefd wordt.19 Dit roept bij hem de vraag op 
wanneer en hoe in semi-autonome sociale velden regels ontstaan die op een 
later moment aanleiding vormen tot juridische veranderingen. Griffiths geeft 
verschillende voorbeelden van rechtsveranderingen die hun oorsprong vinden 
op de werkvloer. Hij laat bovendien zien dat de nieuwe regels op de werkvloer 
ontstaan als gevolg van een conflict tussen bepaalde (nieuwe) praktijken en 
bestaande regels. Naar aanleiding van een dergelijk conflict worden oude re-
gels gemobiliseerd en gespecificeerd en hiermee wordt een nieuwe regel in het 
leven geroepen.  

                                                           
16  Deze regels werden eerst overgenomen in de latere adviezen van de Gezondheids-

raad. Het kabinet sloot zich op zijn beurt in de opeenvolgende planningsbesluiten 
aan bij de adviezen van de Gezondheidsraad . Hiermee deed het volgens de au-
teurs niets anders dan het formeel bekrachtigen van ontwikkelingen die al in de 
praktijk hebben plaatsgevonden. Zie: ‘Wet ziekenhuisvoorzieningen, Plannings-
besluit in VITO fertilisatie’, Staatscourant, nr. 147, 31 juli 1989 en ‘Wet zieken-
huisvoorzieningen, Planningsbesluit in- vitrofertilisatie’, Staatscourant, nr. 95, 
1998. 

17  Overbeeke, G. Van, In-Vitro-Fertilisatie, hierboven, 236. 
18  Griffiths, J., ‘The social working of legal rules, (2003), 48, Journal of Legal Plu-

ralism, 1-84. 
19  Ibid, 66. 
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Stamhuis onderstreept in dit nummer het belang van het onderscheid tussen 
zelfregulering vanuit een top-down en zelfregulering vanuit en bottom-up per-
spectief. Volgens deze auteur moet het bij zelfregulering vanuit het laatste per-
spectief gaan om regels die ontstaan in een concrete handelingssituatie ‘los van 
of zelfs tegengesteld aan overheidsregulering’.20 Stamhuis haalt als voorbeeld 
van hetgeen geldt als regulering vanuit een bottom-up perspectief een voor-
beeld aan dat Griffiths in het genoemde artikel geeft. Griffiths bespreekt de 
regel voor en van artsen op een IC afdeling betreffende het staken van een 
‘zinloze’ behandeling met als waarschijnlijk gevolg dat de patiënt overlijdt. 
Wanneer een arts hiertoe besluit moet hij of zij dit zodanig doen dat de patiënt 
sterft tijdens de eigen dienst. Deze regel komt direct voort uit het handelen in 
de praktijk en is afgeleid van een algemene maatschappelijke norm, ofwel een 
bestaande regel, in dit geval de norm dat ‘je je eigen rommel moet opruimen’.  

Griffiths vindt de bottom-up-benadering interessanter vanuit empirisch-
theoretische overwegingen en niet op normatieve gronden. Het gaat dan met 
name om vragen als waar en hoe ontstaat zelfregulering? En: Onder welke 
omstandigheden vormen de regels die hieruit voortkomen ‘recht in wording’.  

In de studies die hiervoor zijn behandeld kijken auteurs vanuit een ander 
perspectief naar zelfregulering door medici. Zij vragen naar de mate waarin 
sprake is van politiek-maatschappelijke sturing van de medische technologie 
en naar de kwaliteit van deze sturing. Deze vragen vloeien mede voort uit de 
constatering dat hedendaags beleid over het algemeen tot stand komt in een 
netwerk van actoren dat zich rond een bepaald taakveld van de overheid heeft 
geformeerd.21 Zo komen de regels die gelden voor de Nederlandse gezond-
heidszorg doorgaans tot stand in een beleidsnetwerk waarin de overheid zich 
samen met actoren als de Gezondheidsraad, de Ziekenfondsraad, artsenorgani-
saties en patiëntenorganisaties bevindt. De relaties en contacten tussen de acto-
ren in een dergelijk beleidsnetwerk lopen dwars door formele procedures en de 
scheidslijn tussen gouvernementele en non-gouvernementele organisaties 
heen.22 Van Overbeeke, Kirejczyk en de andere auteurs gaan in op de vraag 
wie invloedrijke spelers waren in het netwerk waarin de (weinige) regels voor 
de IVF-praktijk werden vastgesteld. Het kabinet en de betrokken ambtenaren 
op de departementen baseerden zich wat betreft de medische, ethische en maat-
schappelijke aanvaardbaarheid van de technieken en methoden op de adviezen 

                                                           
20  Zie Stamhuis, J., ‘Zelfregulering in een bottom-up perspectief en de bedrijfscode 

van Shell’, p. 11, in dit nummer. Daarnaast noemt Stamhuis drie andere kenmer-
ken van zelfregulering vanuit een bottom-up perspectief . Ten eerste is deze pro-
cesmatig; ten tweede gaat het niet om een individueel proces; ten derde moet deze 
zelfregulering een zekere mate van duurzaamheid bezitten. 

21  Daarnaast zijn deze vragen geïnspireerd door de zogenaamde Constructive Tech-
nology Assessment, een aanpak van dilemma’s bij de politieke sturing van techno-
logie die in de tweede helft van de jaren tachtig opgeld deed. Zie Kirejczyk, M., 
Met technologie gezegend?, hierboven, 15. 

22  Heywood, A., Politics, Hampshire and New York, Palgrave (2002), 406. 
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van de Gezondheidsraad.23 Deze raad heeft dan ook de benodigde weten-
schappelijk kennis over technieken en behandelmethoden in huis. De politieke 
partijen hadden in de jaren tachtig hun standpunt over IVF nog niet bepaald en 
probeerden de discussie over medische, juridische, ethische en andere maat-
schappelijke gevolgen voor zich uit te schuiven.24 De overheid was dus be-
paald niet de meest invloedrijke speler in het beleidsnetwerk.  

De auteurs hanteren, impliciet of expliciet, het uitgangspunt dat regels 
democratisch moeten zijn. De precieze criteria die hieruit voortvloeien, zijn 
afhankelijk van de specifieke opvatting van democratie die wordt gehanteerd. 
In de klassieke opvatting van ‘indirecte democratie’ wordt aan dit uitgangspunt 
voldaan via de procedures van de parlementaire democratie eventueel aange-
vuld met voorzieningen die in de vertegenwoordiging van de direct belangheb-
benden voorzien. Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra hanteren in hun bundel 
een ‘deliberatieve’ opvatting van democratie. Op grond van deze opvatting zijn 
vooral de publieke debatten over de voortplantingstechnologie van belang en 
de vraag of de inbreng in deze debatten heterogeen van aard is.25 Het is vol-
gens deze benadering aan de overheid om deze debatten te stimuleren, alsmede 
de heterogeniteit van de inbreng.  

In beide opvattingen geldt dat op het moment dat regels los van over-
heidsorganen als regering en parlement gemaakt worden, het belangrijkste 
democratiserend mechanisme wegvalt. Door de regels over te laten aan de be-
roepsgroep zelf of de heersende praktijk te laten voor wat deze is, wordt aan 
medici het monopolie gelaten bij het bepalen van de ontwikkelingen in de 
voortplantingstechnologie. Uit het voorbeeld van Griffiths over een IC- afde-
ling wordt dan wel duidelijk dat algemene maatschappelijke normen wel mee-
genomen worden op de medische werkvloer. Hiermee wordt echter de wind 
niet helemaal uit de zeilen van de kritische politicologen genomen. Het is 
moeilijk vol te houden dat de normen en waarden die artsen hanteren represen-
tatief zijn voor de bevolking als geheel. Als beroepsgroep hebben medici eigen 
normen en waarden waarbij deze ook nog verschillen afhankelijk van de meer 
specifieke functie van de medicus; zo hebben huisartsen bijvoorbeeld een an-
dere beroepsethiek dan medici die medisch-technologische onderzoek doen. 
Deze laatste groep ontleent haar waarden en normen niet alleen aan de 
artseneed maar ook aan criteria gesteld door de wetenschap. In de keuzes die 
ze maken zullen ze dan ook mede gestuurd worden door de normen en waar-
den maar ook de belangen die ze hebben als wetenschappelijk onderzoeker. 

                                                           
23  Deze brachten naast de adviezen die al genoemd zijn ook uit Het Planningsbesluit 

IVF, Den Haag, Gezondheidsraad (1997) en IVF: afrondende advisering, Den 
Haag, Gezondheidsraad (1998). 

24  Volgens Van Overbeeke werden de IVF-behandelingen als onderwerp vooral 
besproken in het kader van de benodigde beheersing van de kosten van het ver-
strekkingenpakket in de verzekeringen (Overbeeke, EG. van, In-Vitro-Fertilisatie, 
hierboven, 280.  

25  Dryzek, S., Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations, 
Oxford, Oxford University Press (2000). 
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Een aantal van de algemene maatschappelijke waarden en normen zal dan ook 
niet meer mee genomen worden in het besluitvormingsproces over de regels of 
in ieder geval zullen zij minder gewicht krijgen. Neem bijvoorbeeld de norm 
dat als er zoveel mogelijk duidelijkheid moet bestaan over mogelijke opbreng-
sten en risico’s voordat er geëxperimenteerd wordt met de voortplanting. Vol-
gens de beschrijving in de studies over de IVF-praktijk hebben de medici die 
hierbij betrokken waren zich niet veel gelegen laten liggen aan deze norm.  

Gezien genoemde uitgangspunten van democratie wordt de onevenredig 
grote invloed van medici op de ontwikkeling van de IVF-praktijk in Nederland 
vanuit politicologisch perspectief geproblematiseerd. De aanhangers van de 
sociale-werkingstheorie zijn geïnteresseerd in de regels die medici hanteren in 
deze praktijk, voor zover het hierbij gaat om zelfregulering. Zij attenderen erop 
dat zelfregulering door medici voordelen kan hebben vanuit het oogpunt van 
de naleving van regels. 

3. De sociale-werkingstheorie: meerwaarde en minpunten  

De studies naar ontwikkelingen in de IVF-praktijk bieden inzicht in welke 
actoren ingesloten worden in de besluitvorming hierover en welke actoren 
hiervan uitgesloten worden. Dit inzicht bieden ze dankzij hun uitgangspunt van 
democratie; een normatief uitgangspunt dat waarschijnlijk tegelijkertijd heeft 
bijgedragen aan het ontstaan van enkele blinde vlekken in hun onderzoek. Met 
behulp van de sociale-werkingstheorie kan de vinger worden gelegd op deze 
blinde vlekken. Het gaat dan ten eerste om wat zelfregulering precies inhoudt 
en ten tweede de voordelen die zelfregulering kan hebben uit beheersmatig 
oogpunt. Wat het eerste punt betreft: naast zelfregulering op het niveau van 
professionele organisaties kan er ook sprake zijn van zelfregulering in de zin 
van regels die zijn geformuleerd en worden gehanteerd in concrete handelings-
situaties van medici. De auteurs van de studies die hiervoor zijn behandeld, 
doen het voorkomen alsof de IVF-medici alleen maar koste wat kost behande-
lingen wilden toepassen. Deze medici zullen echter bij hun handelen wel be-
paalde regels in acht hebben genomen of hebben moeten nemen van hun colle-
ga-medici. Hierop wijst bijvoorbeeld het gegeven dat de gynaecoloog Alberda 
en de bioloog Zeilmaker, als pioniers van de IVF-methode in Nederland, twee 
jaar moesten wachten voordat ze toestemming kregen een embryo dat in vitro 
tot stand was gekomen terug te plaatsen in de baarmoeder van een vrouw. De 
directie en de medisch-ethische commissie van het Academisch Ziekenhuis 
Dijkzigt wilden eerst meer zekerheid, onder andere over het mogelijke risico 
van afwijkingen bij de geboorte.26 In de studies van Van Overbeeke en Kire-
                                                           
26  Deze informatie uit de archieven van het betreffende ziekenhuis werd naar voren 

gebracht in een aflevering van het tv-programma ‘Andere tijden’ over de intro-
ductie van de IVF-behandeling in Nederland, die uitgezonden werd op dinsdag 13 
mei 2003 om 20.30 en herhaald werd op dinsdag 26 augustus 2003 op hetzelfde 
tijdstip.  
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jczyk; Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra wordt geen aandacht besteed aan de 
regels die directies en medisch-ethische commissies van ziekenhuizen hebben 
gesteld aan de IVF-praktijk.  

Regels die geformuleerd worden door de medici op de werkvloer zelf 
hebben een grotere kans om nageleefd te worden. Hiermee kom ik op het twee-
de punt waarop de sociale-werkingstheorie meerwaarde heeft. Onderzoek naar 
bottom-up zelfregulering betreffende onderzoek met embryo’s en de IVF-
praktijk zou gegevens op kunnen leveren die niet alleen interessant zijn vanuit 
empirisch, theoretische overwegingen maar ook in normatief, beheersmatig 
opzicht. Het zou inzicht bieden in de (maatschappelijke) normen die de medi-
sche onderzoekers uit zichzelf hanteren en die niet van bovenaf opgelegd hoe-
ven te worden. Niet elke medische handeling kan gecontroleerd worden, er zal 
altijd voor een deel op de ethiek van de betrokken individuen en de beroeps-
groep vertrouwd moeten worden.  

Tot nu toe is er geen onderzoek verricht vanuit de sociale-
werkingstheorie naar zelfregulering door medici die betrokken zijn bij IVF-
behandelingen of bij embryo-onderzoek. Het zou vooral interessant zijn om 
meer te weten te komen over de regels die medici hanteerden bij het in vitro 
bevruchten van eicellen en de handelingen met embryo’s voordat het vergun-
ningenstelsel daadwerkelijk werd toegepast en voordat de Embryowet van 
kracht werd. Met deze gegevens kan dan nader bepaald worden waar precies 
de bron ligt voor de overheidsregels die uiteindelijk hiervoor zijn of zullen 
gaan gelden. 

