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Geachte heer D
In uw brief van 19 augustus schrijft u dat u van plan bent om bloeddonoren die
zich tot u wenden niet langer een positief advies te geven over het doneren van
bloed. Reden daarvoor is dat u zich stoort aan de hoogte van de beloning van de
leden van de Raad van Bestuur van de bloedbank Sanquin. Recente
krantenartikelen daarover waren voor u aanleiding om uw brief te schrijven. U
vraagt dat ik de huidige beloning van de leden van de Raad van Bestuur
kwalificeer als zijnde zonder maatschappelijk draagvlak. Tevens vraagt u om de
nieuwe beloningscode voor bestuurders in de zorg (BBZ) te laten gelden en wel
met onmiddellijke ingang.
De krantenartikelen waar u aan refereert, zijn ook aanleiding geweest voor
schriftelijke vragen vanuit de Kamer. Die vragen neb ik inmiddels beantwoord.
Een kopie van het antwoord sluit ik als bijlage bij. Daarin kunt u lezen dat de
eerder, in 2008, al met Sanquin gemaakte afspraak (dat de BBZ zal worden
toegepast bij de inschaling van de leden van de Raad van Bestuur) ook is
geeffectueerd bij de vervulling van de vacature die in 2010 voor de Raad is
ontstaan.
De reden voor het maken van die afspraak toen was juist dat de salariering van de
zittende leden van de Raad van Bestuur als te hoog werd ervaren. Maar het
ingrijpen door de overheid in de bestaande contracten, zeker als die contracten
over arbeidsvoorwaarden gaan, is een complexe zaak. Daarbij is zorgvuldigheid
vereist, een gedegen afweging van belangen en een wettelijke grondslag. De
regelgeving over het normeren van de salarissen van bestuurders in de publieke
en de semipublieke sectoren, waartoe het kabinet heeft besioten, richt zich
daarom noodzakelijkerwijze op nieuwe arbeidsovereenkomsten. De normeringswet
ligt nu voor behandeling in de Kamer (TK-dossier 32.600). De BBZ loopt daar op
vooruit. Beide regelingen richten zich dus op het normeren van arbeidscontracten
die nieuw worden afgesloten. Zoals gezegd, laat de praktijk bij Sanquin zien dat
de gemaakte afspraken met hen bij nieuwe toetreders tot de Raad van Bestuur
ook worden nageleefd.
Dat sommigen het tempo te laag vinden waarin de ideale eindsituatie wordt
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bereikt dat alle zorgbestuurders een genormeerd inkomen kennen, is me bekend.
Zelf zou ik ook liever zien dat het tempo kon worden verhoogd, dus ik heb begrip
voor het ongeduld. Maar ik wil op dit punt de noodzakelijke zorgvuldigheid
betrachten. Een zorgvuldige behandeling door de overheid, vooral wanneer het
gaat om inbreuk maken op private contracten, is wat iedere burger in een
rechtsstaat van die overheid mag verwachten.
In mijn antwoord op vraag 4 van de kamervragen, zie bijlage, kunt u lezen dat ik
uw oproep tot een boycot om bloed te doneren onverantwoord vind. Daarom ben
ik verheugd dat de Landelijke Donorraad en Donor Vereniging Nederland (DVNL)
mij heeft laten weten dat ze dezelfde mening is toegedaan als ik waar het een
oproep tot een boycot om te doneren betreft.
Gezien de brede verspreiding die u hebt gegeven aan uw brief aan mij, neem ik de
vrijheid om een afschrift van dit antwoord naar de Kamer te sturen (zie bijlage),
zodat ook die op de hoogte is van mijn reactie aan u.
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