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INFORMATIE
In dit jaaroverzicht vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg.  
Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen.

UITLEG

•  Navigeer door het document via de inhoudsopgave

•    Donkerblauwe selectie = Actuele status

•    Oranje selectie =  Voorstel ingetrokken

•    Groene selectie =  Wet in werking getreden

CONTACT

WEYER VERLOREN  
VAN THEMAAT

ADVOCAAT |  
PARTNER

  
T +31 20 605 61 83 
M +31 6 5365 5833

w.verloren@houthoff.com

MURAT DUMAN
 

ADVOCAAT |  
SENIOR ASSOCIATE

  
T +31 20 605 69 46 
M +31 6 5360 1139

m.duman@houthoff.com

FREEKE HEIJNE
 

ADVOCAAT |  
COUNSEL

  
T +31 20 605 69 24
M +31 6 5184 5332

f.heijne@houthoff.com

VB TK EK BK

XVB TK EK BK

VB TK EK BK 

Disclaimer
Dit document is een uitgave van Houthoff en is bedoeld als service aan cliënten en kantoorgenoten. De informatie in deze uitgave is van algemene aard en mag niet 
worden opgevat als juridisch advies. Desgewenst verstrekken wij over de behandelde onderwerpen graag aanvullende informatie of een juridisch advies.

Legenda
VB:   Voorbereiding
TK: Tweede Kamer
EK: Eerste Kamer
BK: Bekendmaking
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INHOUD

STATUS NR. Titel 

VB TK EK BK 34445
Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein  
van de gezondheidszorg

VB TK EK BK 34522
Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Nijboer. Verbod op winstuitkering  
door zorgverzekeraars

VB TK EK BK 34767 Wet toetreding zorgaanbieders

VB TK EK BK 34768 Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

VB TK EK BK 34818 Initiatiefvoorstel Öztürk. Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

VB TK EK BK  34858 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

VB TK EK BK  34874
Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg

VB TK EK BK  34971 Verzekerdeninvloed Zvw

VB TK EK BK 34972 Wet digitale overheid

VB TK EK BK
34995

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen tot wijziging van het 
voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen houdende een 
verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

VB TK EK BK  35043
Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische 
hulpmiddelen)
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STATUS NR. Titel 

VB TK EK BK  35045
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband 
met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het 
toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen 

VB TK EK BK  35093 Wet abonnementstarief Wmo 2015

VB TK EK BK 35105
Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de 
Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte 
aanbesteding binnen het sociaal domein

VB TK EK BK 35124 Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

VB TK EK BK 35410 Wet Transparantieregister Zorg

VB TK EK BK  35471 Wet ambulancevoorzieningen

VB TK EK BK  35497 Tweede Verzamelspoedwet COVID-19

VB TK EK BK 35515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

VB TK EK BK  35526 Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

VB TK EK BK 35529 Machtigingswet oprichting Invest International
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STATUS NR. Titel 

VB TK EK BK 35660 Initiatiefwetsvoorstel invloed van zorgverleners

VB TK EK BK Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord gunnen Jeugdwet en Wmo 2015

VB TK EK BK Wijziging van de Wet normering topinkomens

VB TK EK BK Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders

VB TK EK BK Wetsvoorstel bevorderen contracteren

VB TK EK BK Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

VB TK EK BK Verbod zwijgcontracten zorg

VB TK EK BK Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

VB TK EK BK Gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein

VB TK EK BK Verzamelwet Wlz 2020

VB TK EK BK Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen
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EERSTE KAMER

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en 

prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.

Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van een groot deel van reguleringstaak van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar VWS. Het regelt 
ook de overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zodat er meer ruimte voor 
innovatieve contracten ontstaat. Het wetsvoorstel dient de volgende doelen: een duidelijke positionering van de NZa als onafhankelijke 
toezichthouder en deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel).

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 34445.

* Brief van de initiatiefnemers over voortzetting behandeling wetsvoorstellen 34522 en 34995. Kamerstuk 34522, nr. M

AANPASSINGEN TARIEF- EN PRESTATIEREGULERING  
EN MARKTTOEZICHT OP HET TERREIN VAN  
DE GEZONDHEIDSZORG

TWEEDE KAMERVOORBEREIDING

KAMERSTUK: 34445

BEKENDMAKING DOCUMENTEN

 Internet- 
consultatie

Dossier
Tweede kamer

Brief initiatief- 
nemers*

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34445
https://www.internetconsultatie.nl/wet_herpositionering_taken_nza_en_deregulering/details
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z07311&dossier=34445
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-M.pdf
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EERSTE KAMER

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door 

zorgverzekeraars.