De toepassing van de sociale-werkingstheorie op de regulering van IVF-
behandelingen en embryo-onderzoek vraagt wel om een nadere methodologi-
sche uitwerking van de sociale-werkingstheorie dan tot nu toe heeft plaatsge-
vonden. Hiervoor benadrukte Stamhuis het onderscheid tussen zelfregulering 
‘los van of zelfs tegengesteld aan overheidsregulering’ en zelfregulering af-
hankelijk van de staat.27 De eerste vorm van zelfregulering, zelfregulering 
vanuit een bottom-up perspectief, zou centraal moeten staan in het empirisch 
onderzoek dat zij voorstaat. Met het oog op de methodologische uitwerking, 
definieert Stamhuis deze vorm van zelfregulering in termen van het semi-
autonoom sociaal veld. Zelfregulering is dan ‘het voortbrengen en handhaven 
van regels door een semi-autonoom sociaal veld niet zijnde de staat of door de 
staat met de bevoegdheid hiertoe bekleed’.28 Maar deze definitie van zelfregu-
lering is breder dan de eerste definitie. De regels die de beroepsorganisatie 
NVOG formuleerde voor de IVF-praktijk zouden hier namelijk wel onder val-
len terwijl deze niet vallen onder de eerder gegeven definitie De NVOG for-
muleerde de betreffende regels namelijk onder andere met de bedoeling om 
restricties door de overheid af te wenden Het gaat dus om zelfregulering die 
niet los van de overheid staat. Met de definitie van zelfregulering in termen 

                                                           
27  Zie noot 21. 
28  Zie Stamhuis, J., ‘Zelfregulering in een bottom-up perspectief en de bedrijfscode 

van Shell’, p. 14,  in dit nummer. 
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van semi-autonome sociale velden haalt Stamhuis vormen van zelfregulering 
in huis waar de overheid en haar beleid duidelijk een rol in spelen en op grond 
waarvan ze eerder gekwalificeerd werden als zelfregulering vanuit een top-
down perspectief. Ik denk bijvoorbeeld aan de zelfregulering die plaats vindt 
om het ingrijpen van de overheid, in welke vorm dan ook, voor te zijn of zelf-
regulering waarbij een norm die de overheid heeft gesteld op eigen initiatief 
nader geconcretiseerd wordt door een semi-autonoom sociaal veld. Nu zouden 
er in de gezondheidszorg ook weinig te onderzoeken regels overblijven als het 
criterium is dat ze los van overheidsregulering moeten staan te absoluut wordt 
toegepast. Ook een onderzoeker die zich richt op de regels van medici op de 
werkvloer, moet er rekening mee houden dat deze medici lid zijn van bestuurs-
commissies, beroepsorganisaties en adviesorganen die deel uitmaken van het 
beleidsnetwerk dat het beleid in de gezondheidszorg bepaalt. De genoemde 
organisaties verkeren op zijn minst in een voortdurende overlegsituatie met de 
overheid over de financiering en de regulering van handelingen en hiermee 
bestaat er een voedingsbodem voor allerlei formele maar vooral ook informele 
contacten die van invloed zijn op het beleid. Wanneer kan er nog gesproken 
worden van een proces waarin regels tot stand komen ‘los van of tegengesteld 
aan’ de overheid? Voor zover regels al niet tot stand komen in overleg met een 
vertegenwoordiger van de overheid zitten de overheid en/of haar regels wel in 
de hoofden van de medici op het moment dat ze zelf de regels formuleren. Wat 
zelfregulering in de gezondheidszorg betreft zou het beter zijn om meerdere 
gradaties van betrokkenheid van de overheid te onderscheiden in plaats ervan 
uit te gaan dat de overheid òf wel òf niet erbij betrokken is. 

Het belang van de sociale-werkingstheorie is dat ze de blik van de onder-
zoeker in de eerste plaats richt op de regels die gemaakt zijn door individuen 
en lokale verbanden wier handelen de regulering betreft. Hiermee kan dit per-
spectief een aanvulling bieden op de hier behandelde studies waarin vanuit 
politicologisch perspectief is gekeken naar de ontwikkelingen in de voortplan-
tingstechnologie. Hierbij dient wel in aanmerking te worden genomen dat het 
begrip bottom-up in het politicologische perspectief een andere betekenis heeft. 
In de sociale-werkingstheorie worden regels bottom-up genoemd als ze door 
individuen en lokale organisaties zijn gemaakt wier handelen de regels direct 
treffen om vervolgens eventueel bevestigd te worden door de instantie die offi-
cieel de bevoegdheid heeft om regels te maken. Bij politicologen is het begrip 
bottom- up direct verbonden aan het democratisch idee dat mensen aan de ba-
sis inspraak moeten hebben in de regels die hun leven beheersen. Bij toepas-
sing op het medisch handelen kunnen deze verschillende betekenissen tegen-
gestelde kwalificaties opleveren. Griffiths ziet de regels die medici op de 
werkvloer formuleren bijvoorbeeld als afkomstig van de basis, dus als bottom-
up. In de politicologische betekenis van genoemde begrippen zouden deze 
medici juist bij de top ingedeeld worden. Het gaat immers om een groep pro-
fessionelen die kennis van en macht over de gezondheid van mensen heeft en 
sterk vertegenwoordigd is in de gremia die de regels in de gezondheidszorg 
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bepalen. Vanuit dit politicologische perspectief zouden eerder patiënten of 
bepaalde groepen van patiënten, zoals vrouwen, als de bottom gezien worden. 

4. Conclusie 

In de studies naar de ontwikkeling van de voortplantingstechnologie in Neder-
land die in dit artikel zijn behandeld, komt zelfregulering als begrip wel voor 
maar het is hier nog niet echt onderwerp van onderzoek. In dit artikel heb ik 
aangegeven dat onderzoek naar zelfregulering vanuit het perspectief van de 
sociale-werkingstheorie op een aantal punten een belangrijke aanvulling kan 
bieden. Ten eerste gaat het dan om het blootleggen van lokale regels die vanuit 
het politicologisch perspectief van de bestaande studies aan het oog onttrokken 
zijn gebleven. Het inzicht in deze regels is ten tweede vanuit normatief en be-
heersmatig opzicht van belang omdat deze geformuleerd en nageleefd zijn 
zonder directe controle door de overheid.  

De studies van Van Overbeeke; Kirejczyk; Kirejczyk, Van Berkel en 
Swierstra laten zien dat de overheid wat betreft het stellen van regels aan de 
voortplantingstechnologie, gezien de samenstelling van het beleidsnetwerk, 
slechts een speler naast andere spelers is. Ze wijzen op de consequentie dat 
groepen uit de bredere samenleving die via de overheid mee willen praten over 
de regels min of meer uitgesloten zijn van het debat. Het versterken van de rol 
van de overheid is echter niet de enige weg die gevolgd kan worden om deze 
groepen te betrekken bij het debat over de regels. Medici en hun organisaties 
kunnen ook direct aangesproken worden op hun beleid. Een belangrijk hulp-
middel hierbij is om te weten wat deze beroepsgroep drijft om te handelen zo-
als ze doen. Inzicht in de regels die zij zelf aan hun handelen stellen kan op die 
manier ook weer bijdragen aan een verbreding van het debat over de regule-
ring van de voortplantingstechnologie. 
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Private regulering voedselveiligheid 
De supermarkt als regelgever en handhaver1 

Tetty Havinga 

1. Nieuwe vormen van regulering 
 
De traditionele wijze van regulering, directe overheidsregulering door middel 
van wetgeving (zogenaamde ‘command-and-control’ regulation), staat in toe-
nemende mate onder druk. Zowel vanuit wetenschap als vanuit politiek en 
bedrijfsleven wordt gepleit voor modernere, meer flexibele en minder statelijke 
vormen van regulering, zoals zelfregulering, co-regulering, opgelegde zelf-
regulering en private systemen van governance.2 Deze alternatieve vormen van 
regulering benadrukken een grotere rol voor het bedrijfsleven en andere priva-
te partijen en een minder dominante en centrale rol voor de overheid. Deze 
ontwikkeling leidt tot vragen met betrekking tot legitimiteit, effectiviteit en 
verantwoordelijkheid. Zijn deze nieuwe vormen van regulering inderdaad ef-
fectiever dan klassieke overheidsregulering? Hoe worden publieke belangen 
beschermd in private vormen van regulering? Hoe wordt machtsmisbruik en 
willekeur voorkomen? 

Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden is empirisch onderzoek 
nodig naar de interactie tussen bedrijfsleven en overheid in de praktijk van 
                                                           
1  Bij het schrijven van dit artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van commentaar 

en suggesties van Betty de Hart, Peter Oosterveer en andere collega's binnen het 
Instituut voor rechtsociologie en daarbuiten. 

2  Aalders, M., ‘Drivers and Drawbacks: regulation and environmental risk man-
agement systems’, (2002), CARR Discussion Paper no. 10; Aalders, M. & 
Wilthagen, T., ‘Moving beyond command and control: reflexivity in the regula-
tions of occupational safety and health and the environment’, (1997), 19/4, Law & 
Policy, 415-444; Black, J., Critical reflections on regulation, London, CARR Dis-
cussion Paper 4 (2002); Braithwaite, J., ‘Enforced Self-regulation: a new strategy 
for corporate crime control’, (1982), 80, Michigan Law Review, 1466-1507; Fur-
ger, F., ‘Accountability and systems of self-governance The case of the maritime 
industry’, (1997), 19/4, Law & Policy, 445-476; Gunningham, N. & Sinclair, D., 
‘Regulatory pluralism: Designing policy mixes for environmental protection’, 
(1999), 21/1, Law & Policy, 49-76; Hutter, B. M., Regulation and risk. Occupa-
tional health and safety on the railways, Oxford, Oxford University Press (2001); 
Lugt, M., ‘The shifting boundaries of public and private enforcement: Case study 
on foodstuffs. The enforcement of the Hygiene directive 93/43/EEC in the Neth-
erlands, Germany and England’, in: Compliance and Enforcement of European 
Community Law, Vervaele, J.A.E. (ed.), The Hague etc., Kluwer Law Interna-
tional (1999) 171-191; Sinclair, D., ‘Self-regulation versus Command and Con-
trol? Beyond false dichotomies’, (1997), 19/4, Law & Policy, 529-559. 
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regulering3 en naar de verhouding tussen regulering door het bedrijfsleven en 
overheidsregulering.4 In dit artikel wil ik hiertoe een aanzet geven aan de hand 
van een analyse van de rol van private actoren bij de regulering van voedsel-
veiligheid. 

2. Regulering van voedselveiligheid als terrein van onderzoek 

Voedselveiligheid staat sterk in de maatschappelijke en politieke belangstel-
ling. Dit blijkt onder meer uit aandacht in het parlement,5 bij belangenorgani-
saties6 en in de media. Unnevehr en Roberts7 signaleren een toenemende druk 
op producenten om de veiligheid van voedsel te verbeteren en op de overheid 
om in te grijpen in de voedselmarkt. De achtergrond hiervan wordt gevormd 
door een aantal structurele veranderingen zoals de vooruitgang in de (gezond-
heids)wetenschap, verandering in de wijze waarop consumenten voedsel ver-
krijgen en bereiden, en een toegenomen internationale handel in (verse) voed-
selproducten. De maatschappelijke bezorgdheid over de veiligheid van voedsel 
is toegenomen naar aanleiding van de gekke-koeienziekte en enkele andere 
voedselschandalen.8 Regelmatig worden we opgeschrikt door incidenten zoals 
salmonella-besmetting, dioxine in kip of melkproducten, en fabrikanten die 
bepaalde producten terughalen. Wanneer er iets mis gaat, worden zowel de 
overheid als de voedselproducenten hierop aangesproken. Pogingen om de 
voedselveiligheid te verbeteren kunnen bestaan uit bepleiten van stringente 
wetgeving en effectieve handhaving daarvan of het vaststellen van een niet-
wettelijke standaard, al dan niet in combinatie met certificering. 

De recente Europese en Nederlandse wetgeving legt er sterk de nadruk op 
dat producenten en leveranciers primair verantwoordelijk zijn voor voedselvei-
ligheid. Bedrijven moeten zorgen dat het voedsel dat zij produceren en verko-
pen veilig is en voldoet aan de gestelde voorschriften. De overheid is verant-
woordelijk voor toezicht en handhaving van de levensmiddelenwetgeving. 

                                                           
3  Aalders, ‘Drivers and Drawbacks’, hierboven. 
4  Gunningham, N. & Rees, J., ‘Industry Self-Regulation: an institutional perspec-

tive’, (1997), 19/4, Law & Policy, 363-414. 
5  Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II, nr. 26 991 (Voedselveiligheid), nr 26 577 (Di-

oxine in veevoer), 24 668 (Gekke-koeienziekte BSE) en 27 495 (Destructiewet-
geving). 

6  Zo noemen bijvoorbeeld de Europese organisatie van de voedingsmiddelen indu-
strie (CIAA, Confédération des industries agro-alimentaires de l’UE) en het Cen-
traal Bureau Levensmiddelenhandel beide voedselveiligheid als speerpunt in hun 
jaarverslag over 2001. 

7  Unnevehr, L. & Roberts, T., ‘Editorial: Food safety incentives in a changing 
world food system’, (2002), 13, Food Control, 73-76. 

8  Vogel, D., ‘The new politics of risk regulation in Europe’, (2001), CARR Discus-
sion Paper, no. 3; Käferstein, F.K., ‘Actions to reverse the upward curve of food-
borne illness’, (2003), 14, Food control, 101-109; Grievink, J.-W., Josten, L. & 
Valk C., State of the art in food. The changing face of the worldwide food indus-
try, [Doetinchem], Elsevier Business Information (2002). 
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De afgelopen jaren zijn door verschillende organisaties buiten de Nederlandse 
overheid initiatieven ontplooid om de risico’s van onveilig voedsel te verklei-
nen en om het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van voedsel te 
vergroten. Gezamenlijke producenten ontwikkelden systemen van Integrale 
Keten Beheersing. Supermarkten ontwierpen protocollen en richtlijnen en stre-
ven naar internationaal geaccepteerde voedselveiligheidsstandaarden. Binnen 
Europa werd een systeem opgezet om andere landen snel te waarschuwen en 
informeren in geval van verontreiniging of bederf van voedingsproducten (Ra-
pid Alerts). Er ontstaan gespecialiseerde certificerings- en auditing bureaus 
gericht op voedingsindustrie of voedselproducten. 
 
Regulering vat ik op als een interpretatieve praktijk. Mensen en organisaties 
reageren niet alleen op regelgeving maar construeren de inhoud en betekenis 
van regelgeving binnen een sociaal veld. Regels, standaarden en hun interpre-
tatie vormen sociale praktijken binnen een sociaal veld. Tegelijkertijd worden 
regels en hun interpretatie gevormd door reeds bestaande sociale praktijken. 
Deze benadering sluit aan bij de bestudering van semi-autonomous social 
fields,9 organisational fields,10 en the endogeneity of legal regulation.11 Mijn 
onderzoek is gericht op de rol van sociale velden bij totstandkoming, interpre-
tatie en naleving van (juridische) regels met betrekking tot voedselveiligheid. 
Het sociale veld rond voedselveiligheid bestaat uit verschillende personen en 
organisaties die samen wet- en regelgeving op het gebied van voedselveilig-
heid construeren: voedingsindustrie, groothandel, detailhandel, agrarisch pro-
ducenten, overheidsinstanties belast met regelgeving, toezicht en handhaving, 
particuliere organisaties betrokken bij certificering en inspectie van voedsel-
veiligheid in bedrijven, en consumentenorganisaties.  

In dit artikel bespreek ik allereerst verschillende vormen van regulering. 
Vervolgens ga ik op basis van literatuur na onder welke omstandigheden priva-
te regulering effectief kan functioneren. Tenslotte werk ik dit uit aan de hand 
van een case studie naar de rol van supermarkten en hun organisaties bij de 
regulering van voedselveiligheid. 

3. Vormen van regulering en zelfregulering 

De verschuiving van klassieke overheidsregulering naar minder statelijke vor-
men van regulering nodigt uit tot het opnieuw doordenken van de conceptuali-

                                                           
9  Moore, S.F., ‘Law and social change: the semi-autonomous social field as an 

appropriate subject of study’, (1973), 7, Law and Society Review, 719-746.  
10  Epp, A., ‘Overcoming the organisational deficit in research on regulation. The 

conflict over GM food in Germany and the Untied states, (2001), Zeitschrift für 
Rechtssoziologie, 207-225. 

11  Edelman, L.B., Uggen C. & Erlanger H.S., ‘The endogeneity of legal regulation: 
Grievance procedures as rational myth’, (1999) 105/2, American Journal of Soci-
ology, 406-454. 
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sering van regulering en zelfregulering.12 Regulering omschrijf ik als door 
middel van bepaalde regels of voorschriften bedrijven beperken in hun hande-
lingsvrijheid met een bepaald oogmerk.13 Regulering omvat drie elementen: 
regelgeving (standaard vaststellen), toezicht op naleving, en handhaving (sanc-
tionering).14 In een statelijk reguleringsconcept worden deze drie elementen 
uitgevoerd door (verschillende) overheidsinstanties. In het klassieke model is 
regelgeving voorbehouden aan de wetgever, toezicht aan een inspectiedienst, 
en handhaving aan het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk apparaat. Nieuwe, 
minder statelijke concepties van regulering omvatten niet alleen overheidsin-
stanties maar ook tweede en derde partijen, zoals bedrijven, bedrijfstakorgani-
saties en andere maatschappelijke organisaties (NGO’s) die kunnen optreden 
als regelgever, toezichthouder of handhaver. 

