
 

 

 

10 vragen en antwoorden over VSV’s 
 

RECHTSVORM   

 

1.  Welke rechtsvorm hebben VSV’s?  
- De meeste VSV’s werken op basis van (schriftelijke) samenwerkingsafspraken en hebben geen 

rechtspersoon opgericht.   

- Sommige VSV’s hebben wel een rechtspersoon opgericht waarin hun activiteiten zijn 

ondergebracht, bijvoorbeeld een vereniging. Andere denkbare rechtspersonen zijn: een stichting, 

een coöperatie en een Besloten Vennootschap (een B.V.). 

 

2. Wat kunnen redenen zijn voor een VSV om een rechtspersoon op te richten?  
Je zou als VSV de keuze kunnen maken om een rechtspersoon op te richten wanneer je daar de 

toegevoegde waarde van ziet. Die inschatting kan per VSV verschillen. Het is niet per definitie altijd 

beter om een rechtspersoon te zijn. Hieronder enkele voorbeelden van argumenten van een VSV om 

voor een rechtspersoon te kiezen.  

- Externe uitstraling:  

Met een rechtspersoon kunnen we het VSV steviger (zakelijker, formeler etc.) neerzetten richting 

derde partijen, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, etc. 

- Formele basis interne organisatie:   

Met een rechtspersoon creëren we een formele(re) basis voor de organisatie. De basis voor 

besluitvormingsprocedures, zeggenschapsverhoudingen binnen het VSV ligt vast in de statuten 

van de rechtspersoon.  

- Bankrekening en gezamenlijke investeringen 

Vanuit een rechtspersoon kunnen we makkelijker een bankrekening openen en gezamenlijke 

investeringen doen.  

- Financieel  

Met een rechtspersoon lopen we, gezien de aard en omvang van onze activiteiten met 

bijbehorende geldstromen (anders dan de jaarlijkse ‘contributies’ van de deelnemers) minder 

financieel risico. [toelichting: stel door een VSV activiteiten worden uitgevoerd met een hoog 

financieel afbreukrisico, dan is bij eventuele tekorten die zouden ontstaan,  in de regel de 

‘rechtspersoon’ daarvoor aansprakelijk (en ‘draait daar voor op’).  

  

3. Welke rechtspersonen komen in aanmerking? 
 De mogelijkheden zijn: een vereniging, een stichting, een coöperatie of een Besloten Vennootschap 

(een B.V.). Zie voor een vergelijking op hoofdlijnen van de rechtspersonen bijgevoegde notitie 

(februari 2019  opgesteld door Titia Hollman in opdracht van CPZ). 

 

ZORGAANBIEDER EN ZORGVERLENING 
 

4.  Is een VSV een zorgaanbieder? 
Nee, een VSV is een netwerkorganisatie van individuele geboortezorgaanbieders. Het VSV is, ongeacht 

de rechtsvorm, zelf geen zorgaanbieder op grond van de wet, bijvoorbeeld de Wet kwaliteit, klachten 

en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Eventuele verplichtingen op 

grond van deze wetgeving liggen bij de individuele geboortezorgaanbieders. 

 



 

5.  Kunnen geboortezorgaanbieders binnen een VSV aansprakelijk zijn voor 

tekortkomingen van een collega/zorgaanbieder? 
Nee, dat kan niet. Je kunt als zorgaanbieder aangesloten bij een VSV, ongeacht de rechtsvorm, niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen in de zorgverlening van een VSV-

collega/zorgaanbieder. Iedere zorgaanbieder is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. 
 

 Wanneer regionale zorgpaden/protocollen worden ontwikkeld en vastgesteld door het VSV, zal dit een 

gezamenlijk gedragen zorgpad/protocol zijn. Vervolgens hoort het tot de professionele 

verantwoordelijkheid van de individuele zorgaanbieders om hier in de praktijk mee te werken en hier 

zo nodig van af te wijken. 

 

ROL VAN HET VSV-BESTUUR  
 

6. Wat is de rol en taak verantwoordelijkheid van het bestuur? 
 Over het algemeen zal de rol van het VSV-bestuur bestaan uit het aansturen van het VSV, het nemen 

van de leiding, het coördineren van de activiteiten, zoals bijvoorbeeld de implementatie van de 

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en de totstandkoming van regionale 

zorgpaden/protocollen, instellen van werkgroepen, bijeenroepen van VSV-vergaderingen, het 

vertegenwoordigen van het VSV naar derde partijen etc. 