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Leijten (SP), Bruins Slot (CDA) en Nijboer (PvdA) strekt ertoe in de Zorgverzekeringswet  
(Zvw) te bepalen dat het een zorgverzekeraar verboden is winst uit te keren aan aandeelhouders, leden of werknemers.

De indieners willen met de introductie van een verbod op winstuitkering de maatschappelijke rol en positie van zorgverzekeraars in het 
zorgstelsel beter verankeren en bewerkstelligen dat de opbrengsten van zorgverzekeraars ten goede komen aan de zorg of aan verzekerden.

Het verbod op winstuitkering houdt in dat dividend aan aandeelhouders verboden is. Van dividend is sprake in geval de zorgverzekeraar een 
NV of Europese vennootschap is. Daarnaast dient winstuitkering aan leden, in geval van een onderlinge waarborgmaatschappij, te worden 
voorkomen. Ook is het zorgverzekeraars op grond van dit voorstel verboden winst uit te keren aan leden: de winstdelingsregeling. Winst kan 
wel worden gebruikt voor doeleinden ter verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Ook kan de winst worden aangewend 
voor het versterken van de reserves.

INITIATIEFVOORSTEL-LEIJTEN, BRUINS SLOT EN 
NIJBOER. VERBOD OP WINSTUITKERING DOOR 
ZORGVERZEKERAARS

TWEEDE KAMERVOORBEREIDING

KAMERSTUK: 34522

BEKENDMAKING DOCUMENTEN

Dossier
Tweede kamer

Dossier
Eerste kamer

Lees verder op de volgende pagina >

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z14907&dossier=34522
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34522_initiatiefvoorstel_leijten
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Er is gekozen voor een bestuursrechtelijke handhaving, waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal optreden als de handhavende partij.  
Bij overtreding van het verbod op winstuitkering vordert de NZa het uitgekeerde bedrag terug en legt deze een boete op aan de 
zorgverzekeraar.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 34522.

Novelle: 34995 - Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Leijten,  
Bruins Slot en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. 

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34522
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34995
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EERSTE KAMER

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders  

(Wet toetreding zorgaanbieders).

Het wetsvoorstel introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders om zorgaanbieders bewust te maken van de kwaliteitseisen waaraan zij 
vanaf de start van hun zorgverlening dienen te voldoen. Daarnaast geeft het voorstel de bestaande vergunningsprocedure een ruimer bereik.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 34767.

WET TOETREDING ZORGAANBIEDERS

TWEEDE KAMERVOORBEREIDING

KAMERSTUK: 34767

BEKENDMAKING DOCUMENTEN

 Internet- 
consultatie

Dossier
Tweede kamer

Dossier
Eerste kamer

Publicatie 

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34767
https://www.internetconsultatie.nl/wet_toetreding_zorgaanbieders/details
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2017Z11406&dossier=34767
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34767_wet_toetreding
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-180.html
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Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders  

(Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders).

Dit wetsvoorstel regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), alsmede de noodzakelijke 
technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele inhoudelijke wijzigingen.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 34768.

AANPASSINGSWET WET TOETREDING 
ZORGAANBIEDERS

KAMERSTUK: 34768

DOCUMENTENEERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING BEKENDMAKING

 Internet- 
consultatie

Dossier
Tweede kamer

Dossier
Eerste kamer

Publicatie

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34768
https://www.internetconsultatie.nl/wet_toetreding_zorgaanbieders/details
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2017Z11407&dossier=34768
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34768_aanpassingswet_wet
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-181.html
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EERSTE KAMER

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van  

de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT).

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT) in verband met de uitbreiding van de reikwijdte 
naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT). De initiatiefnemer beoogt met dit wetsvoorstel ook de bezoldiging van 
werknemers binnen de (semi)publieke sector te normeren.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 34818.

INITIATIEFVOORSTEL ÖZTÜRK. WET UITBREIDING 
PERSONELE REIKWIJDTE WNT

TWEEDE KAMERVOORBEREIDING

KAMERSTUK: 34818

BEKENDMAKING DOCUMENTEN

Dossier
Tweede kamer

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34818
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2017Z14376&dossier=34818
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INWERKING

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen  

(Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018).

In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Door deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden 
gekregen om besluiten van (het bestuur van) een zorginstelling te beïnvloeden. Deze wetswijziging beoogt de medezeggenschap te verbeteren 
door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 34858.