Bij het onderscheiden van verschillende vormen van regulering zijn twee 
dimensies van groot belang: de aard van de regulering en de bron van regule-
ring. Op basis hiervan kunnen vier grondvormen van regulering worden onder-
scheiden: directe publieke regulering, indirecte publieke regulering, directe 
private regulering en indirecte private regulering. Regulering van voedselvei-
ligheid vindt onder andere plaats via nationale en internationale wetgeving 
(publieke regulering). Daarnaast kennen bedrijven en bedrijfstakken verschil-
lende varianten van private regulering. Er is niet altijd een scherpe scheidslijn 
tussen private en publieke regulering. Picciotto15 merkt terecht op dat het in 
moderne netwerksamenlevingen moeilijker is geworden om privaat en publiek 
te onderscheiden; private organisaties kunnen publieke taken vervullen en pu-
blieke instanties kunnen doordrongen zijn van een privaat ethos. 

Zelfregulering door bedrijven onderling zonder enige betrokkenheid daar-
bij van de overheid komt slechts zelden voor.16 Van de 347 door De Vroom17 
                                                           
12  Black, J., ‘Critical reflections on regulation’, hierboven; Sinclair, ‘Self-regulation 

versus Command and Control?’, hierboven. 
13  Bij regulering zijn een aantal elementen cruciaal, te weten: 
 - aanwijsbare actor (persoon of organisatie) als bron van regels (traditionele regels 

waarvan bron of herkomst inmiddels onbekend, vallen buiten concept); 
 - zekere hiërarchie in relatie tussen regelgever en gereguleerde (afspraak tussen 

twee gelijke partijen valt er buiten); 
 - regels betreffen een categorie bedrijven (niet 1 bedrijf); 
 - voor alle betreffende bedrijven zijn regels bindend (niet vrijblijvend); 
 - toezicht en handhaving door een externe partij (niet door bedrijf zelf). 
 (Vergelijk Jettinghoff, A. & Havinga, T., ‘Self-regulation in business: Beyond 

associational self-regulation’, in: 60 maal recht en 1 maal wijn: Rechtssociologie. 
Sociale problemen en justitieel beleid. Liber Amicorum prof. dr. Jean Van Houtte, 
Loon, F. van & Aeken, . van (eds.), Leuven, Acco (1999) 609-620). 

14  Picciotto, S., ‘Reconceptualizing regulation in the era of globalization’, (2002), 
29/1, Journal of Law and Society, 1-11; Scott, C., ‘Private regulation of the Public 
sector’, (2002), 29/1, Journal of Law and Society, 56-76. 

15  Picciotto, S., ‘Reconceptualizing regulation in the era of globalization’, hier-
boven. 

16  Gunningham, N. & Rees, J., ‘Industry Self-Regulation’, hierboven; Jettinghoff, A. 
& Havinga, T. ‘Self-regulation in business’, hierboven; Vroom, B. de, Verenigde 
fabrikanten. Ondernemersverenigingen van de voedings- en geneesmiddelenindu-
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onderzochte belangenverenigingen van ondernemers in de voedings- en ge-
neesmiddelenindustrie waren er slechts enkele betrokken bij wat hij noemt 
‘zuivere zelfregulering’. Als voorbeeld noemt hij de ‘British Bacon and Meat 
Manufacturers BMMA’ die overgingen tot zelfregulering via een Code of 
Practice (m.b.t. ‘unfit meat’ en de kwaliteit van bacon) omdat overheidsregule-
ring naar de zin van de ondernemers te lang uitbleef. In de meeste gevallen is 
sprake van een combinatie van zelfregulering en overheidsregulering. Zelfre-
gulering komt vaak moeizaam of niet tot stand vanwege onderlinge onenigheid 
tussen betrokken ondernemers. In feite betreft regulering in veel gevallen een 
mix tussen private en publieke actoren. 

Schema 1 bevat een aantal voorbeelden van de verschillende vormen van 
regulering van voedselveiligheid. 
  
Schema 1: Vormen van regulering van voedselveiligheid 

Aard regulering Bron regelge-
ving Direct Indirect 
 
Publiek 
 

Warenwet18 
Vleeskeuringswet19 
General Food Law20 

Productenaansprakelijk-
heid21 
TBT-GATT overeen-
komst22 

Publiek-
privaat 

Verordening product- of bedrijf-
schap 
Branchehygiënecode 

Verzekeringsvoorwaarden 

 
Privaat 
 

Voedselveiligheidsstandaard van 
groothandel of retailers 
Kwaliteitsprogramma bepaald 
Product 

 
Consumenten-
test/keurmerk 
Klachtenprocedure 

 
Regulering bestaat niet alleen uit het formuleren en vaststellen van regels en 
standaarden (regelgeving), maar ook uit controle en toezicht op naleving van 
de regels, en handhaving van de regels bij niet-naleving. Bij elke fase van het 
reguleringsproces zijn vaak (gedeeltelijk) andere actoren betrokken. De regels 
worden bijvoorbeeld geformuleerd door een productschap of ondernemersor-
ganisatie, een privaat keurings- of certificeringsinstituut controleert naleving 
                                                           

strie tussen achterban en overheid, Groningen, Wolters-Noordhoff (1990) (disser-
tatie Leiden). 

17  Vroom, B. de, Verenigde fabrikanten, hierboven, 347-348. 
18  Wet van 19 september 1919, Stb. 581, laatstelijk gewijzigd Stb. 2001, 601. 
19  Wet van 25 juli 1919, Stb 524, laatstelijk gewijzigd Stb. 2002, 220. Andere rele-

vante wetten zijn bijvoorbeeld de Gezondheidswet en de Destructiewet. 
20  Verordening EG nr. 178/2002 van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algeme-

ne beginselen en voorschriften van levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van 
een Europese autoriteit voor Voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures 
voor voedselveiligheidsaangelegenheden, PbEG 2002 L31/1-24. 

21  Art. 185-193 bk 6 BW. 
22  GATT Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). 
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van de regels, en handhaving gebeurt door het productschap, het OM of afne-
mers. Vaak is sprake van een combinatie van private en publieke actoren. Zo 
worden bijvoorbeeld hygiënecodes opgesteld door een brancheorganisatie (pri-
vaat) en vervolgens goedgekeurd door de minister (publiek). 

De term zelfregulering reserveer ik voor die situaties waarin een bedrijf 
of bedrijfstak uit eigen beweging zonder enige betrokkenheid van overheid of 
andere partijen overgaat tot regulering. In alle overige gevallen spreek ik over 
private vormen van regulering. Ik richt mij hier verder op directe vormen van 
regulering en dan vooral die vormen waarin private actoren een belangrijke rol 
spelen. 

4. Directe regulering voedselveiligheid 

Directe publieke regulering van voedselveiligheid omvat verschillende Neder-
landse en Europese wetten. Deze regelgeving heeft in het algemeen twee oog-
merken: bescherming van leven en gezondheid van consumenten, en bevorde-
ring van de internationale handel en de eerlijkheid in de handel.  

Henson en Caswell23 onderscheiden directe regulering van voedselkwali-
teit door de overheid naar de mate van overheidsinterventie. Dit kan variëren 
van een verplichting tot het verstrekken van bepaalde informatie (op bijvoor-
beeld het etiket of aan de afnemer), het vastleggen van een bepaalde doel (bij-
voorbeeld afwezigheid van bepaalde schadelijke gevolgen), het vaststellen van 
een bepaald niveau van veiligheid van het product, specificatie van het product 
of het productieproces tot de meest verstrekkende vorm van regulering, de 
verplichting om vooraf toestemming te verkrijgen (voordat een bepaald pro-
duct mag worden geproduceerd of op de markt gebracht of voordat een be-
paalde grondstof of productietechniek mag worden gebruikt). Deze onder-
scheiden vormen komen alle vijf voor in de in Nederland geldende juridische 
regels ten aanzien van levensmiddelenproductie en -handel. 

Het karakter van de Europese en Nederlandse wetgeving is de afgelopen 
jaren verschoven van prescriptief (regels geven gedetailleerd aan waaraan be-
paalde voedingswaren en inrichtingen moeten voldoen) naar kaderstellend 
(regels geven het kader aan, bedrijven moeten zelf details uitwerken). In de 
recente Europese en Nederlandse wetgeving wordt de primaire verantwoorde-
lijkheid van de producenten en leveranciers sterker benadrukt. Er is gekozen 
voor een risicobeheersingsbenadering waarbij bedrijven verplicht zijn om te 
werken met een voedselveiligheidsplan gebaseerd op de beginselen van Ha-
zard Analysis Critical Control Points (HACCP).24 Dit is een vorm van opge-

                                                           
23  Henson, S. & Caswell, J., ‘Food safety regulation: an overview of contemporary 

issues’, (1999), 24/6, Food policy, 589-603 (593-594). 
24  Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen (m.n. art. 30 en 31) en Verorde-

ning (EG) nr. 178/2002 (m.n. art. 6 en 7). 



Private regulering voedselveiligheid 195 

 

legde zelfregulering (‘enforced self-regulation’25), waarbij de overheid bedrij-
ven verplicht om regels op te stellen voor hun eigen bedrijf of bedrijfssector. 
Deze risicobeheersingsbenadering vereist betrokkenheid van de industrie en 
vergroot de verantwoordelijkheid van de voedingsindustrie voor voedselvei-
ligheid. 

Op diverse beleidsterreinen wordt een verschuiving gesignaleerd van be-
voegdheden en verantwoordelijkheden van het niveau van de nationale staat 
naar supranationale organen zoals de Europese Unie, naar lokale overheden, 
naar private organisaties of naar de rechterlijke macht.26 Bij regulering van 
voedselveiligheid is een dergelijke verschuiving waarneembaar van nationale 
staat naar met name Europese Unie en Wereldhandelsorganisatie, en van pu-
blieke naar private organisaties.27 

De publieke regulering lijkt minder gedetailleerd en minder prescriptief te 
zijn geworden en private vormen van regulering te stimuleren of te verplichten. 
Belangrijke vormen van private regulering zijn daarentegen zeer gedetailleerd 
en worden gekenmerkt door een tamelijk hoge mate van interventie in de vrij-
heid van de gereguleerde ondernemers. 

5. Vormen van private regulering 

Bij private regulering is het belangrijk nader te bekijken van wat voor soort 
organisatie regelgeving afkomstig is. Regels kunnen zijn opgesteld door de 
industrie zelf of door een externe organisatie zoals een handelspartner of een 
consumentenorganisatie. Bij beide vormen is de aard van de relatie tussen re-
guleerder en gereguleerde relevant. Dit betreft zowel de afstand van de regu-
leerder tot de bedrijven die gereguleerd worden (in hoeverre zijn gereguleerde 
bedrijven zelf betrokken bij regelgeving, toezicht en handhaving) als de 
machtspositie van de reguleerder ten opzichte van de gereguleerde bedrijven. 
Een dominante afnemer kan bijvoorbeeld regels dicteren. Een zogenaamde 
‘market driven’ standaard is niet uitsluitend afhankelijk van consensus en ge-
motiveerde medewerking van gereguleerde bedrijven, maar ontleent zijn kracht 
aan economische belangen. 

                                                           
25  Braithwaite, J., ‘Enforced Self-regulation, 1470; Lugt, M., ‘The shifting bounda-

ries of public and private enforcement’, hierboven. 
26  Kersbergen, K. van & Waarden, F. van, Shifts in governance: Problems of legiti-

macy and accountability, Den Haag, NWO MAGW (2001); Guiraudon, V., ‘De-
nationalizing control: Analyzing state responses to constraints on migration con-
trol’, in Controlling a New Migration World, Guiraudon, V. & Joppke, C. (eds.), 
London, Routledge (2001) 31-64. 

27  Het voornemen van de regering om verordeningen van product- en bedrijfschap-
pen (die onder meer betrekking hebben op de kwaliteit van producten) in de toe-
komst in beginsel tuchtrechtelijk in plaats van strafrechtelijk te handhaven past in 
deze trend (Kleiboer, M.A. & Huls, N.J.H., Tuchtrecht op de terugtocht? Wette-
lijk niet-hiërarchisch tuchtrecht: een vergelijkende analyse. Utrecht, Lemma 
(2001), 185). 
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Een voorbeeld van gemengd publiek-private regulering via een product-
schap betreft de Verordening Productschap Tuinbouw Kwaliteitsvoorschriften 
groenten en fruit 1997.28 Deze verordening is een uitwerking van het Land-
bouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit en geeft in bijlagen uitgewerkte nor-
men per product. Deze normen zijn grotendeels gebaseerd op Europese wetge-
ving en betreffen onder andere de inwendige en uitwendige kwaliteit van het 
product. Het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit (KCB) ziet 
toe op naleving van de kwaliteitsvoorschriften bij veilingen en sorteerstations 
die verplicht bij het KCB zijn aangesloten en bij niet-aangesloten bedrijven. 
Controleurs verrichten steekproefsgewijs productcontroles. Bedrijven die vol-
doen aan de eisen worden minder vaak gecontroleerd. Deze werkwijze is door 
het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) goedge-
keurd. Bij overtreding van publiekrechtelijke regels is het Tuchtgerecht van het 
KCB bevoegd hierover te oordelen. In dit voorbeeld is sprake van het ineen-
grijpen van publieke en private actoren. 
 
Schema 2: Bron private regelgeving 
Industrie zelf Externe organisatie 
- Productschap, bedrijfschap 
- Branche-organisatie, ondernemers-
vereniging 

- Dominante marktpartij (of hun orga-
nisatie) 
- NGO of andere maatschappelijke 
organisatie 

 
Een voorbeeld van directe private regulering van voedselveiligheid door voed-
selproducenten is de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Dit 
is een vorm van zogenaamde integrale ketenbeheersing (IKB). Bijna alle Ne-
derlandse kalverhouders en kalverslachterijen hebben zich vrijwillig aangeslo-
ten bij SKV. SKV voert onder andere keuringen en controles uit bij de aange-
sloten bedrijven.29  

Een voorbeeld van directe private regulering door een marktpartij is het 
Greenery Zorgsysteem. Dit is het eigen voedselveiligheidssysteem van de Gre-
enery (in 1996 ontstaan na de fusie van negen groente- en fruitveilingen en het 
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen) waaraan telers moeten voldoen. 
Naleving wordt gecontroleerd door onafhankelijke, gecertificeerde controle-
instanties. Daarnaast worden monsters van producten genomen en geanaly-
seerd.30 

                                                           
28  Informatie over dit voorbeeld is ontleend aan Kleiboer, M.A. & Huls, N.J.H., 

Tuchtrecht op de terugtocht?, hierboven, 217-218.  
29  De keuring van vleeskalveren door SKV biedt een voorbeeld van onduidelijkhe-

den en problemen die kunnen ontstaan wanneer de handhaving van voedselveilig-
heidsregels in handen is van zowel publieke als private organisaties (Algemene 
Rekenkamer, Keuring van vleeskalveren, Kamerstukken II 1997-1998, 25 685, nr. 
2). 