 

De omvang van de taak van het VSV-bestuur zal uiteraard per VSV verschillen en zal ook afhangen van 

de ambities en hoeveelheid (extra) activiteiten, projecten, geldstromen etc.  

 

 Als de activiteiten van het VSV zijn ondergebracht in een rechtspersoon, bijvoorbeeld een vereniging, 

dan heb je als bestuur ook te maken met verplichtingen die mogelijk gelden op grond van de statuten 

of op grond van de wet, bijvoorbeeld het houden van een minimum aantal vergaderingen, het op een 

correcte wijze oproepen van de vergadering, het ter goedkeuring voorleggen van de begroting aan de 

ALV, etc. 

 

7. Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid? 
 Of anders gezegd: kan een VSV-bestuurder (in privé) aansprakelijk zijn voor zijn handelen.  

 

Hierover het volgende. Zolang je je taak als bestuurder van het VSV serieus neemt zal er doorgaans 

niet veel aan de hand zijn.  

 

 In (extreme) situaties waarin de bestuurder zich echt schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur of 

onrechtmatig gedrag als gevolg waarvan het VSV of andere partijen schade ondervinden dan kan de 

bestuurder daarvoor in privé aansprakelijk zijn.  

Enkele hypothetische voorbeelden: de bestuurder gaat namens het VSV financiële verplichtingen aan 

puur in het eigen belang en handelt in strijd met de doelstelling van het VSV. Of: het bestuur laat een 

geboortezorgaanbieder niet toe tot het VSV terwijl deze wel aan alle eisen voldoet en het duidelijk is 

dat het bestuur vanuit eigen (concurrentie)belang handelt. 

 

Een bestuurder die zich schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur kan zich niet automatisch verschuilen 

achter een eventuele rechtspersoon. Het zijn/hebben van een rechtspersoon maakt hier dus geen 

verschil voor de bestuurder in kwestie. En ook een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering zal niet 

willen uitkeren bij onbehoorlijk bestuur.  

 

 Maar nogmaals: een bestuurder die zijn of haar taak serieus neemt en in het belang van het VSV 

handelt, heeft niet snel te vrezen. 

 



 

HOE VERHOUDT DE INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD (IGJ) ZICH TOT EEN VSV? 
 

De IGJ zelf zegt hierover het volgende: 

 

8. Kan de Inspectie  formele maatregelen opleggen aan een VSV als geheel? 
Nee, de Inspectie heeft op dit moment geen wettelijke grondslag om een VSV als geheel formele 

maatregelen op te leggen bij (signalen van) tekortkomingen in de zorg aan cliënten. Een VSV, ongeacht 

de rechtsvorm, is immers geen Wkkgz-zorgaanbieder. 

 

9. Kan de Inspectie dus alleen formele maatregelen opleggen aan individuele 

geboortezorgaanbieders?  
Ja dat klopt. De Inspectie heeft wel een wettelijke grondslag om geboortezorgaanbieders individueel 

aan te spreken bij (signalen van) tekortkomingen in de zorgverlening aan een cliënt of als er 

onvoldoende wordt samengewerkt bijvoorbeeld bij de implementatie van de ZIG. Formele 

maatregelen zijn bijvoorbeeld het geven van een aanwijzing, het opleggen van een bevel of een 

bestuurlijke boete of het overgaan tot de maatregel verscherpt toezicht. 

 

10.  Wat kan de Inspectie een VSV wel vragen of opleggen?  
De Inspectie maakt onderscheid in formele maatregelen en advies- en stimuleringsmaatregelen. Zoals 

gezegd, het opleggen van formele maatregelen (zoals boete, bevel, aanwijzing) kan alleen bij 

individuele geboortezorgaanbieders.  

 

Maar advies- en stimuleringsmaatregelen kunnen wel worden ingezet bij VSV’s als geheel, ongeacht de 

rechtsvorm. 

 

De Inspectie schaart hier onder meer onder: het aanschrijven van VSV’s om bijvoorbeeld 

werkbezoeken te brengen, daar vervolgens over te rapporteren en te publiceren en VSV’s naar 

aanleiding van de bevindingen te adviseren.  

 

Hoewel de term wellicht anders doet vermoeden, zijn dit niet altijd vrijblijvende maatregelen. 