*  Publicatie: Stb. 2019, 215
**  Besluit Wmcz 2018, Stb. 2020, 15
***  Inwerkingtreding: Stb. 2020, 97 - 1 juli 2020 

WET MEDEZEGGENSCHAP CLIËNTEN 
ZORGINSTELLINGEN 2018

TWEEDE KAMERVOORBEREIDING

KAMERSTUK: 34858

DOCUMENTEN

Dossier
Tweede kamer

Dossier
Eerste kamer

Publicatie*

Besluit **

Inwerking- 
treding***

Internet-
consultatie

EERSTE KAMER BEKENDMAKING

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34858
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2017Z18681&dossier=34858
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34858_wet_medezeggenschap_clienten
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-215.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-15.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-97.html
https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_zorgsector/details
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Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van  

het handhavings instrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzigingen.

Minister Hugo de Jonge voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in het wetsvoorstel een aantal wijzigingen voorgesteld ter versterking 
van het handhavinginstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De voorgestelde uitbreiding behelst het volgende:

1.  In de wetten, waarop de IGZ toezicht houdt, wordt de bevoegdheid toegekend om ter handhaving van de (algemene) medewerkingsplicht een 
last onder bestuursdwang (en een last onder dwangsom, art. 5:32 Algemene wet bestuursrecht) op te leggen.

2.  In de Geneesmiddelenwet en de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt de bevoegdheid toegekend om ter handhaving van het 
inzagerecht een last onder dwangsom op te leggen.

3.  In de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal wordt de bevoegdheid toegekend tot het opleggen van een bestuurlijke boete voor 
overtredingen op het verbod op handelingen met lichaamsmateriaal zonder verkregen erkenning.

4.  Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket aan maatregelen die strekken tot het wegnemen van de knelpunten die de IGZ bij het 
uitoefenen van haar toezichthoudende taak ervaart.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 34874.

*  Publicatie: Stb. 2018, 175
**  Stb. 2019, 129 – 2 april 2019 m.u.v. de artikelen II, onderdelen A en B, IV, XIV, tweede lid, XXIV en XXVII, eerste lid.

VERSTERKING HANDHAVINGSINSTRUMENTARIUM  
VAN DE INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

KAMERSTUK: 34874

DOCUMENTEN

Dossier
Tweede kamer

Dossier
Eerste kamer

Publicatie*

Inwerking-
treding**

INWERKINGBEKENDMAKINGEERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34874
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2017Z03764&dossier=34694
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34694_technische_verbeteringen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-175.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-407.html
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Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden  

op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).

Met het voorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet wordt voorgesteld om wettelijk te regelen op welke wijze en op welke gebieden 
verzekerden minimaal invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de verzekeraar. Met dit voorstel wordt de positie van de 
consument/patiënt versterkt.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 34971.

*  Publicatie: Stb. 2020, 95
**  Inwerkingtreding: Stb. 2020,323 - 1 januari 2021

VERZEKERDENINVLOED ZVW

KAMERSTUK: 34971

DOCUMENTEN

Dossier
Tweede kamer

Dossier
Eerste kamer

Publicatie* 

Inwerking- 
treding**

Internet-
consultatie

INWERKINGBEKENDMAKINGEERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34971
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel:34971
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34971_verzekerdeninvloed
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-95.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-323.html
https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_van_de_zvw_ivm_met_versterking_van_de_invloed_van_verzekerden_op_de_zorgverzekeraar/details
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Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur  

(Wet digitale overheid).

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke 
digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving 
ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus.

Het wetsvoorstel regelt de manier waarop burgers en bedrijven kunnen inloggen bij de overheid, bij zorgverleners en zorgverzekeraars en bij 
pensioenfondsen. Dit is het eerste onderdeel van wat uiteindelijk een volledige Wet digitale overheid moet worden.

Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:
• de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
• het stellen van regels over informatieveiligheid;
• de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
• de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 34972.

WET DIGITALE OVERHEID

KAMERSTUK: 34972

DOCUMENTENEERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING BEKENDMAKING

Dossier
Tweede kamer

Dossier
Eerste kamer

Voorbereiding
consultatie

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34972
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel:34972
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34972_wet_digitale_overheid
https://www.internetconsultatie.nl/wetgdi/details
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EERSTE KAMER

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins 

Slot en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars.

De kern van dit voorstel is om in de Zorgverzekeringswet (Zvw) te bepalen dat het een zorgverzekeraar verboden is winst uit te keren aan 
aandeelhouders, leden of werknemers. Dus het geld dat bedoeld is voor de zorg moet behouden blijven voor de zorg, de opbouw van reserves of 
voor premieverlaging. Dit voorstel moet het eerdere voorstel (34522) van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen verduidelijken. Het gaat om 
het verduidelijken van de definities aangaande winst, vermogen en uitkeren van winst. Ook worden de toezichtstaak van de Nederlandse 
Zorgautoriteit en de verslaglegging van zorgverzekeraars verduidelijkt.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 34995.