30  Zie voor nadere informatie www.thegreenery.com. 
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Directe regulering van voedselveiligheid door een consumentenorganisa-
tie of andere externe maatschappelijke organisatie ben ik tot nu toe nog niet 
tegengekomen. 
Er is sprake van een veelheid aan certificeringssystemen en door bedrijven of 
groepen van bedrijven opgestelde voedselveiligheidsstandaarden, protocollen, 
checklists of richtlijnen. De hierin gestelde eisen zijn soms een nadere uitwer-
king van de wettelijke vereisten; in andere gevallen zijn de eisen verderstrek-
kend dan wettelijk verplicht is. Er bestaan voor diverse producten afzonderlij-
ke systemen van kwaliteitscontrole of certificering, zoals de reeds genoemde 
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector, Kwaliteits Controle Runderen 
(onder verantwoordelijkheid van het Productschap Vee en Vlees, verplicht 
voor alle vleesveehouders), Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (voor 
vis, zuivel, diervoeder, vlees, fruit en groente, gebaseerd op een convenant van 
productschappen en bedrijven met het ministerie van LNV) en NAK (aardap-
pels). 

6. Voorwaarden waaronder private regulering kan functioneren 

In zijn analyse van de mogelijkheden voor milieubescherming via private regu-
lering in de chemische industrie concludeert Gunningham31 dat de meeste ge-
documenteerde gevallen van private regulering symbolisch zijn. Het zijn po-
gingen het publiek tevreden te stellen en overheidsregulering op afstand te 
houden. Gunningham constateert  
 

“that the scope for effective self-regulation, at least in its pure form, is 
extremely limited and that it can only operate successfully under very 
narrowly defined circumstances. Specifically, it is only where there is 
a substantial overlap between public and private interest, the players 
involved are small in number, and they are united by a strong per-
ceived community of shared fate, they will be willing to agree to ef-
fective mutual coercion through self-regulation” (p.  93).  

 
Furger32 wijst op de noodzakelijke voorwaarde dat er een ‘generalized con-
cern’ binnen een ‘business community’ moet zijn ontwikkeld, met andere 
woorden, het besef moet ontstaan dat de handeling van een bepaald individu of 
organisatie negatieve consequenties kan hebben voor alle leden van de zaken-
gemeenschap. 

De Vroom33 noemt als voorwaarden voor het tot stand komen van collec-
tieve zelfregulering eveneens de aanwezigheid van een homogene groep on-
dernemingen die een collectief belang heeft bij zelfregulering. Hij voegt daar-

                                                           
31  Gunningham, N., ‘Environment, Self-regulation, and the Chemical Industry: As-

sessing Responsible Care’, (1995), 17, Law & Policy, 57-109. 
32  Furger, F., ‘Accountability and systems of self-governance’, hierboven, 468-469. 
33  Vroom, B. de, Verenigde fabrikanten, hierboven, 366, 368. 
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aan echter toe dat de sector in staat moet zijn om een effectieve organisatie op 
te zetten. 

Effectieve private regulering veronderstelt bovendien voldoende toezicht 
en handhaving. In veel gevallen van private regulering ontbreekt het daaraan. 
Braithwaite en Fisse34 stellen bijvoorbeeld dat ondernemersverenigingen vaak 
geen geloofwaardige sancties hebben om bedrijven tot naleving van de regels 
te brengen. Zij concluderen:  
 

“Self-regulation by industry is devoid of any solid foundation for ei-
ther informal or formal social control, and lacks the potential that self-
regulation has at the level of the single company” (p.  244).  

 
Controle op naleving van vastgestelde regels kan van verschillende aard zijn: 
producten kunnen (steekproefsgewijs) worden geanalyseerd, er kan sprake zijn 
van toezicht op het aanwezig zijn van voorgeschreven registraties en voorzie-
ningen (zoals bij certificering), toezicht kan uitsluitend zijn gebaseerd op zelf-
rapportage, op informele onderlinge sociale controle of geheel ontbreken. Bij 
ontbreken van externe controle en handhaving kunnen korte termijn belangen 
leiden tot niet naleving van de gestelde regels.  

De opstelling van een ondernemer tegenover regels lijkt eveneens rele-
vant. Kagan en Scholz35 onderscheiden drie typen grondhouding van onder-
nemingen ten opzichte van het recht: 
- Onderneming als politiek burger – Bedrijven zijn geneigd om wetgeving 

na te leven, zowel vanuit geloof in de rechtstaat, als uit eigenbelang op 
lange termijn – Niet naleving als gevolg van oneens zijn met bepaalde re-
gels die als onredelijk worden beschouwd. 

- Onderneming als economische actor – Bedrijven leven regels alleen na 
wanneer dat voordelig is - Niet-naleving als gevolg van amorele bereke-
ning (kleine pakkans, lage boetes, hoge baten etc). 

- Onderneming als incompetente organisatie – Bedrijven zijn weliswaar 
geneigd tot naleving maar incompetent – Niet naleving als gevolg van 
onvoldoende controle van management over ondergeschikten, onbekend-
heid met voorschriften, onjuiste risicoberekening. 

 
Braithwaite36 maakt een vergelijkbaar onderscheid in zijn reguleringspyrami-
de: herstel (‘restorative justice’) is een passende reactie voor een deugdzame 
actor, afschrikking voor een rationele actor en uitschakeling voor een incompe-

                                                           
34  Braithwaite, J. & Fisse, B., ‘Self-regulation and the control of corporate crime’, in 

Private Policing, Shearing, C.D. & Stenning, P.C. (eds.), Newbury Park etc., 
Sage (1987) 221-246 (242-244). 

35  Kagan, R.A. & Scholz, J.T., ‘The “Criminology of the corporation” and regula-
tory enforcement strategies’, in: Enforcing regulation, Hawkins, K. & Thomas 
J.M. (eds.), Boston etc., (1984) 67-95. 

36  Braithwaite, J., Rewards and regulation, (2002), 29/1, Journal of Law and Soci-
ety, 12-26. 
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tente of irrationele actor. Volgens Braithwaite moet de regulator opklimmen in 
de piramide wanneer de coöperatieve (of rationele) benadering faalt. Private 
regulering lijkt vooral effectief te kunnen zijn bij bedrijven die zich opstellen 
als ‘politiek burger’. Bij bedrijven die besluiten tot naleving van regels op 
grond van een kosten-batenanalyse zal private regulering slechts werken indien 
sprake is van duidelijk voordeel of een zeer hoog ingeschat risico. Bedrijven 
die regels niet naleven als gevolg van incompetentie voldoen niet aan de orga-
nisatorische vooronderstelling voor effectieve private regulering. 

Uit onderzoek naar de manier waarop bedrijven omgaan met voorschrif-
ten ten aanzien van arbeidsomstandigheden en veiligheid blijkt dat actieve 
betrokkenheid van mensen op de werkvloer in belangrijke mate bijdraagt aan 
daadwerkelijke verbeteringen.37 Het gaat daarbij om betrokkenheid bij het 
identificeren van de risico’s, bij het bedenken en implementeren van maatrege-
len, en bij handhaving en toezicht op het voldoen aan de voorschriften en op 
feitelijke uitvoering van activiteiten. Het gaat dus om kennis (weten), capaciteit 
(kunnen) en motivatie (willen) van medewerkers. Ze moeten weten welke 
voorschriften moeten worden nageleefd en waarom dat belangrijk is, en deze 
voorschriften kunnen en willen naleven. Hierbij kunnen interne deskundigen 
een grote rol spelen. Braithwaite en Fisse38 constateren dat bedrijven met een 
effectief bedrijfveiligheidssysteem de volgende karakteristieken gemeen heb-
ben: veel steun binnen de organisatie voor interne veiligheidstoezichthouders, 
duidelijke verantwoordelijkheid voor naleving bij lijnmanagement, zorgvuldig 
toezicht op naleving, duidelijke communicatie over problemen met naleving, 
en voldoende training en supervisie. Dit duidt erop dat het relevant is of be-
drijven regulering van belang achten en implementatie, naleving en toezicht 
een duidelijke en erkende plaats geven binnen de eigen organisatie. 

Ten slotte stelt Furger39 in zijn studie naar zelfsturing in de zeescheep-
vaart dat de capaciteit om tijdig institutioneel falen te signaleren en op te los-
sen essentieel is voor het behoud van publiek vertrouwen in een privaat sys-
teem van regulering. 

Op basis van de beschreven literatuur kunnen de volgende zeven voor-
waarden worden geformuleerd waaronder private regulering ter bescherming 
van publieke belangen effectief zou kunnen functioneren:  
1) een grote overlap tussen publiek en privaat belang,  
2) een relatief klein aantal actoren met een sterk gevoelde lotsverbonden-

heid,  
3) een georganiseerde bedrijfssector,  
4) effectieve controle op naleving van de regels,  
5) ondernemers die zich opstellen als ‘politiek burger’,  

                                                           
37  Aalders, M. & Wilthagen, T., ‘Moving beyond command and control’, hierboven, 

421. 
38  Braithwaite, J. & Fisse, B., ‘Self-regulation and the control of corporate crime’, 

hierboven, 225. 
39  Furger, F., ‘Accountability and systems of self-governance’, hierboven, 462. 
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6) actieve betrokkenheid van mensen op relevante functies binnen geregu-
leerde bedrijven, en  

7) het zelfevaluerend vermogen van het reguleringsarrangement. 

7. Voldoet de voedingsindustrie aan deze voorwaarden? 

In het geval van de voedingsindustrie lijkt in ieder geval aan twee van deze 
omstandigheden redelijk te zijn voldaan: er is sprake van een overlap tussen 
publiek en privaat belang en tot op zekere hoogte is sprake van een gezamen-
lijk lot doordat een voedselschandaal vaak consequenties heeft voor alle acto-
ren in de productieketen.  

Zowel overheid als industrie en handel hebben belang bij veilig en kwali-
tatief goed voedsel. Het is voor voedingsbedrijven van belang dat hun produc-
ten kwalitatief goed en veilig zijn, of tenminste dat de indruk gewekt wordt dat 
dit het geval is. Dit is van belang om consumentenvertrouwen en marktaandeel 
te winnen en te behouden.  

Vooral grote voedingsbedrijven, bedrijven die afhankelijk zijn van ex-
port, en bedrijven die het moeten hebben van een hoge kwaliteit van hun pro-
ducten zijn geneigd veel aandacht aan voedselveiligheid te besteden. In de 
voedingssector bestaat een traditie van kwaliteitscontrole door producenten, 
handelsassociaties en bedrijfstakorganisaties in het bijzonder bij de productie 
en handel van bederfelijke waren zoals melk en vlees. Als gevolg van recente 
voedingsschandalen, het daarmee samenhangende verminderde vertrouwen 
van de consument en van recente ontwikkelingen in wetgeving is voedselvei-
ligheid binnen het sociale veld een prioriteit geworden. Levensmiddelenhandel 
(Centraal Bureau Levensmiddelenhandel), voedingsindustrie (VAI, Nederland-
se Voedingsmiddelenindustrie, en SMA, Stichting Merkartikel) en consumen-
ten (Consumentenbond) hebben in een gezamenlijk manifest aangedrongen op 
een hogere politieke prioriteit voor voedselveiligheid en het snel totstandko-
men van een centrale VoedselWarenautoriteit.40 Na jarenlange discussie werd 
in Nederland de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ingesteld waarin 
de twee belangrijkste handhavingsorganisaties, de Keuringsdienst van Waren 
(KvW) en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) zijn onder-
gebracht. Bij de recente kabinetsformatie (Balkenende II) werd de Voedsel en 
Waren Autoriteit ondergebracht bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Visserij dat tegelijk van naam veranderde: Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit. De consumentenbond tekende protest aan tegen deze wijziging: voedsel-
veiligheid hoort bij (het ministerie van) volksgezondheid. De organisaties van 
de Nederlandse voedingsindustrie (VAI) en de supermarkten (CBL) zijn 

                                                           
40  Manifest Nva: VAI, CBL, SMA, Consumentenbond, 14 januari 2002 

(http://www. cbl.nl/, 16 december 2002). 
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evenmin gelukkig met dit besluit omdat hiermee de schijn van belangenver-
strengeling wordt gewekt.41 
 
Bedrijven in de voedselketen ervaren in sommige opzichten een gemeenschap-
pelijk lot. Wanneer consumenten hun vertrouwen in de veiligheid van bijvoor-
beeld rundvlees (BSE) of pistachenoten (aflatoxine) verliezen, heeft de gehele 
productieketen hier last van. Dit leidt tot een collectief belang om incidenten, 
schandalen en negatieve beeldvorming te vermijden. 

In sommige branches is sprake van enkele grote bedrijven, andere bran-
ches bestaan grotendeels of gedeeltelijk uit middelgrote en kleine bedrijven. 
Het blijkt dat kleinere bedrijven minder gemakkelijk investeren in verbetering 
van de hygiëne en voedselveiligheid, zoals de invoering van een HACCP sys-
teem.42 Volgens Taylor43 is de enige druk op kleinere bedrijven om hiertoe 
over te gaan is dat het wettelijk verplicht is, het risico van vervolging echter te 
gering om te bewerkstelligen dat kleinere bedrijven deze verandering doorvoe-
ren. 

De sector van de voedingsindustrie en de handel in voedingsproducten 
lijkt een redelijk hoge organisatiegraad te hebben. Veel bedrijven zijn aange-
sloten bij een product of –bedrijfschap of bij een van de ondernemersorganisa-
ties. Gezien de vele kwaliteitsregelingen binnen de voedingsindustrie is de 
sector kennelijk organisatorisch in staat om tot overeenstemming te komen 
over wenselijke regelgeving. In hoeverre het organisatorische vermogen van de 
sector ook afdoende is om voldoende toezicht en handhaving van deze regels 
te bewerkstelligen zal nader onderzoek moeten uitwijzen. 

Een manier om toezicht te organiseren is certificatie of controle door een 
onafhankelijk instituut verplicht te stellen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 
een bedrijf HACCP te laten certificeren door een geaccrediteerd certificatiebu-
reau. Er bestaat in het sociale veld verschil van mening over de vraag hoe goed 
deze vorm van private regulering werkt. Volgens mijn respondent bij de Keu-
ringsdienst van Waren werkt het niet goed: de keuringsdienst merkt namelijk 
geen verschil tussen bedrijven die HACCP-gecertificeerd zijn en bedrijven die 
niet over zo’n certificaat beschikken. Bij gecertificeerde bedrijven worden niet 
minder onvolkomenheden geconstateerd dan bij niet-gecertificeerde bedrijven. 
Volgens een andere respondent komt dit vooral omdat de Keuringsdienst toetst 
aan een eigen uitwerking van HACCP, terwijl ook andere uitwerkingen kun-
nen voldoen aan de wettelijke vereisten. Ook een respondent van een super-

                                                           
41  Persbericht Consumenten bond ‘Keuringsdienst van Waren dreigt naar Landbouw 

te gaan’, 26 mei 2003 (http://www.consumentenbond.nl/nieuws/persberichten); de 
Volkskrant 2 juli 2003, p. 2, ‘Toezicht op voedsel moet beter. Kritiek op Voedsel 
en Waren Autoriteit’. 

42  Taylor, E., ‘HACCP in small companies: benefit or burden?’, (2001), 12, Food 
Control, 217-222; Walker, E., Pritchard, C. & Forsythe, S., ‘Hazard analysis criti-
cal control point and prerequisite programme implementation in small and me-
dium size food businesses’, (2002), 14/ 3, Food control, 169-174. 

43  Taylor, E., ‘HACCP in small companies’, hierboven, 218. 
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markt stelt dat HACCP-certificering niet zondermeer betekent dat op het punt 
van voedselveiligheid alle nodige maatregelen zijn genomen. 

Over de vraag in hoeverre voedselproducenten zich actief inspannen om 
voedselveiligheidsregels na te leven of daarentegen juist trachten hun inspan-
ningen te minimaliseren, zijn mij geen systematische gegevens bekend. In hoe-
verre hebben bedrijven een speciale afdeling of functionaris voedselkwaliteit 
die medewerkers kan motiveren en informeren. Zijn bepaalde controles opge-
nomen in de werkroutine zodat werknemers dagelijks worden geattendeerd op 
het belang van bepaalde voorschriften zoals temperatuurcontrole van alle bin-
nenkomende producten en van koelruimtes? 

