Governance code SRC
Algemeen
1. De Specialisten Registratie Commissie (SRC) is een orgaan ingesteld door de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), als bedoeld in artikel 14 lid
2 onder e van de Wet BIG en bestaat uit een kamer Ziekenhuisfarmacie en een kamer Openbare
Farmacie.
2. De SRC stelt een Governance code vast gelet op artikel 23 van de Regeling Specialismen Farmacie
van 10 december 2014, hierna te noemen de Regeling.
3. De Governance code is bedoeld haar uitgangspunten ten aanzien van haar taakuitoefening
adequaat vast te leggen en kenbaar te maken.
4. De samenstelling van de SRC en de wijze van benoemen van de leden van de SRC is vastgelegd in
de Regeling en het Reglement van Orde van de SRC, hierna te noemen het Reglement van Orde.
5. De SRC verricht haar taken op een maatschappelijk verantwoorde, onafhankelijke, doelmatige en
transparante wijze.
6. De SRC hanteert bij de uitoefening van haar taken de volgende vijf hoofdbeginselen:
a. goed bestuur,
b. kwaliteit,
c. verantwoording,
d. besluitvorming,
e. toezicht.
7. Goed bestuur
a. Taak en werkwijze
i. De SRC voert haar taken uit op basis van het bepaalde in de wet, de Regeling en
het Reglement van Orde.
ii. Bij de vervulling van haar taken zoals bepaald in artikel 21 van de Regeling houdt
de SRC rekening met het maatschappelijk belang, met redelijkheid en billijkheid
als mede met bijzondere individuele belangen.
b. Onafhankelijkheid
i. De SRC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en
onafhankelijk van welk belang dan ook kritisch en zorgvuldig hun taak kunnen
verrichten.
ii. De leden van de SRC vervullen hun functie, indien van toepassing, zonder last of
noodzaak tot ruggespraak.
iii. De leden van de SRC geven nimmer gehoor aan belangen die strijdig zijn met een
onafhankelijk oordeel.
iv. De leden onthouden zich van lidmaatschappen en activiteiten die geacht worden
onverenigbaar te zijn met het lidmaatschap van de SRC zoals vastgelegd in de
Regeling.
v. De (kandidaat-)leden van de SRC vermelden bij het aanvaarden van en ook
tijdens het lidmaatschap van relevante organisaties dit lidmaatschap als mede
hun (eventuele) nevenfuncties aan de KNMP en de relevante wetenschappelijke
vereniging.
vi. De SRC publiceert nevenfuncties van de leden gedurende de periode van het
lidmaatschap op de website van de KNMP en (indien van toepassing) van de
relevante wetenschappelijke vereniging.

c. Integriteit en privacy
i. De SRC is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van het eigen
functioneren.
ii. Haar leden zijn eerlijk, fair en onafhankelijk in hun eigen functioneren en in de
besluitvorming.
iii. De SRC stelt een privacyreglement op ten aanzien van de tot haar beschikking
staande gegevens.
d. Transparantie
i. De SRC deelt mee aan een ieder die daarom vraagt of een persoon op dat
moment in een al dan niet wettelijk erkend specialistenregister staat
ingeschreven.
ii. De SRC verzorgt de openbare kennisgeving van een doorhaling of schorsing van
een inschrijving in een specialistenregister, die het gevolg is van een rechterlijke
uitspraak, via publicatie op de website van de KNMP en (indien van toepassing)
van de relevante wetenschappelijke vereniging.
iii. De SRC hanteert actief externe communicatie via diverse kanalen ter
ondersteuning, promotie en uitleg van haar taken, activiteiten en doelstellingen.
8. Kwaliteit
a. De SRC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Zij voert haar
taken uit door de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig
mogelijk aan te wenden.
b. De SRC evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.
9. Verantwoording
a. De SRC legt verantwoording af over uitvoering van haar taken en werkzaamheden, het
gevoerde beleid aan Onze Minister van VWS, de KNMP en de relevante
wetenschappelijke vereniging door het Jaarverslag als bedoeld in artikel 24 van de
Regeling op te sturen en te publiceren op de website van de KNMP en (indien van
toepassing) van de relevante wetenschappelijke vereniging.
b. De SRC is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het
Jaarverslag.
c. Indien de SRC om haar moverende redenen afwijkt van de naleving van deze code,
informeert zij in zwaarwegende gevallen haar toezichthouders, zoals genoemd onder 11
c en d, en geeft zij aan op welke punten, met welke argumenten en met welke
vervangende maatregelen van haar code is afgeweken.
10. Besluitvorming
a. De SRC hanteert bij al haar besluiten binnen de kaders van wet- en regelgeving het
beginsel van redelijkheid en billijkheid.
b. De SRC hanteert bij haar besluitvorming transparante en toetsbare procedures.
c. De SRC maakt ter bescherming van belangen van belanghebbenden gebruik van een
Adviescommissie, ingesteld door de KNMP, die de SRC kan adviseren over bezwaren van
belanghebbende(n) op besluiten van de SRC.
d. De SRC kan voor geschillen over een besluit ten aanzien van een opleider, een
opleidingsinstelling of een A(p)IOS gebruik maken van deze adviescommissie.

11. Toezicht
a. De SRC is onafhankelijk bij de uitoefening van haar taken
b. De SRC ziet erop toe, dat degenen tot wie de Regeling Specialismen Farmacie en
specifieke besluiten van het Centraal College zich richten, deze ook naleven.
c. Onze Minister van VWS houdt toezicht op de publieke taken van de SRC
d. De KNMP houdt toezicht op de privaatrechtelijke taken van de SRC
e. De SRC verstrekt gevraagd en ongevraagd alle informatie om de toezichthouders in staat
te stellen om adequaat toezicht uit te oefenen
f. In uitzonderlijke situaties kan onze Minister de SRC verplichten om het beleid aan te
passen, als de SRC beleidsmatig in strijd handelt met (Europese) regelgeving en ter
bevordering van goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg.

Deze code is met ingang van 1 juli 2015 van kracht.
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