* Brief van de initiatiefnemers over voortzetting behandeling wetsvoorstellen 34522 en 34995, Kamerstuk 34522, nr. M

NOVELLE INITIATIEFVOORSTEL-LEIJTEN,  
BRUINS SLOT EN PLOUMEN

TWEEDE KAMERVOORBEREIDING

KAMERSTUK: 34995

BEKENDMAKING DOCUMENTEN

Dossier
Tweede kamer

Brief initiatief- 
nemers*

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34995
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z14058&dossier=34995
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-M.pdf
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EERSTE KAMER

 Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen).

Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR - Verordering (EU) 2017/745 en Verordering (EU) 2020/561) en medische 
hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVDR - Verordering (EU) 2017/746). Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de nieuwe Europese regels. 
Medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven en de 
gezondheid van patiënten. Zij omvatten een zeer gevarieerde groep producten; van pleisters, kunstheupen en pacemakers tot laboratorium- en 
zelftesten. De nieuwe verordeningen hebben als doel de veiligheid van medische hulpmiddelen op verschillende manieren te waarborgen: door 
strengere regels voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen en door strenger toezicht op fabrikanten en hun producten die op de 
markt beschikbaar zijn. Deze nieuwe wet zal de ‘oude’ Wet op de medische hulpmiddelen vervangen.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 35043.

*   Publicatie: Stb. 2019, 400
  Publicatie: Besluit medische hulpmiddelen Stb.2020.130
**  Gedeeltelijke inwerkingtreding: Stb. 2020, 156

WET MEDISCHE HULPMIDDELEN

TWEEDE KAMERVOORBEREIDING BEKENDMAKING DOCUMENTEN

Dossier 
Tweede kamer
Dossier  
Eerste kamer

Publicaties*

Inwerking- 
treding**

KAMERSTUK: 35043

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0018.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32017R0746
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/35043
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-400.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-130.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z16845&dossier=35043
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35043_wet_medische_hulpmiddelen
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-156.html
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Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen 

van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden 

handelingen aan klinisch technologen.

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch 
technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 35045.

*   Publicatie: Stb.2019, 182
**  Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinischtechnoloog Stb. 2020, 96 - 
*** Inwerktreding: 1 juli 2020, muv artikel6, dat in werking treedt met ingang van 1 april 2020.

WIJZIGING VAN DE WET BIG

DOCUMENTEN

Dossier 
Tweede kamer

Dossier Eerste 
kamer

Besluit**

Inwerking- 
treding***

Publicatie*

KAMERSTUK: 35045

INWERKINGBEKENDMAKINGEERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/35045
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z17080&dossier=35045
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35045_opnemen_klinisch_technoloog
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35045_opnemen_klinisch_technoloog
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35045_opnemen_klinisch_technoloog
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-182.html
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INWERKING

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke  

ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening.

In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” hebben de fracties van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een pakket aan 
maatregelen aangekondigd om de stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Dit voorstel regelt 
daartoe een abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en vereenvoudigt de uitvoering van de vaststelling en inning van de 
bijdrage in de kosten voor maatschappelijke ondersteuning. 

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 35093.

*   Publicatie: Stb. 2019, 185
**  Inwerkingtreding: Stb. 2019, 452 -1 januari 2020

WET ABONNEMENTSTARIEF WMO 2015

DOCUMENTENTWEEDE KAMERVOORBEREIDING

Internet-
consultatie

Dossier 
Tweede kamer

Dossier 
Eerste kamer

Publicatie*

Inwerking-
treding**

KAMERSTUK: 35093

EERSTE KAMER BEKENDMAKING

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Wet-abonnementstarief-Wmo-2015
https://www.internetconsultatie.nl/wetabonnementstariefwmo
https://www.internetconsultatie.nl/wetabonnementstariefwmo
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35093_wet_abonnementstarief_wmo
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-185.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-452.html
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Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het 

schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein.

Kamerleden Ellemeet (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de aanbestedingsplicht voor 
overheidsopdrachten in het sociaal domein af te schaffen. Gemeenten zijn sinds 2015 verplicht om de inkoop van diensten en zorg boven het 
drempelbedrag van €750.000 aan te besteden. Zij zijn daarbij ook gehouden aan de bijbehorende Europese procedures.