 
“Als je mensen verplicht om dagelijks de temperatuur van de produc-
ten die in de koelvitrines liggen te meten, komen ze uiteindelijk tot de 
conclusie dat daar toch wel misstanden aan de orde zijn. En vervol-
gens zijn ze verplicht om acties ter verbetering te noteren. En ze zijn 
verplicht om bij een volgende meting vast te stellen dat er inderdaad 
een verbetering aan de orde is. Dus het is een verbeterspiraal die je 
daarmee creëert. Dat lijkt me een goede ontwikkeling.” 

 
Volgens deze kwaliteitsmanager kost het tijd om te bereiken dat medewerkers 
binnen de organisatie zich bewust worden van het belang van hygiëne en een 
goede klimaatbeheersing. 

8. Voedselveiligheidsregulering door de Supermarkt 

Naast regulering door de voedingsindustrie of voedselproducenten kunnen ook 
afnemers een markt reguleren. Opmerkelijk is de actieve rol van grote super-
marktbedrijven in de regulering van voedselveiligheid; zij nemen tal van initia-
tieven tot het vaststellen van standaarden en protocollen of het verplicht stellen 
van bepaalde kwaliteitscertificering. Supermarktorganisaties hebben een voed-
selveiligheidstandaard vastgesteld waaraan leveranciers moeten voldoen. 
Treedt de supermarkt hier op als wetgever? Hoe zit het met toezicht en contro-
le? Om deze vragen te beantwoorden heb ik een case-studie uitgevoerd naar de 
eisen die supermarkten stellen aan leveranciers met betrekking tot voedselvei-
ligheid. 

Deze case studie over de rol van supermarkten bij de regulering van 
voedselveiligheid is gebaseerd op documenten zoals jaarverslagen en persbe-
richten en op persoonlijke open interviews met acht sleutelpersonen (drie kwa-
liteitsmanagers van grote Nederlandse supermarktorganisaties, twee directeu-
ren van instellingen gespecialiseerd in certicifering en inspectie in de voe-
dingsmidddelensector, een medewerker van het Centraal Bureau Levensmidde-
len, een inspecteur van de Keuringsdienst van Waren, en hoofdredacteur van 
Distrifood). 

In deze case studie wil ik nagaan: 
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- wie zijn betrokken bij het opstellen van regels (alleen detailhandel, of ook 
voedingsindustrie, agrarische ondernemers, consumentenorganisaties, 
keuringsdiensten of overheidsinstanties?) 

- in hoeverre zijn de eisen verderstrekkend of beperkter dan de wettelijke 
verplichtingen? 

- wat zijn motieven van detailhandel om dergelijke regels op te stellen? 
- is voorzien in controle en toezicht op hoe voedselproducenten omgaan 

met de regels? Zo ja, wie voert controle uit en op welke wijze gebeurt 
dat? 

 
De detailhandel neemt in de voedselproductieketen een steeds belangrijker 
positie in. De macht van de grote supermarktketens neemt toe doordat hun 
marktaandeel door fusies en concentraties is toegenomen Een zeer belangrijk 
deel van kruidenierswaren, groenten, fruit, vlees en zuivel wordt tegenwoordig 
via de supermarkten verkocht. Daardoor zijn leveranciers voor hun afzet aan-
gewezen op de supermarkten. Leveranciers moeten zich wel aanpassen aan de 
wensen van die grote klant. Grievink, Josten & Valk44 verwachten dat de de-
tailhandel de komende jaren een grotere verantwoordelijkheid neemt voor 
voedselveiligheid. Ze zullen leveranciers meer eisen opleggen wat betreft pro-
ductieprocessen, productsamenstelling en gebruik van grondstoffen. Een van 
de redenen hiervoor is dat consumenten een absolute garantie vragen wat be-
treft voedselveiligheid.  
 

“When major food safety issues arise, both retailers and manufactur-
ers will be affected (if not harmed) by any recall, even if they are not 
to blame for the problem.” 

 
Met name grote supermarktbedrijven ontplooien initiatieven waarbij zij eisen 
vaststellen waaraan hun leveranciers van voedingsproducten moeten voldoen. 
Het betreft hier een vorm van private regulering waarbij een dominante markt-
partij (een grote supermarktketen of verschillende grote supermarktketens) 
regels vaststelt waaraan leveranciers (voedselproducenten en tussenhandel) 
moeten voldoen. Wanneer een leverancier niet aan de gestelde eisen voldoet, 
kan de afzet van producten in gevaar komen. 

Grote supermarktketens stellen vergaande eisen aan leveranciers van 
huismerkartikelen en van verse merkloze producten zoals groente, fruit en 
vlees. Enkele supermarktorganisaties ontwikkelden een eigen uitgewerkt kwa-
liteitsborgingssysteem, inclusief controles bij leveranciers en producenten (bij-
voorbeeld Albert Heijn45 in Nederland, Tesco en Sainsbury’s in het Verenigd 
Koninkrijk).  

                                                           
44  Grievink, J.-W., Josten, L. & Valk C., State of the art in food, hierboven, 481-

482. 
45  Zie Jettinghoff, A. & Havinga, T., ‘Self-regulation in business’, hierboven, voor 

een beschrijving van het AH kwaliteitsborgingssysteem uit 1994. 



204 Tetty Havinga 

 

Enkele jaren geleden hebben de Nederlandse supermarktorganisaties, ver-
enigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, afgesproken allemaal 
dezelfde standaard te hanteren voor hun huismerkartikelen, de British Retail 
Consortium (BRC) standaard.46 Deze uit 1996 stammende standaard van de 
Britse supermarkten voor de beoordeling van voedselfabrikanten bevat zeer 
uitgebreide normen ten aanzien van voedselveiligheid, en bevat daarnaast ook 
normen met betrekking tot kwaliteitszorgsysteem, productieomgeving, pro-
ductbeheersing, procesbeheersing en persoonlijke hygiëne van medewerkers. 
In totaal zijn meer dan 250 eisen opgenomen. De Nederlandse vertaling hier-
van staat bekend als de CBL-BRC standaard. Inmiddels is van de Britse BRC 
standaard een nieuwe versie verschenen.47 
 

“BRC is een zuiver retail-initiatief, en is nooit gecommuniceerd noch 
afgestemd met de andere marktpartijen. (…) Wil je certificatie ge-
bruiken als een marktordeningsinstrument, dan moet je ook marktpar-
tijen consulteren. En als het een eenzijdig oplegmodel wordt, dan kan 
de industrie zeggen: nou zoek het maar uit, doen we niet. Nu kunnen 
ze dat niet, omdat de andere partij natuurlijk zeer dominant in de 
markt is, en ook beslisser is en (…) daarom zullen ze wel mee moeten. 
Maar of het dan daarmee ook een heel goed document wordt? Door 
alle partijen te betrekken, krijg je ook een groot draagvlak en zullen 
ook marktpartijen daar makkelijker [in mee gaan].”  

 
Volgens deze directeur van een certificeringsinstelling is het een belangrijk 
nadeel dat de voedingsindustrie niet is betrokken bij het opstellen van de BRC 
standaard. 

Deze harmonisatie van door supermarkten gehanteerde richtlijnen heeft 
duidelijke voordelen voor zowel supermarkten als producenten. Supermarkt-
organisaties worden ontlast van het zelf vaststellen van eisen en het controleren 
van bedrijven. Bovendien zijn de kosten van inspectie en certificering voor de 
leverancier (en niet voor de supermarktorganisatie).  
 

“Retailers zijn natuurlijk kien genoeg om het de leverancier en de pro-
ducent te laten betalen.” 

 
Gemeenschappelijke normen voor voedselveiligheid kunnen bijdragen aan het 
versterken van het consumentenvertrouwen in ‘de supermarkt’. Een kwali-
teitsmanager van een Nederlandse supermarktorganisatie vertelt hierover het 
volgende. 
 

“Op een gegeven moment wil je iets aan leveranciersbeoordeling 
doen, want we weten niet wat voor vlees we in de kuip hebben. (…). 

                                                           
46  Technische standaard en protocol voor bedrijven die voedingsmiddelen leveren 

ten behoeve van huismerken in de detailhandel (BRC). 
47  BRC Global Standard – Food, maart 2003; http://www.brc.org.uk. 
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Als je met twee man bent en je hebt 900 producten met 200 leveran-
ciers. Het is dus niet te doen om die jaarlijks te bezoeken. Dus toen 
zijn we op zoek gegaan naar een systeem om dat te doen. (…) In En-
geland was BRC al een redelijk geaccepteerde standaard. Toen heb-
ben we binnen het CBL (…) geprobeerd om daar eensgezindheid voor 
te krijgen om dat als standaardnorm te accepteren. Dus alle eigenmerk 
leveranciers die aan Nederlandse retailers leveren zouden BRC moe-
ten hebben. 
Toen wij begonnen, was het nog nieuw en onbekend. Toen was er nog 
wel eens wat, van: je hebt toch HACCP, we doen het toch altijd goed, 
waarom moet dat nu? Wij hebben onze poot altijd stijf gehouden wat 
dat betreft. We hebben het altijd er door kunnen krijgen. Want het was 
op een gegeven moment simpel. Nou dan doe je het niet, maar dan 
stoppen we ook met je. 
Maar op het moment dat we via het CBL, dus alle retailers, BRC om-
armden, werd dat natuurlijk makkelijker. Want als wij de vraag stellen 
en [andere supermarkt] stelt de vraag ook, dan is de leverancier na-
tuurlijk veel eerder geneigd om dat te accepteren. En zover zijn we 
gekomen.”  

 
Een kwaliteitsmanager van een andere supermarkt wijst op de opkomst van 
prijsvechters in de supermarktbranche als tweede reden voor het ontstaan van 
de CBL-BRC code. Om daarmee te concurreren moesten supermarkten sterk 
op de kosten besparen. 
 

“Dat is bezuinigen. Personeel eruit en eerst de kwaliteitsdienstmede-
werkers, van tien naar twee. Maar die twee moesten wel het werk 
doen van tien. Dus de noodzaak om dit snel te ontwikkelen was er wel 
degelijk.” 

 
Het voordeel van harmonisatie voor leveranciers (voedselproducenten en tus-
senhandel) is dat men te maken krijgt met één eisenpakket en één controleur in 
plaats van voor elke klant een afzonderlijk eisenpakket met bijbehorende in-
spectie.  

Alle Nederlandse supermarkten hebben afgesproken dezelfde eisen stel-
len aan leveranciers (BRC) en een BRC inspectierapport te accepteren van een 
geaccrediteerde instelling. In de praktijk blijken supermarkten niet geheel de-
zelfde werkwijze te hanteren. De ene organisatie eist van alle leveranciers van 
eigenmerkproducten BRC (volgens eigen zeggen voldoet 98-99% van de leve-
ranciers hieraan). De andere supermarktorganisatie eist BRC of een van de drie 
andere door de Global Food Safety Initiative (GFSI) geaccepteerde standaar-
den. Deze beide supermarktorganisaties controleren niet zelf of een leverancier 
aan de vereisten van de standaard voldoet, maar gaan daarbij af op een door de 
leverancier overlegd recent inspectierapport van een geaccrediteerde instelling.  
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“Wij vragen niet meer dan de voedselveiligheid die in de CBL-BRC 
standaard of in een andere standaard die goedgekeurd is, staat. Want 
veilig is veilig.” 

 
De derde supermarktorganisatie eist eveneens dat leveranciers voldoen aan de 
BRC standaard, maar schakelt daarnaast nog een externe instelling in om de 
leverancier en het inspectierapport te beoordelen.  
 

“Dat instituut kan namens ons optreden om de leverancier te benade-
ren of ze überhaupt een gecertificeerd BRC-systeem hebben en zo ja 
wat daarvan de status is. (…) Ze kunnen zelfs het audit rapport opvra-
gen, dat nemen ze dan voor je door, en zeggen: Ja, ze hebben welis-
waar een certificaat maar er staat toch een puntje in dat (…) jullie aan-
dacht zou moeten hebben. Er is een deadline gesteld door de auditor 
van een jaar maar (…) wij zouden adviseren om daar een deadline van 
een maand aan vast te zetten.” 

 
Kwaliteitsmanagers van supermarktorganisaties zeggen dat gesprekken met 
een producent soms afbreken omdat ze niet voldoen aan de absolute inkoop-
voorwaarde van BRC inspectie. Volgens een andere respondent neemt niet 
elke supermarktorganisatie deze eis in de praktijk echt serieus. Inkopers zou-
den toch vooral naar de prijs kijken, en andere eisen (zoals BRC) worden dan 
soms niet gesteld. Voor inkopers zou het niet belangrijk zijn om prioriteit te 
geven aan eisen met betrekking tot voedselveiligheid. 
 

“De inkoper wordt afgerekend op marge, op winst, op scherp inkopen, 
die wordt niet afgerekend op certificaten en veiliger.” 

 
Volgens Goosen,48 voorzitter van het Centraal College van Deskundigen 
HACCP, staat de breedheid van de BRC normstelling in schril contrast tot de 
waarde van de inspectie ten aanzien van de veiligheid van voedingsproducten 
omdat de verplichte BRC inspectie alleen geldt voor leveranciers van huismer-
ken en dus slechts betrekking heeft op een beperkt deel van het voedselpakket. 
Inspectie vindt jaarlijks plaats op één dag en kan bijvoorbeeld geen oordeel 
geven over het functioneren van het HACCP systeem. Goosen betwijfelt de 
diepgang van het inspectieonderzoek. 

De positie van certificerings- en inspectie-instellingen is lastig. Contro-
leurs moeten een middenweg vinden tussen te meegaand zijn en te streng, tus-
sen hun reputatie of accreditatie op het spel zetten of hun klanten verliezen (de 
producenten en leveranciers die hen opdracht geven en betalen). Het bureau is 
afhankelijk van opdrachten. 
 
                                                           
48  Goosen, P., HACCP voor ‘geloofd’ veilig voedsel, Lezing symposium ‘Voedsel-

veiligheid’ van Foodcert 14 maart 2001, (2001), (http:/www.foodcert.nl/goosen, 
23 januari 2003). 
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“De producent kiest [een bureau] en de producent betaalt. (…) Zij 
krijgen ook het rapport en worden ook eigenaar van het rapport en 
bepalen zelf aan wie ze dat rapport geven, aan welke van hun klanten. 
(…) 
Wij zitten toch in een positie waarin we concurreren. Dus ook al zou 
ik het liefst twee dagen nemen [voor een audit] omdat we dan beter 
werk kunnen leveren. Die tijd wordt ons gewoon niet gegeven want 
onze concurrenten doen het ook niet. (…) Wij krijgen het niet be-
taald.” 

 
Vanwege de commerciële belangen van de certificeringsindustrie zou de in-
specteur van de Keuringsdienst het een vooruitgang vinden wanneer de contro-
le onder verantwoordelijkheid van retailers zou worden uitgevoerd. 

“Kern van de problematiek is dat de verantwoordelijkheid niet ligt bij 
de retailers. Die laten het uitvoeren door geaccrediteerde organisaties. 
Niet door de retailers geaccrediteerd, maar door de Raad van Accredi-
tatie. Uiteindelijk valt dus de directe verantwoordelijkheid en de grip 
op de uitvoering weg. (…) Stel dat (…) de retailersorganisatie zelf 
zou auditen of de certificeerders het werk goed uitvoeren, dan heb je 
een andere verhouding. Maar omdat het onder de Raad voor de Ac-
creditatie valt, die er ook belang bij heeft dat er zoveel mogelijk certi-
ficerende organen zijn, want dat is ook een privaat orgaan die zijn 
geld moet binnenhalen.” 

