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Bloedvoorziening en oproep LvB

Geachte heer Van E
In uw brief van 1 September gaat u in op de in de publiciteit gebrachte advisering
aan donoren door de Landelijke vereniging van Bloed- en plasmadonoren (LvB)
om te stoppen met het doneren van bloed en plasma vanwege de hoge salarissen
van de bestuursleden van Sanquin. U laat mij weten dat u de handelwijze van de
LvB betreurt en dat u de oproep aan donoren om te stoppen met bloeddonatie
ongepast en onverantwoord vindt.
Ik deel uw analyse op basis waarvan u tot uw standpunt komt. Verder ben ik blij
dat donoren op deze wijze een duidelijk geluid laten horen. De maatschappelijke
discussie over topsalarissen in de private, de publieke en de semipublieke sector
is, zoals u terecht opmerkt, in voile gang. Zo is voor de publieke en de
semipublieke sector inmiddels regelgeving voorgelegd aan de Kamer. Dat laat zien
dat de politiek hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Ook blijkt uit de vervulling
in 2010 van de vacature voor een lid van de Raad van Bestuur van Sanquin dat
Sanquin wel degelijk gehoor heeft gegeven aan de negatieve signalen over de
beloning van de top en dat daarom een eerste stap in de goede richting wordt
gezet.
De Kamer heeft ook aanleiding gezien in de recente publiciteit over Sanquin om
daarover schriftelijke vragen te stellen. Die neb ik inmiddels beantwoord, zie
bijlage.
Verder heb ik de brief van de LvB beantwoord. Daarin heb ik ondermeer de hoop
uitgesproken dat mijn reactie aanleiding zal zijn voor een genuanceerdere
benadering van deze kwestie.
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Ik hoop dat ik met mijn reacties iets van de maatschappelijke onrust rondom de
salarissen van de Raad van Bestuur van Sanquin heb kunnen wegnemen. Ook heb
ik hiermee duidelijk willen maken dat er een proces in gang is gezet om die
salarissen te normeren. Wanneer het volgende jaarverslag van Sanquin verschijnt,
blijft daardoor hopelijk nieuwe publieke commotie uit. Daar is het belang van de
bloedvoorziening mijns inziens namelijk niet mee gediend.
U hebt uw brief aan mij in afschrift naar de Kamer gestuurd. Daarom neem ik de
vrijheid om een afschrift van mijn reactie naar u, evenals de reactie naar de LvB,
ook naar de Kamer te sturen.
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