De Kamerleden betogen dat de huidige aanbestedingsplicht door zowel gemeenten als aanbieders dikwijls als zeer onwenselijk wordt ervaren. 
Niet de kwaliteit van de zorg wordt bij de huidige aanbestedingsverplichting vooropgesteld, maar enkel een gelijk mededingingsproces.  
De Kamerleden stellen dat gemeenten in een strak bureaucratisch keurslijf worden gedwongen om hun inwoners van zorg te voorzien. Dit zou 
zorgen voor onwenselijke uitgewassen, zoals het gedwongen terugtrekken van zorgaanbieders en instellingen die al jarenlang goede zorg 
aanbieden, omdat zij hun diensten niet voor de laagste prijs kunnen aanbieden of omdat zij niet voldoen aan de kwalitatieve randvoorwaarden. 
Doordat het verplicht aanbesteden de continuïteit van de zorg in gevaar brengt, worden de patiënten en zorgmedewerkers de dupe van de 
huidige gang van zaken.

Lees verder op de volgende pagina >

INITIATIEFVOORSTEL - ELLEMEET VAN DER STAAIJ

DOCUMENTENEERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING BEKENDMAKING

Dossier 
Tweede kamerKAMERSTUK: 35105

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel:35105
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Daarnaast vinden de Kamerleden het zorgwekkend dat het aantal aanbestedingsrechtelijke geschillen in het gedecentraliseerde sociaal domein 
– zoals gesignaleerd door Europa Decentraal – toeneemt. Zorgaanbieder en gemeenten zouden al hun aandacht moeten kunnen richten op het 
komen tot afspraken over goede zorg, en niet op rechtszaken.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 35105.

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/35105
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EERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING BEKENDMAKING

KAMERSTUK: 35124

DOCUMENTEN

Internet- 
consultatie

Dossier 
Tweede kamer

Dossier  
Eerste kamer

Publicatie* 

FINANCIËLE TOETSING VOORGEDRAGEN 
KWALITEITSSTANDAARDEN

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een  

bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële  

gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden).

Dit wetsvoorstel regelt voor nieuwe kwaliteitsstandaarden met een risico op (zeer) hoge kosten, dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) en de Minister voor Medische Zorg (MZ), na afstemming in de Ministerraad, eerst akkoord moeten geven op de financiële 
consequenties daarvan. Zo kunnen we de kosten van de collectieve (zorg)uitgaven beheersen. De Tweede Kamer controleert de ministers bij het 
uitoefenen van deze bevoegdheid.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 35124.

*  Publicatie: Stb. 2020, 346

https://www.internetconsultatie.nl/wetaanscherpingtoetsingkwaliteitsstandaarden
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2019Z00982&dossier=35124
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35124_financiele_toetsing
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-346.html
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/35124
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EERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING BEKENDMAKING DOCUMENTEN

Internet-
consultatie

WET TRANSPARANTIEREGISTER ZORG

Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen en 

de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële 

betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen 

enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties (Wet 

transparantieregister zorg).

Op 10 maart 2020 heeft Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen het wetsvoorstel 'transparantieregister zorg' ingediend. Dit voorstel beoogt middels 
invoering van een verplicht openbaar register de financiële relaties tussen leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
enerzijds en beroepsbeoefenaren en patiëntenverenigingen anderzijds zichtbaar te maken.

De kern van het nieuwe wetsvoorstel is om in de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg het bestaan van een verplicht openbaar register op te nemen. In dit transparantieregister, wat zal worden 
bijgehouden door de Minister voor Medische Zorg en Sport, moeten alle financiële betrekkingen groter dan vijftig euro tussen fabrikanten/
leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren en patiëntenverenigingen anderzijds worden 
opgenomen. Op grond van het voorstel zijn zorgaanbieders verplicht meldingen omtrent deze betrekkingen ten minste twee keer per jaar te 
doen. Daarnaast geldt de verplichting ook als de transactie via derden verloopt.

Lees verder op de volgende pagina >

KAMERSTUK: 35410
Dossier 
Tweede kamer

https://www.internetconsultatie.nl/transparantieregister
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel:35410
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Het transparantieregister heeft tot doel dat patiënten er in de toekomst op kunnen vertrouwen dat geneesmiddelen of hulpmiddelen worden 
voorgeschreven omdat ze medisch gezien op dat moment de beste keuze voor hen zijn.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 35410.