 
Mijn interviews met sleutelinformanten hebben geen duidelijkheid gegeven 
over de vraag in hoeverre de BRC standaard minder vergaande eisen of juist 
verdergaande eisen stelt dan het wettelijk regime. 

Volgens de ene respondent is BRC hetzelfde als het wettelijk verplichte 
HACCP, plus nog iets extra’s. Volgens een andere respondent daarentegen 
betekent voldoen aan de BRC standaard niet dat daarmee ook is voldaan aan de 
wettelijke HACCP verplichting. 

Niet alleen binnen Nederland is de detailhandel gericht op het tot stand 
brengen van gemeenschappelijke normen ten aanzien van voedselveiligheid. In 
2000 startte een groep internationale retailers de Global Food Safety Initiative 
met de bedoeling te komen tot afspraken over wereldwijd geaccepteerde voed-
selveiligheidsstandaarden via benchmarking. Inmiddels hebben zich meer dan 
50 grote supermarktorganisaties bij GSFI aangesloten. Men is het eens gewor-
den over uitgangspunten en inmiddels zijn vier bestaande standaarden door de 
GFSI erkend.49 

                                                           
49  The Global Food Safety Initiative Guidance Document, third edition, januari 

2003. De vier erkende standaarden zijn: BRC technical standard, IFS (Interna-
tional standard for auditing food suppliers), Dutch HACCP code, EFSIS standard. 
(www. globalfoodsafety.com). De Nederlandse supermarktorganisaties Albert 
Heijn, Laurus en Superunie zijn lid van GFSI. 
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Naast de BRC standaard is onlangs door de Duitse organisatie van su-
permarkten de IFS (International Food Standard) ontwikkeld. De IFS werd 
door de Franse organisatie van supermarkten overgenomen. Het belangrijkste 
verschil tussen IFS en BRC zou zijn dat de auditors minder manoeuvreerruimte 
hebben en een meer graduele beoordeling.50 Volgens verschillende responden-
ten is er eigenlijk geen verschil tussen beide standaarden, maar is het vooral 
een kwestie van nationale trots. 
 
De Europese detailhandel heeft in 1997 een samenwerkingsverband opgericht, 
Eurep, met de bedoeling de voedselveiligheid te bevorderen. Dit heeft inmid-
dels geleid tot het opstellen van een Eurepgap protocol voor fruit en groente.51 
De Eurepgap normering betreft een breder scala aan aspecten dan de BRC 
standaard en betreft bijvoorbeeld ook arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn. 
Tuinders en tuindersorganisaties kunnen zich Eurepgap laten certificeren. Af-
spraak is dat vanaf 1 januari 2004 alle groente en fruit in Nederlandse super-
markten Eurepgap gecertificeerd is. 

Bij inkoop van verse producten uit het buitenland en vooral buiten Euro-
pa, werken sommige supermarkten met zogenaamde ‘dedicated’ leveranciers. 
Dat is bijvoorbeeld een groothandel die toeziet op naleving van de regels door 
bijvoorbeeld tuinders in Egypte of boeren in Zuid Amerika zodat de super-
markt dit niet zelf behoeft te doen. 

De case studie van de betrokkenheid van supermarktondernemingen en 
hun organisaties bij regelgeving en handhaving daarvan met betrekking tot 
voedselveiligheid leidt tot de volgende conclusies: 

Het zijn in eerste instantie de supermarkten en hun organisaties die de 
richtlijnen vaststellen waaraan leveranciers moeten voldoen. Bij de BRC en 
IFS standaard stellen de supermarktkoepels de regels vast, daarbij eventueel 
geadviseerd door externe specialisten. De voedingsmiddelenindustrie, over-
heidsorganisaties en consumentenorganisaties lijken hierin geen rol van bete-
kenis te spelen. Bij de internationale organisaties die op initiatief van retailers 
zijn opgericht met de bedoeling te komen tot Europese of wereldwijde harmo-
nisatie van standaarden en protocollen met betrekking tot voedselveiligheid, 
zoals Eurep en GFSI, is de betrokkenheid van anderen uit de productieketen 
groter. Hoewel Eurep is begonnen als initiatief van retailers, zijn inmiddels ook 
organisaties van primaire producenten en veilingen lid van Eurep en vertegen-
woordigd in het ‘Technical and standards committee’ dat verantwoordelijk is 
voor implementatie en verbetering van Eurepgap. In de werkgroepen van GFSI 
zijn ook voedingsindustrie, certificatie-instellingen en het International Accre-
ditation Forum vertegenwoordigd. 

                                                           
50  Joppen, L., ‘Battle of the codes. BRC and IFS to fight it out’, (April 2003), Food 

engineering & ingredients, 31-35. 
51  Eurepgap staat voor ‘Euro retailer produce working group good agricultural prac-

tice’. Zie www.eurep.org. De Nederlandse supermarktorganisaties Albert Heijn, 
Laurus en Superunie zijn lid van Eurep. 
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Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre de door supermarktorganisaties 
gehanteerde standaarden meer of minder vereisten bevatten dan de bestaande 
publieke regulering. 

Supermarkten stellen dergelijke eisen omdat zij dat noodzakelijk achten 
om het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van voedsel in de super-
markt te behouden of te herstellen. Opmerkelijk is dat respondenten van su-
permarkten en ook officiële standpunten van supermarkten en hun organisaties 
in alle toonaarden benadrukken dat voedselveiligheid geen onderwerp voor 
concurrentie is. In Nederland is al het voedsel in elke supermarkt veilig, dat is 
de boodschap. Vandaar ook dat het belangrijk wordt gevonden om allemaal 
dezelfde eisen op dit punt te hanteren.  
 

“The GFSI ‘is based on the principle that food safety is a non-
competitive issue, as any potential problem arising may cause reper-
cussions in the whole sector’.”52 

 
Het is op basis van deze case studie niet mogelijk om een empirisch gefun-
deerde uitspraak te doen over de manier waarop wordt gecontroleerd of leve-
ranciers daadwerkelijk voldoen aan de gestelde normen. De meeste super-
marktorganisaties hebben maar een of twee kwaliteitsmanagers die verant-
woordelijk zijn voedselkwaliteit. Uitzondering hierop vormt Albert Heijn die 
hiervoor een grote afdeling kent. Vermoedelijk laten respondenten van super-
markten op dit punt niet het achterste van hun tong zien en het is derhalve niet 
uitgesloten dat in publicaties en interviews een te rooskleurig beeld wordt ge-
schetst. Bovendien zijn de meningen verdeeld over hoe goed inspectie en certi-
ficeringsinstellingen een leverancier controleren. In de volgende fase van het 
onderzoek zullen we bedrijven in de voedingsindustrie interviewen en zo na-
gaan met welke eisen (wettelijk of anderszins) zij worden geconfronteerd, op 
welke wijze zij worden gecontroleerd door supermarkt, keuringsdienst of certi-
ficatie-instellingen en wat hun visie hierop is. 

9. Voorwaarden voor succesvolle private regulering nader beschouwd 

Aan het slot van dit artikel wil ik nogmaals ingaan op de eerder geformuleerde 
zeven voorwaarden waaronder private regulering met succes zou kunnen func-
tioneren.  
1) Publieke en private belangen vallen voor een belangrijk deel samen. Zo-

wel supermarkten als overheid streven naar voedselveiligheid via transpa-
rante voedselketens en voedselveiligheidssystemen binnen bedrijven. 
Binnen het gehele sociale veld bestaat grote consensus over het belang 
van voedselveiligheid voor de sector en de noodzaak dat alle schakels in 
de productieketen van boerderij tot consument hun uiterste best doen om 
de risico’s van onveilig voedsel te beheersen of te verkleinen. Deson-

                                                           
52  www.globalfoodsafety.com. 
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danks brengt het overlaten van voedselveiligheid aan bedrijven een risico 
met zich mee omdat bedrijven niet uitsluitend of niet primair zijn gericht 
op het bewerkstelligen van optimale voedselveiligheid. Het boekhoud-
schandaal bij Ahold (februari 2003) laat nog eens zien dat beleggers en 
aandeelhouders bij Ahold voorop staan, werknemers en consumenten 
komen op het tweede plan. Desalniettemin weet Albert Heijn van zichzelf 
een imago te scheppen van fatsoenlijk bedrijf waarbij de belangen van 
consumenten en de veiligheid van producten in goede handen zijn. Nest-
le53 geeft vele voorbeelden waaruit blijkt dat de voedingsindustrie pri-
mair is gericht op omzet en winst, ook als dit ten koste gaat van gezonde 
voeding. Spriggs en Isaac54 constateren dat bedrijven in de voedingsindu-
strie bereid en in staat zijn om maatregelen te nemen ten behoeve van 
voedselveiligheid. Voedselveiligheid kan volgens hen echter niet uitslui-
tend worden overgelaten aan de industrie omdat er belangrijke factoren 
zijn die de bereidheid beperken van individuele bedrijven om voedselvei-
ligheid te verzekeren. Zonder externe regulering is het uiteindelijk een 
investeringsbeslissing waarbij het gaat om vaak aanzienlijke kosten op 
korte termijn ten opzichte van, soms niet geheel duidelijke, baten op lan-
ge termijn. Een van de problemen is dat de te verwachten voordelen 
moeilijk zijn vast te stellen. Een andere beperkende factor is het ‘free ri-
der’ probleem. ‘In aggregate, the free rider problem may encourage com-
panies to under invest in food safety, unless they are required to do so, 
say by government, their industry body or their customers (e.g. the retail-
ers).’ Unnevehr en. Jensen55 constateren eveneens dat voedselveiligheid 
niet aan de markt kan worden overgelaten omdat de veiligheid van voed-
sel voor consumenten vaak niet zichtbaar is en het testen van de veilig-
heid van producten hoge kosten met zich mee brengt voor bedrijven. Zij 
zien de volgende drijfveren voor bedrijven om de voedselveiligheid te 
verbeteren: wanneer ziekte door voedsel gemakkelijk getraceerd kan 
worden naar een bepaalde bron, wanneer herkomst van producten tra-
ceerbaar is (merkproducten, een bron levert groot aantal consumenten), 
voorkomen verlies reputatie en marktaandeel in geval van ‘een incident’. 

2) Een betrekkelijk klein aantal supermarktorganisaties omvat een groot 
gedeelte van de markt. Bovendien wordt een sterk gedeeld lot gevoeld. 
Dit blijkt onder meer uit de met verve verdedigde stelling dat voedselvei-
ligheid niet iets is om mee te concurreren. Het aantal private inspectie en 
certificatie-instellingen is eveneens betrekkelijk gering. Daarentegen is 
het aantal voedselproducenten, tussenhandelaren en vervoerders omvang-

                                                           
53  Nestle, M., Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and 

Health, Berkeley [etc.], University of California Press (2002). 
54  Spriggs, J. & Isaac, G., Food safety and International Competitiveness: The Case 

of Beef, Oxford/New York, Cabi publishing (2001), 8-9. 
55  Unnevehr, L.J. & Jensen, H.H., ‘The economic implications of using HACCP as a 

food safety regulatory standard’, (1999), 24/6, Food policy, 625-635 (626). 
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rijker. Nederlandse supermarkten betrekken bovendien een deel van hun 
producten in het buitenland.  

3) De sector beschikt over een redelijk organisatorisch vermogen. Alle be-
langrijke supermarktorganisaties zijn verenigd in het CBL. Bovendien 
heeft de sector, speciaal met het oog op de regulering van voedselveilig-
heid, het initiatief genomen om Europese en internationale organisaties 
op te richten (Eurep, GFSI). Voor zover bekend rekent het CBL het niet 
tot haar taak het feitelijk handelen van haar leden met betrekking tot 
voedselveiligheid te controleren. Ook over onderlinge sociale controle op 
dit punt is mij niets bekend. Spreekt men elkaar er op aan wanneer blijkt 
dat huismerkleveranciers geen BRC hebben? 

4) Worden vastgestelde standaarden ook daadwerkelijk geëist en in hoeverre 
wordt daarop effectief toegezien? Er is gesuggereerd dat de interne orga-
nisatie van de inkoop bij een supermarktorganisatie soms weinig prioriteit 
toekent aan voedselveiligheid in vergelijking met prijs. In hoeverre wordt 
er in de praktijk onderhandeld over de voedselveiligheidseisen met een 
leverancier? Er zijn ook vraagtekens geplaatst bij de waarde van inspec-
tierapporten en de commerciële belangen van certificerings- en inspectie-
instellingen. 

5) Supermarktorganisaties lijken zich op te stellen als ‘politiek burger’. Of 
dit ook altijd in hun handelen tot uitdrukking komt is niet duidelijk. On-
duidelijk is in hoeverre dit ook geldt voor supermarktorganisaties die be-
kend staan als prijsvechter (zoals Aldi en Lidl). 

6) In het kader van deze case studie is geen materiaal verzameld bij de voe-
dingsindustrie. Daarom kan geen antwoord worden gegeven op de vraag 
naar de actieve betrokkenheid van mensen op relevante posities binnen de 
gereguleerde bedrijven (i.c. leveranciers). 

7) Regulering van voedselveiligheid door supermarkten via een soort quasi-
wetgeving als instrument om handelspartners tot bepaalde voedselveilig-
heidsmaatregelen te dwingen is nog een vrij recent verschijnsel en sterk 
in beweging. Van een regulering uitgaande van een supermarkt is het ge-
evolueerd naar regulering door de gezamenlijke supermarkten, met toe-
zicht van onafhankelijke certificerings- en inspectiebureaus. Of deze 
vorm van regulering op termijn voldoende zelfreflectief vermogen heeft 
om tijdig adequaat te reageren op kritiek en disfunctioneren moet nog 
blijken. 

 
Er blijken meerdere interpretaties te bestaan van de rol van supermarkten bij 
het reguleren van voedselveiligheid. Zo stelt de Consumentenbond dat super-
markten hun verantwoordelijkheid afschuiven op leveranciers.56 De initiatie-
ven van supermarktorganisaties kunnen echter ook worden geïnterpreteerd als 
goede marketingstrategie of als manier om het ego van supermarkt coryfeeën 

                                                           
56  ‘Supers schuiven verantwoordelijkheid af’, Consumentengids, (juli 2003), 20-21. 
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te strelen. Tenslotte kunnen de initiatieven worden geïnterpreteerd als voor-
trekkersrol,57 omdat industrie en overheid onvoldoende actie ondernemen. 

Mijn voorlopige analyse van het terrein van de regulering van voedselvei-
ligheid leidt tot de conclusie dat nader onderzoek geboden is naar de interactie 
tussen nationale en internationale regulering enerzijds en private vormen van 
regulering anderzijds. Daarbij lijkt het onderscheid tussen regulering door de 
bedrijfssector zelf en regulering door dominante marktpartijen van groot be-
lang. Veel openstaande vragen kunnen worden beantwoord door bij bedrijven 
in de voedingsindustrie en bij agrarische producenten te onderzoeken met wel-
ke regels ten aanzien van voedselveiligheid zij worden geconfronteerd, welke 
eisen hierover in leveringscontracten zijn opgenomen, hoe zij met dergelijke 
eisen omgaan en door wie en op welke wijze wordt gecontroleerd in hoeverre 
zij voldoen aan de gestelde eisen. Daarbij kan tevens worden onderzocht of 
betrokkenheid of uitsluiting van betrokken partijen bij de opstelling van de 
regels het draagvlak, de bekendheid en de bereidheid tot naleving vergroot dan 
wel aantast. Gezien de veelheid aan regels, en regelgevende en toezichthou-
dende instanties lijkt toespitsing op een bepaalde productieketen geboden. Ook 
zou nader kunnen worden onderzocht op welke wijze eisen ten aanzien van 
voedselveiligheid in inkooponderhandelingen een rol spelen, waarbij de 
machtspositie van kwaliteitsmanagers en inkopers een belangrijke factor lijkt.  

De positie van certificeringsbureaus en de Raad voor de Accreditatie ver-
dient eveneens bestudering. Interessant zijn hier vooral de verschillende (mo-
gelijk strijdige) belangen: eigen commerciële belangen tegenover onafhanke-
lijk en deskundig toezicht. In hoeverre hebben certificeringsinstellingen belang 
bij het nauwgezet uitvoeren van de controles (voordeel bij door de vinger zien 
of weinig diepgaande controle)? Wie houdt er toezicht op deze toezichthou-
ders? Toezicht op de toezichthouders lijkt het beste te kunnen gebeuren door 
een machtige onafhankelijke derde partij, zoals de supermarkten als dominante 
marktpartij of de Keuringsdienst van Waren als officiële controle-instantie.  

Meer juridisch getint is de vraag hoe de private normen zich verhouden 
tot de publieke. 
 

                                                           
57  Bijvoorbeeld Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Jaarverslag 2002, (2002) 
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Nabeschouwing: waarom is ‘zelfregulering’ interessant? 

John Griffiths 

Mij is gevraagd terug te kijken op wat in voorgaande verzameling essays is ge-
realiseerd. Dit zou de vorm kunnen aannemen van een samenvatting van wat 
de lezer al tot zich heeft genomen: een achttal studies van processen van zelf-
regulering op zeer uiteenlopende terreinen, waarin gebruik werd gemaakt van 
even uiteenlopende onderzoeksmethoden, en die variëren qua pretentieniveau 
van korte schetsen tot volledige empirische studies. Het lijkt mij echter interes-
santer enkele reflecties die het aangebodene bij mij gestimuleerd hebben kort 
uit te werken. Zodoende wordt aan het einde van dit boek de blik vooral naar 
de toekomst gericht. 

1. Een klein stukje wetenschapsgeschiedenis 

Niet valt te ontkennen, dat ik enige ouderlijke verantwoordelijkheid draag voor 
de verwekking van deze verzameling essays over zelfregulering en dat ik, zo-
als een ouder wel eens vaker overkomt, terugkijk met een mengeling van trots 
en zorg op wat ik op de wereld heb gezet. In mijn beleving begon het verhaal 
toen ik, nadenkend over de geschiedenis van de rechtsontwikkeling rondom 
euthanasie en andere medische handelingen die het leven bekorten, een zich 
telkens herhalende patroon meende te ontwaren.1 Dit bestond uit een fase, lang 
voordat wetgever of beleidsmaker zich voor de betreffende problematiek inte-
resseerde, waarin medici zelf bezig waren hun eigen handelen te reguleren. 
Daarna werden in landelijke rapporten zowel materiële als – wat men ging 
noemen – ‘zorgvuldigheids-’normen gesteld voor wat, strafrechtelijk gezien, 
ernstige vormen van levensberoving waren: levensbeëindiging op verzoek, in 
de neonatologie, bij comateuze patiënten, bij psychiatrische patiënten, bij de-
mente bejaarden en in het laatste trimester van de zwangerschap. Vervolgens 
leken de onder medici ontwikkelde normen bepalend te zijn voor de beslissing 
van de rechter, wanneer een arts in een dergelijke zaak vervolgd werd. En de 
wetgever accepteerde de in de rechtspraak gevonden oplossing, om deze 
slechts (veel) later op te nemen in de wet. 

                                                           
 1 Zie Griffiths, J, ‘Self-regulation by the Dutch medical profession of medical be-

havior that potentially shortens life’, in Regulating Morality: A Comparison of the 
Role of the State in Mastering the Mores in the Netherlands and the United States, 
Krabbendam, H. en Napel, H.M. ten (red.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu (2000) 
73-190. 
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Dit patroon leek me om verschillende redenen interessant. Om te beginnen 
bood het een kader waarmee een stukje rechtsgeschiedenis kon worden be-
schreven. Ten tweede bood het de mogelijkheid de toekomst van de rechtsont-
wikkeling, daar waar deze nog niet alle stadia was doorlopen, te kunnen voor-
spellen. Ten derde leek het een kleine empirische bom te leggen onder gebrui-
kelijke, op de wetgever gefocuste, opvattingen met betrekking tot het proces 
van rechtsverandering; immers, zelfregulering speelt noch een rol in de norma-
tieve trias-gedachte noch in empirische benaderingen van wetgeving (agenda-
bouw en dergelijke). Ten vierde lijkt de rol van de rechter, die nieuw recht 
‘vindt’ in de samenleving zelf, nogal anders dan in gangbare rechtvindingsthe-
orieën. En ten slotte, lijkt het een en ander een genuanceerder rechtsbegrip te 
vereisen dan men dikwijls tegenkomt. 

Al deze redenen om het waargenomen patroon boeiend te vinden vielen 
in mijn geval samen met een project waarmee ik me al vele jaren had bezigge-
houden: het uitwerken van een alternatief voor het aloude instrumentalisme als 
invalshoek voor de bestudering van de maatschappelijke gevolgen van wetge-
ving. Dit alternatief – de ‘sociale werking’ benadering – bekijkt rechtsregels 
‘bottom-up’, dat wil zeggen, vanuit het perspectief van de specifieke maat-
schappelijke werkvloer waar een gegeven regel al dan niet gevolgd wordt. De 
sociale organisatie van deze werkvloer wordt geconceptualiseerd als bestaande 
uit ‘semi-autonome sociale velden’ (SASVs): groepen die zelf gedragsregels 
voortbrengen en handhaven en die in vele gevallen verantwoordelijk zijn – 
door de steun of het verzet die zij bieden – voor de mate waarin externe 
‘rechts’-regels al dan niet gehoorzaamd worden. Wanneer je denken reeds op 
deze wijze gericht is op de sociale werking van rechtsregels op de maatschap-
pelijke werkvloer, dan sluit het idee van zelfregulering daar naadloos bij aan. 
Immers, de SASVs op de werkvloer worden al gezien als bronnen van regels 
(zij het niet van rechts-regels) en als mogelijke handhavers van externe rechts-
regels. Het idee lag voor de hand dat wanneer een rechtsregel eerst op de maat-
schappelijke werkvloer is ontstaan, de kans dat deze daar ook gehandhaafd zal 
worden buitengewoon hoog zal zijn. En zo kon het idee van de sociale werking 
van recht direct gekoppeld worden aan wat collega Rob Schwitters noemt de 
‘sociale genese’ van recht.2 

En dan was er één van die gelukkige momenten in het leven van een do-
cent: een student die een weinig ontwikkeld theoretisch balletje van je over-
neemt en er mee aan de haal gaat. Als begeleider ben je dan natuurlijk ge-
dwongen het theoretische spel mee te spelen. Jellienke Stamhuis pakte het idee 
van zelfregulering, ontstaan in een bepaalde medische context, op en liet zien 
dat je er ook in de nogal andere context van ethische bedrijfscodes interessante 
dingen mee kon doen.3 Het een en ander vereiste wel, dat duidelijk onder-
                                                           
2  Zie Griffiths, J., ‘The social working of legal rules’, (2003), 48, Journal of Legal 

Pluralism, 1-84, voor de nadere uitwerking van deze gedachtegang. 
3  Zie haar afstudeerscriptie, ‘Zelfregulering en de bedrijfscode’ (Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, 2002), in aangepaste vorm opge-
nomen in deze bundel. Het feit dat deze scriptie de scriptieprijs van de VSR in 
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scheid werd gemaakt tussen ‘zelfregulering’ als empirisch verschijnsel op de 
maatschappelijke werkvloer en allerlei normatieve, instrumentele en vooral 
‘top-down’ gebruiken van hetzelfde woord die men in de juridische en be-
stuurskundige literatuur tegenkomt. 4 En het vereiste – deels vanwege de ande-
re context – dat een grotere precisie in acht werd genomen met het gehanteerde 
begrippenkader. 

Op deze wijze werd het idee van zelfregulering onderwerp van gesprek in 
de vakgroep Rechtstheorie van de Groninger rechtenfaculteit, kwamen we ach-
ter dat ook elders men bezig was met onderzoek – al dan niet binnen een ver-
gelijkbare theoretisch kader – waar wij zowel empirisch als theoretisch van 
zouden kunnen leren, en ontstond de gedachte dat een verzameling essays over 
zelfregulering in verschillende gedaanten en op verschillende terreinen interes-
sant zou zijn. 

2. De algemeenheid van het theoretisch begrip 

Zonder daar ooit gericht onderzoek naar te hebben gedaan heb ik de indruk dat 
in de meeste publicaties over zelfregulering – of dat een enkel artikel of een 
verzameling betreft – er sprake is van één reguleringsterrein (bijvoorbeeld: 
problematisch handelen in het bedrijfsleven), één gezichtspunt (normatief/ 
juridisch dan wel empirisch) en één benaderingswijze (top-down of bottom-
up). Hele onderzoekslijnen schijnen ondanks hun grote verwantschap nauwe-
lijks van elkaars bestaan bewust te zijn. Ik hoop dat de grote verscheidenheid 
van de bijdragen aan dit boek een probaat middel zal blijken te zijn om derge-
lijke a-theoretische schotten te slechten en een proces van wederzijds leren op 
gang te brengen. 

Het begrip ‘zelfregulering’ lijkt zich daar goed voor te lenen. Het bezit 
een (zelden geëxpliciteerde) gemeenschappelijke kern waarop men elkaar kan 
vinden. ‘Regulering’ slaat op het aan banden leggen van gedrag: het voort-
brengen en handhaven van gedragsregels. ‘Zelf’ slaat op het ‘zelf’/’ander’ on-
derscheid: de ‘zelf’ die zijn eigen intern gedrag reguleert wordt onderscheiden 
van de ‘ander’ die eventueel dezelfde gedragingen zou willen reguleren. Als 
wij, indachtig de stelling van Winch5 dat regels noodzakelijkerwijs sociale 

                                                                                                                                
2001 heeft gewonnen, heeft het lokale enthousiasme voor het onderwerp behoor-
lijk gestimuleerd. 

4   Als je niet afgaat op de term ‘zelfregulering’ en ook verder kijkt dan ‘moderne’ 
westerse reguleringsproblemen is de literatuur natuurlijk veel groter en gevarieer-
der. Vooral de ‘antropologische’ literatuur over het reguleren van ‘collectieve 
goederen’ (landgebruik, irrigatiesystemen, visserijen, e.d.) is in theoretisch en 
empirisch opzicht interessant. Zie bv. Ostrom, E., Governing the Commons, Cam-
bridge, Cambridge University Press (1990). 

5   Zie Winch, P., The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy, Lon-
don, Routledge (1958).  
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verschijnselen zijn en dat een individu zichzelf derhalve niet kan ‘reguleren’,6 
de Hegeliaanse gedachtespinsel van ‘zelfwetgeving’ terzijde leggen, dan gaat 
het bij de ‘zelf’ om een sociale groep. Zelfregulering is dus ondanks alle ver-
scheidenheid een tamelijk eenduidig begrip: de regulering door een groep van 
de gedragingen van de leden.7 

Dit onderwerp kan vervolgens op een heleboel uiteenlopende wijzen wor-
den benaderd, waardoor het een ontmoetingspunt bij uitstek wordt voor ver-
schillende gezichtspunten: normatieve (is het ‘goed’8), juridische (is het 
‘recht’), instrumentele (is het ‘doeltreffend’) en theoretisch-empirische (hoe 
werkt het en waarom). Zaak is natuurlijk wel, de nodige helderheid omtrent en 
consistentie in de hantering van het gekozen gezichtspunt te betrachten.  

Je kunt (‘top-down’) vertrekken vanuit de ‘ander’ bij uitstek: de overheid 
en het recht; je kunt ook vertrekken vanuit allerlei andere ‘anderen’ (zoals een 
ziekenhuisdirectie in relatie tot de artsen op een bepaalde afdeling). Maar je 
kunt eveneens (‘bottom-up’) vertrekken vanuit het ‘zelf’: de groep op de maat-
schappelijke werkvloer. 

Allerlei varianten van zelfreguleringssituaties laten zich onderscheiden, 
zoals bijvoorbeeld het continuüm tussen ‘pure’ zelfregulering enerzijds en 
‘pure’ externe (bijvoorbeeld: overheids-) regulering anderzijds. Een belangrij-
ke bijdrage in dit verband van de studies in dit boek is de nadruk die wordt 
gelegd op het feit dat er (bijna) altijd sprake zal zijn van een mix en derhalve 
van complexe interactie: op een gegeven ogenblik zijn sommige van de regels 
en een deel van de handhaving ‘intern’ terwijl andere ‘extern’ zijn.9  Een histo-
risch/dynamisch perspectief maakt de zaak nog complexer, want enerzijds be-
invloedt het recht (of andere externe regulering) de regels en de handhaving op 
de werkvloer, terwijl anderzijds het ontstaan van regulering op de werkvloer 

                                                           
6   Het idee van zelfdwang bij Elias (Elias, N., Het civilisatieproces, Utrecht/Ant-

werpen, Het Spectrum (1982); oorspr. Duitse uitgave 1939) heeft betrekking op 
de zelf-handhaving van verinnerlijkte sociale gedragsregels en is daarmee niet in 
strijd met Winch’ stelling. 

7   Mijns inziens wordt door sommigen ten onrechte aan het idee van zelfregulering 
gekoppeld het kenmerk dat het – in tegenstelling tot overheidsregulering (die 
‘verticaal’ is) – ‘horizontaal’ zou zijn. Immers, dat een groep – bijvoorbeeld, een 
staat – zichzelf reguleert zegt niets over de wijze waarop regels geschapen en ge-
handhaafd worden. De interne ‘secondary rules’ van groepen (zie Griffiths 2003 
hierboven) variëren enorm op dit punt. 

8   Zeegers (p. 186) merkt in dit verband terecht op, dat niet alles dat een groep doet  
aanvaardbaar is – onder meer omdat  een groep niet-leden niet betrekt bij besluit-
vormingsprocessen. 

9   Zie i.h.b. de bijdragen van Havinga en De Vreede in deze bundel. Regulering 
vindt dikwijls plaats binnen een wettelijke kader (zie de bijdragen van Zeegers, 
De Vreede, Heffens-Oude Vrielink en Dorbeck-Jung). Het werd vroeger vaak 
verondersteld, dat de houding van een SASV ten opzichte van externe regels ge-
woonlijk één is van verzet; Moore was de eerste in te zien, dat  de werkelijke ver-
houding tussen extern recht en SASVs dikwijls precies andersom ligt: de naleving 
van rechtsregels in een SASV is juist  afhankelijk van lokale handhaving. Vgl. 
Griffiths 2003 voor een nadere uitwerking van dit inzicht. 
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dikwijls het eerste stadium is van een proces van rechtsontwikkeling en wor-
den lokale regels op een bepaald moment door het recht overgenomen. 