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Wet-Transparantieregister-Zorg
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DOCUMENTEN

Dossier  
Tweede kamer

WET AMBULANCEVOORZIENINGEN

Regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen  

(Wet ambulancevoorzieningen)

De aanleiding voor de Wet ambulancevoorzieningen is het aflopen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2021. De Wet 
ambulancevoorzieningen wil zekerheid bieden over ambulancevoorzieningen in de toekomst. Dit moet met name de continuïteit en kwaliteit, 
waaronder innovatie, van de ambulancevoorzieningen ten goede komen.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 35471

*  Publicatie: Stb. 2020, 275 
**  Inwerkingtreding: Stb. 2020, 489 – 1 januari 2021
*** Besluit ambulancezorgvoorzieningen Stb. 2020, 490

KAMERSTUK: 35471
Dossier  
Eerste kamer

Publicatie* 

Inwerking- 
treding**

Besluit *** 

INWERKINGBEKENDMAKINGEERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/35471
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35526
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-275.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-489.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-490.html
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EERSTE KAMER BEKENDMAKING DOCUMENTEN

Dossier 
Tweede kamer

TWEEDE VERZAMELSPOEDWET COVID-19

Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het  

Ministerie van Justitie en Veiligheid, en tot wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie  

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid  

en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Verzamelspoedwet COVID-19)

Aanvullende spoedvoorzieningen en wetswijzigingen om te zorgen dat de verspreiding van COVID-19 wordt bestreden en dat de impact van dit 
virus zo beperkt mogelijk blijft. Het wetsvoorstel bevat voorstellen op het gebied van de ministeries van OCW, IenW, JenV en VWS.
Op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden vijf voorstellen gedaan.

1.  Uitzondering op samenloopverbod artikel 7.8, vijfde lid, van de Erfgoedwet; met dit voorstel wordt de weg vrijgemaakt voor eigenaren van 
rijksmonumenten om wanneer zij reeds een subsidie ontvangen ook aanspraak te maken op een aanvullende leenfaciliteit wanneer deze in 
het leven wordt geroepen.

2.  Verlengen bevoegdheidstermijn in de WPO en WEC voor leraren in opleiding tot leraar zintuiglijke en lichamelijke oefening.
3.  Leerresultaten primair onderwijs; een school kan worden beoordeeld als “zeer zwak” indien de leerresultaten onvoldoende zijn en het 

bevoegd gezag in verband met deze resultaten ook tekortschiet in de naleving van een of meer bij of krachtens WPO gegeven voorschriften. 
Aangezien er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoetsen zijn afgenomen wordt er hier voorgesteld om de berekening te maken over drie 
meest recente schooljaren in plaats van over drie achtereenvolgende schooljaren.

 Lees verder op de volgende pagina >

KAMERSTUK: 35497
Dossier  
Eerste kamer

Publicatie* 

Inwerking- 
treding**

INWERKINGBEKENDMAKINGEERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z11478&dossier=35497
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35497_tweede_verzamelspoedwet
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-245.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-246.html
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4.  Inschrijving van (aspirant-)studenten die nog niet aan alle eisen voldoen; een aanpassing van de WHW waardoor het mogelijk wordt voor 
hogeronderwijsinstellingen om studenten die als gevolg van COVID-19 nog niet (volledig) voldoen aan alle vooropleidings- of toelatingseisen 
toch in te kunnen schrijven voor een associate degree, bachelor- of masteropleiding bij het instroommoment van 1 september 2020.

5.  Compensatie studenten; studenten in hun laatste jaar van hun opleiding kunnen hun vertraging niet in een later stadium inlopen. Voor deze 
studenten die ook voor het studiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven voor hun opleiding en vervolgens in de periode tot eind januari 2021 een 
mbo-, hbo- of wo-masterdiploma halen is gekozen om een compensatie in te stellen.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 35497

*  Publicatie: Stb. 2020, 245
**  Inwerkingtreding: Stb. 2020, 246

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/35497
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EERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING BEKENDMAKING DOCUMENTEN

Internet-
consultatie

Dossier 
Tweede kamer

Kamerbrief*

WET BEVORDEREN SAMENWERKING EN  
RECHTMATIGE ZORG

Voorstel van wet houdende bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein 

en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Voor een effectievere aanpak van fraude in de zorg is het soms noodzakelijk dat instanties (bijzondere) persoonsgegevens kunnen uitwisselen. 
Informatie die de ene instantie heeft kan namelijk noodzakelijk zijn voor een andere instantie om fraude in de zorg in de eigen gemeente of 
eigen domein aan te pakken. Dit wetsvoorstel biedt hier grondslagen voor en bestaat uit twee onderdelen: het Waarschuwingsregister Zorg en 
het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van kamerstuk 35515.

* Kamerbrief over goed bestuur en intern toezicht bij een zorginstelling, 17-10-2019

ivb5

KAMERSTUK: 35515

https://www.internetconsultatie.nl/rechtmatigezorg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z13463&dossier=35515
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/17/kamerbrief-over-verzoek-uit-regeling-van-werkzaamheden-inzake-miljoenen-euros-bedoeld-voor-de-thuiszorg-zijn-weggesluisd-bij-organisatie-privazorg
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/35515---Wet-bevorderen-samenwerking-en-rechtmatige-zorg
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DOCUMENTEN

Kamerbrieven*

TIJDELIJKE WET MAATREGELEN COVID-19

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19  

voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19)

Op het moment van indienen van dit wetsvoorstel zijn steeds meer maatregelen ter bestrijding van de epidemie van het coronavirus 
versoepeld. Het verloop van het virus is onbekend, dus ook voor de komende periode is het nodig om maatregelen ter bestrijding daarvan te 
kunnen treffen en die maatregelen te kunnen op- of afschalen. Dit wetsvoorstel dient als vervanging van de noodverordeningen. Daarnaast 
wordt met dit wetsvoorstel aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat 
bevoegdheden niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau komen te liggen, met de controlemogelijkheden van de 
gemeenteraad. Zodra er geen maatregelen meer nodig zijn om de epidemie van het virus te bestrijden zal de wet komen te vervallen.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van Kamerstuk: 35526

*   Kamerbrief over voorbereiding tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19 Rijksoverheid, 01-05-2020
     Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over tijdpad voor de tijdelijke wetgeving ter bestrijding van COVID-19 

(EK 35.300 VI/25.295, AH); zie ook: EK 35.300 VI AJ
  Kamerbrief met reactie op brief EK over tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19 Rijksoverheid, 18-05-2020
  Kamerbrief planning Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 Rijksoverheid, 19-06-2020

 Lees verder op de volgende pagina >

KAMERSTUK: 35526
Dossier  
Tweede kamer

Dossier  
Eerste kamer

Publicatie 

Inwerking- 
treding**

INWERKINGBEKENDMAKINGEERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/35526---Tijdelijke-wet-maatregelen-COVID-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/01/tk-voorbereiding-tijdelijke-wetgeving-maatregelen-covid-19
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200519/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vl8th84to2y5_opgemaakt.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/18/ek-tijdpad-tijdelijke-wetgeving-maatregelen-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/18/ek-tijdpad-tijdelijke-wetgeving-maatregelen-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/19/kamerbrief-planning-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35526
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35526_tijdelijke_wet_maatregelen
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-441.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-482.html
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**  Publicatie: Stb. 2020, 441
  Inwerkingtreding: Stb. 2020, 482 – 1 december 2020
  Tijdelijk besluit veilige afstand Stb. 2020, 474
  Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 Staatscourant 2020, 62032
  Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Staatscourant 2020, 62031
  Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire Staatscourant 2020, 62028
  Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba Staatscourant 2020, 62029
  Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius Staatscourant 2020, 62030
   Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 23 november 2020, nr. 3099754, tot wijziging van de Regeling domeinlijsten buitengewoon 

opsporingsambtenaar in verband met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Staatscourant 2020, 62314 
  Mondkapje verplicht vanaf 1 december - Rijksoverheid | 19-11-2020

https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-441.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-482.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-474.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/resultaten?svel=Titel&svol=Oplopend&pg=10&pubs=Staatscourant&oty=ministerie&pagina=4
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62028.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62028.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62029.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62030.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62314.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december
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EERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING BEKENDMAKING DOCUMENTEN

Dossier 
Tweede kamer
Dossier 
Eerste kamer

MACHTIGINGSWET OPRICHTING INVEST 
INTERNATIONAL

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet 

oprichting Invest International)

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" met de drie hoofddoelen waarin is aangegeven dat het kabinet 
de oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL doorzet.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van kamerstuk 35529.

KAMERSTUK: 35529

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35529
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35529_machtigingswet_oprichting
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/35529---Machtigingswet-oprichting-Invest-International
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Dossier 
Tweede kamer

Internet-
consultatie

INITIATIEFWETSVOORSTEL INVLOED VAN 
ZORGVERLENERS

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Veldman houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in 

verband met de invloed van zorgverleners

Met dit wetsvoorstel wordt artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangepast. Met de voorgestelde wetswijziging 
valt onder het begrip goede zorg ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de 
organisatie. Het uitgangspunt van deze wetswijziging is dat binnen zorginstellingen niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de 
zorgverlener wordt besloten, zonder deze daarbij te betrekken.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van kamerstuk 35660.

ivb5

KAMERSTUK: 35660

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35660
https://www.internetconsultatie.nl/invloedzorgverleners
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Initiatiefwetsvoorstel-invloed-van-zorgverleners
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Kamerbrief*

Internet- 
consultatie

WETSVOORSTEL MAATSCHAPPELIJK  
VERANTWOORD GUNNEN JEUGDWET EN  
WMO 2015

Aanpak inkoop en aanbesteden sociaal domein.