Dit alles valt te onderzoeken met betrekking tot omgangsvormen in een 
studentenvereniging, geluidsoverlast in een buurt, arbeidsverhoudingen, le-
vensbeëindigend handelen in een ziekenhuis, het overeind houden van een 
collectief goed (zoals een functionerende Internet), ‘maatschappelijk verant-
woord ondernemen’, kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten van economi-
sche activiteit, geglobaliseerde handelsverhoudingen, enzovoorts. Ik heb soms 
het gevoel dat ik vrijwel iedere dag een nieuw en fascinerend voorbeeld van 
zelfregulering tegenkom, waardoor de mogelijkheden van vergelijking en dus 
de voedingsbodem voor algemeen theoretisch inzicht steeds groter wordt.10 

3. Zelfregulering en rechtssociologie 

De theoretische inkadering van het idee van zelfregulering in de rechtssociolo-
gie is niet problematisch. Wij beschikken immers al over het sleutelbegrip ‘se-
mi-autonoom sociaal veld’ (SASV) dat de sociale vindplaats van regulering in 
de samenleving duidt. Het SASV is een verzameling (al dan niet natuurlijke11) 
personen die regels voortbrengt en handhaaft. Eerst door Moore12 voorgesteld 
als theoretisch kader waarbinnen de naleving en handhaving van (rechts)regels 
bestudeerd kunnen worden, het SASV leent zich zoals hierboven reeds is op-
gemerkt ook voor de studie van het ontstaan en de verandering van regels. 
Immers, ‘SASV’ is niets anders dan de theoretische benaming van de sociale 
eenheid die aan zelfregulering (scheppen en handhaving van gedragsregels) 
doet.13 

Aldus nadrukkelijk geplaatst in het theoretische centrum van de rechtsso-
ciologie is het idee van zelfregulering een uitstekende gelegenheid om aan 
algemene  rechtssociologische theorie te werken. Door het idee van zelfregule-
ring centraal te stellen komen allerlei ogenschijnlijk totaal verschillende ver-
schijnselen – in mijn geval, bijvoorbeeld, het reguleren van medische hande-
lingen en van de tropische houtkap; aangevuld het laatste paar jaar met be-
drijfscodes en de regulering van de verhouding tussen de farmaceutische indu-

                                                           
10  Er is overigens niets nieuws in het verschijnsel op zich (contra Havinga in deze 

bundel, pp. 191 e.v.) regulering is zo oud als het bestaan van groepen. Alleen de 
aandacht voor het als één geconcipieerd verschijnsel is enigszins nieuw. 

11  Tot nu toe werd een SASV altijd stilzwijgend beschouwd als een verzameling 
mensen. Stamhuis (2001) is de eerste die zich gerealiseerd heeft, dat ook een 
groep van groepen zich intern kan reguleren. Vgl. in deze bundel De Vreede en 
Havinga. 

12   Moore, S.F., ‘Law and social change: the semi-autonomous social field as an 
appropriate subject of study’, (1973), 7, Law and Society Review, 719-746. 

13  In de ‘sociale werkingstheorie’ (zie Griffiths 2003, hierboven) vindt de nexus 
tussen de genese en de werking van (rechts)regels – tussen het recht als afhanke-
lijke en als onafhankelijke variabele – met behulp van het idee van zelfregulering 
plaats. Vele bijdragen aan dit boek laten dat verband in empirische situaties zien. 
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strie en artsen  – onder één theoretische noemer. Zo word je gedwongen te 
zoeken naar algemene – niet aan tijd, plaats of soort handelen gebonden – 
wetmatigheden. Zelfregulering verleidt rechtssociologen ook rekening te hou-
den met terreinen van het recht die ze gewoon zijn, grotendeels ten onrechte, 
over te laten aan bijvoorbeeld bestuurskundigen (die in het algemeen een be-
perkt beleidsperspectief hanteren). Met als gevolg dat rechtssociologische the-
orievorming niet over het recht gaat maar slechts over tamelijk willekeurig 
gekozen deelterreinen daarvan. Kortom, aandacht voor zelfregulering dwingt 
tot denken in algemene termen, wat een voorwaarde is van theoretische voor-
uitgang.  

4. Zelfregulering en rechtstheorie 

Het klassieke rechtspositivisme, waarmee zowel de rechtswetenschap als het 
grootste deel van de rechtssociologie doordrenkt is, staat of valt met de houd-
baarheid van de opvatting dat ‘recht’ weliswaar verwant is met, doch principi-
eel en empirisch verschilt van, moraal en sociale controle. Vanuit verschillende 
gezichtspunten staat deze opvatting de laatste decennia onder toenemende 
druk. In de rechtsfilosofie laat H.L.A. Hart zien dat van ‘recht’ moet worden 
gesproken zodra sociale controle zowel ‘primaire’ als ‘secondaire’ regels 
kent;14 Dworkin ondermijnt de grens met de moraal door de onmisbare rol van 
morele beginselen in het juridisch redeneren bloot te leggen.15 Vanuit de 
rechtsantropologie heeft het idee van ‘rechtspluralisme’ in toenemende mate de 
veronderstelling dat ‘recht’ in empirische zin zich wezenlijk onderscheidt van 
alle andere sociale controle onder zowel juristen als rechtssociologen in twijfel 
getrokken. 

‘Zelfregulering’ zal nóg een spijker – misschien wel de laatste – in de 
doodskist van het rechtspositivisme slaan. Gedetailleerde studies van concrete 
situaties laten immers zien, dat wat het recht thans is, dikwijls de uitkomst is 
van processen van zelfregulering, en dat wat het recht straks zal zijn dikwijls 
voorspeld kan worden door te kijken naar dergelijke processen. Een regel ont-
staat in een of meer SASVs op de maatschappelijke werkvloer, krijgt in het 
maatschappelijke verkeer een zekere mate van algemene gelding, wordt bij 
gelegenheid door de rechter als zijnde ‘recht’ toegepast, en komt eerder of later 
terecht in het wetboek. Dit is natuurlijk niet de enige wijze waarop het recht 
verandert, maar hoe meer en hoe beter wij onder invloed van het idee van zelf-
regulering om ons heen kijken, hoe minder uitzonderlijk het lijkt.  

Kortom, het idee van zelfregulering kan ons helpen bevrijden van ideolo-
gische (op het trias–gedachte gebaseerde) veronderstellingen ten aanzien van 
het proces van rechtsverandering en dus ook ten aanzien van de verhouding 
                                                           
14  Hart, H.L.A., The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press (1961). Griffiths 

(2003) laat zien dat dit dikwijls het geval is, ook bij vormen van sociale controle 
die niet in de alledaagse taal ‘recht’ worden genoemd. 

15  Dworkin, R.M., Taking Rights Seriously, London, Duckworth (1977). 
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tussen ‘recht’ en andere sociale controle. Aangezien deze bevrijding mijns 
inziens een noodzakelijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van een serieus 
te nemen sociaal-wetenschappelijke (empirisch/theoretisch) benadering van het 
recht, juich ik elk klein stapje in de goede richting – zoals dit boek – van harte 
toe.  

5. Hoe is zelfregulering te verklaren? 

In bovenstaande reflecties, zoals wel eens vaker het geval is in discussies over 
zelfregulering, is de aanwezigheid van een ‘zwarte doos’ in toenemende mate 
hinderlijk. We kunnen het ontstaansproces achteraf constateren, maar verkla-
ren kunnen we het niet. Over de handhaving van regels weten we vrij veel: 
daarover bestaat een aanzienlijke empirische en theoretische literatuur. Maar 
het idee van zelfregulering veronderstelt ook inzicht in het ontstaan van regels 
in een groep, en daarover weten we zo goed als niets. Waarom en wanneer 
scheppen groepen regels, die ze vervolgens handhaven? 

We moeten ons eerst realiseren, dat het verklaren van het ontstaan van 
iets andere eisen stelt dan het verklaren van het voortbestaan daarvan. ‘Functi-
onele’ verklaringen, die wijzen op de gunstige gevolgen van een kenmerk – in 
ons geval van een regel voor de groep die de regel heeft –  kunnen uit hun aard 
niet verklaren hoe dat kenmerk in eerste instantie is ontstaan. Hierdoor vallen 
voor onze doeleinden de bekende micro-economische verklaringen van regels, 
hoe interessant ze anders ook zijn, af want ze zijn gericht op de al dan niet 
gunstige effecten van een bepaalde regel voor een groep.16 

Bij de vraag hoe een regel ontstaat in een groep belanden we op voor zo-
ver mij bekend onontgonnen terrein. Ik kan niet veel meer doen dan een aantal 
suggesties  op een rij zetten die naar voren komen uit het soort onderzoek naar 
zelfregulering dat in dit boek vertegenwoordigd is. Het is te hopen dat iemand 
ons binnenkort een meer fundamenteel-systematische ordening zal weten te 
bieden, waardoor sommige verklaringen specifieke toepassingen van meer 
algemene verklaringen blijken te zijn. Op dit moment kom ik niet verder dan 
een lijst, waarbij duidelijk is dat in een bepaald geval van zelfregulering niet 
alleen verschillende van de genoemde verklaringen een rol kunnen spelen, 
maar dat er ook vaak sprake zal zijn van combinaties (zo kan een morele en-
trepreneur, bijvoorbeeld, gemotiveerd worden door druk van buitenaf). 

 
- Druk van buiten: Zelfregulering kan gemotiveerd worden door de al dan 

niet reële angst voor externe regulering of andere ongewenste inmenging 

                                                           
16   Zie Ellickson, R.C., Order without Law. How Neighbors Settle Disputes, Cam-

bridge MA, Harvard University Press (1991); Demsetz, H., ‘Toward a theory of 
property rights’, (1967), 57, American Economic Review Papers & Proceedings, 
347. Vgl. Ullmann-Margalit, E., The Emergence of Norms, Oxford, Clarendon 
Press (1977) voor een analytische verklaring voor het ontstaan van regels, die de-
zelfde functionalistische beperking toont. 
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in de interne aangelegenheden van de groep. Je voelt je sowieso minder 
kwetsbaar als je je eigen zaakjes op orde hebt en dikwijls laat de buiten-
wereld expliciet blijken dat het het een of het ander is: je regelt je eigen 
handelen of het wordt voor je gedaan. ‘Buiten’ dekt overigens een hele 
scala van mogelijkheden: van de directie in het eigen bedrijf, bijvoor-
beeld, tot en met bovenstatelijke entiteiten zoals de EU.17 De ontwikke-
ling van zelfregulering onder artsen laat vele voorbeelden zien van de rol 
van druk van buiten. Zo ook het ontstaan van bedrijfscodes, zelfregule-
ring door de farmaceutische industrie, zelfregulering op het Internet. En-
zovoorts. 

- Imitatie: Het na-apen van de buren, die een mooi ding uitgevonden blij-
ken te hebben, kan eveneens een motief zijn. Een volledige verklaring 
kan dit natuurlijk nooit zijn, want de vraag blijft hoe de buren eraan ge-
komen zijn en waarom men het mooi vindt. Toch lijkt imitatie een be-
langrijke rol te spelen in de verspreiding, zo niet het prilste begin, van 
processen van zelfregulering. Zo hebben de Belgen de Nederlandse re-
gelgeving ten aanzien van euthanasie grotendeels overgenomen en zijn 
wij in ons onderzoek naar de regulering van het medisch handelen een 
geval tegengekomen waarin een arts in één ziekenhuis in het personeels-
blad van een ander ziekenhuis een stukje las over een nieuw protocol 
voor abstineer-beslissingen. Hij vond dat zijn eigen ziekenhuis ook zoiets 
moest hebben, en daar was men het met hem eens. Overigens imiteert 
men niet alleen de buren in geografische zin maar ook het naburige pro-
fessionele specialisme, bedrijfstak, enzovoorts. Nadat de Nederlandse ne-
onatologen hun zaakjes geregeld hadden, werd vrijelijk plagiaat gepleegd 
op de door hen ontwikkelde (deels van de euthanasieproblematiek over-
genomen) regels door andere specialismen zoals de kinderneurologie en 
de gynaecologie/obstetrie alsmede ten behoeve van ziekenhuisprotocollen 
met betrekking tot  het afzien van (verdere) levensverlengende behande-
ling. 

- Morele entrepreneur: Met het voorbeeld van de arts die het personeels-
blad van een ander ziekenhuis las treffen we de figuur van de morele en-
trepreneur aan: de persoon die zijn groep weet te overtuigen dat een nieu-
we regel gewenst is. (Niet wordt verklaard, waarom en wanneer zo ie-
mand opstaat, nog hoe hij zijn groep weet te overtuigen.) Deze figuur is 
overal in de wereld van zelfregulering aan te treffen. Denk aan de heer 
Chandler in het verhaal van de bedrijfscode van Shell (Stamhuis, deze 
bundel) en aan de theoloog Kuitert en de kinderarts Versluys in het pro-
ces dat geleid heeft tot zelfregulering van levensbeëindigend handelen in 
de neonatologie (Van de Ploeg-Juk, deze bundel). 

- Innerlijke behoefte: De meest speculatieve en tevens meest fundamenteel 
mogelijke verklaring voor zelfregulering is dat de mens een innerlijke 

                                                           
17   Interessant in dit verband is dat de lidstaten van de EU veel aan ‘zelfregulering’ 

doen (het heet dan ‘recht’) onder druk van de EU. 
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(aangeleerde of aangeboren) behoefte aan regulering heeft en zich daar-
om ongemakkelijk voelt wanneer hij bij belangrijke handelingen de in-
druk heeft dat ‘iedereen maar zit aan te rommelen’. Er moeten toch ‘af-
spraken’ zijn over hoe men hoort te handelen, zodat ‘iedereen op één lijn 
zit’. Althans in de medische wereld, in het bijzonder wanneer het om 
kwesties van leven en dood gaat, lijkt men niet genoeg houvast te hebben 
aan algemene (juridische) normen zoals het achterwegen dienen te laten 
van een ‘medisch zinloze’ behandeling. Men streeft naar zekerheid door 
eigen regels in het leven te roepen die tenminste de te volgen procedures 
vastleggen. 

- Specificering van een bestaande regel: Ten slotte, een verklaring van een 
wat andere soort betreft niet de vraag waarom een nieuwe regel ontstaat 
maar de vraag hoe dat precies in zijn werk gaat. Wordt de nieuwe regel 
min of meer uit het normatieve niets geschapen, of is deze eerder te zien 
als een uitvloeisel van reeds bestaand normatief materiaal, misschien niet 
veel meer dan de specificering voor bepaalde omstandigheden van een 
algemene regel? Nadenken over processen van zelfregulering heeft mij er 
van overtuigd,18 dat er aan de rechtsontwikkeling veel minder creativiteit 
ten grondslag ligt dan de scheppende taal die men daarover pleegt te be-
zigen doet denken. Een mooi voorbeeld van een ogenschijnlijk nieuwe 
regel, die bij nader inzien slechts de specificering lijkt te zijn van een al-
oude, meer algemene regel, biedt de anekdote, afkomstig uit ons onder-
zoek naar zelfregulering in Intensive Care Units, die Stamhuis aanhaalt in 
haar bijdrage aan deze bundel.19 

 
Bovenstaande suggesties zijn nog behoorlijk ongerijpt en ongetoetst. Mij lijkt 
het een uitdaging voor de rechtssociologie om – zoals in de laatste paar decen-
nia het geval is geweest met de vraag hoe en wanneer een regel wordt gevolgd 
– de komende jaren in onderzoek en theorievorming meer greep te krijgen op 
de wijze waarop en de omstandigheden waaronder ‘nieuwe’ regels ontstaan in 
een sociale groep. 

                                                           
18   Niet dat in deze gedachte veel nieuws onder de zon schuilt. Eisenberg heeft reeds 

lang geleden er op gewezen dat wetgevingsprocessen lijken op geschilbeslech-
tingsprocessen in die zin, dat in beide gevallen de tegenovergestelde partijen zich 
op al bestaande regels beroepen (Eisenberg, M., ‘Private ordering through negoti-
ation: dispute settlement and rulemaking’, (1976), 89, Harvard Law Review,  637-
681). 

19  Zie p. 41 en noot 32. De anekdote is ontleend aan Griffiths 2003, hierboven. 
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