Het wetsvoorstel zal invulling geven aan de mogelijkheid die de aanbestedingsrichtlijn geeft om nationaal het verlicht regime voor sociale 
diensten in te vullen met nationale wetgeving. Dit wil de Minister VWS doen door voor te stellen de Jeugdwet en de Wmo 2015 zodanig te 
wijzigen dat het mogelijk wordt om een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure vorm te geven voor Jeugdwet- en Wmo 2015-diensten.  
Die procedure moet het mogelijk maken om met uitsluitend de beste partijen overeenkomsten aan te gaan zonder een uitgebreide en  
complexe gunningsprocedure te hoeven doorlopen. Zodoende kunnen gemeenten op een eenvoudiger manier die partijen contracteren die  
in partnerschap met de gemeenten - en elkaar – toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede lokale zorg willen realiseren.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van het voorstel.

* Kamerbrief over aanpak inkoop en aanbesteden sociaal domein, 15-11-2019

IVB3

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/15/kamerbrief-over-aanpak-inkoop-en-aanbesteden-sociaal-domein
https://www.internetconsultatie.nl/maatschappelijkverantwoordgunnen
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Wetsvoorstel-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-Jeugdwet-en-Wmo-2015
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Kamerbrief*

Internet-
consultatie

WIJZIGING VAN DE WET NORMERING 
TOPINKOMENS

Wijziging van de Wet normering topinkomens (tegengaan van ontwijking en versterking toepassing in de zorgsector).

Het voorstel bevat drie bepalingen die eerder onderdeel uitmaakten van het wetsvoorstel Evaluatie WNT, namelijk:
1.  Onderaannemersconstructies in de zorg
2.  Aanpassing begrip gelieerde rechtspersoon
3.  Algemene anti-misbruikbepaling

De WNT (WNT1) is in 2013 in werking getreden. Nadien is een aantal wetswijzigingen doorgevoerd om de wet aan te scherpen en de werking te 
verbeteren. De meest recente wetswijziging heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de eerste wetsevaluatie uit 2015 (WNT2). De Evaluatiewet 
WNT is in 2017 in werking is getreden. Op 14 november 2017 heeft de minister van BZK in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het 
nog in te dienen wetsvoorstel (WNT3) buiten verdere behandeling wordt gelaten. Daarmee is het advies van de RvS op 15 november 2017 
openbaar geworden (samenvatting). Zie ook:
• Reactie Houthoff internetconsultatie WNT-3, d.d. 17 mei 2016
• Reactie Houthoff internetconsultatie Evaluatiewet WNT, d.d. 30 mei 2016

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van het voorstel.

*Kamerbrief ontwijkingsconstructies Wet normering topinkomens (WNT), 22-02-2018

ivb4

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/22/kamerbrief-ontwijkingsconstructies-wet-normering-topinkomens-wnt
https://www.internetconsultatie.nl/wetontwijkingwnt
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32600
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33978
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34654
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2017/11/14/brief-tweede-kamer-inzake-niet-indienen-wetsvoorstel-uitbreiding-personele-reikwijdte-wet-normering-topinkomens
https://www.raadvanstate.nl/assets/adviesdocumenten/W.04.17.0039.pdf
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=12764
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=480
https://www.internetconsultatie.nl/uitbreidingpersonelereikwijdtewnt/reactie/e518588e-befe-46a3-bfaa-f410c6fe4cfd
https://www.internetconsultatie.nl/evaluatiewetwnt/reactie/156f7c81-dcbf-4405-9d08-96e72035b097
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Ontwijkingconstructies-WNT
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Kamerbrief*

Commissie-
brief**

WETSVOORSTEL INTEGERE BEDRIJFSVOERING 
ZORGAANBIEDERS

Met het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders worden de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van 

zorgaanbieders aangescherpt. 

Het gaat om:
1. Aanvullende voorwaarden aan dividenduitkering en mogelijk introductie van een norm voor maatschappelijk maximaal aanvaardbare 

dividenduitkering;
2. Een wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om belangenverstrengeling binnen hun organisatie te voorkomen;
3. Versterking van de positie van de onafhankelijke intern toezichthouder binnen zorgaanbieders;
4. De uitbreiding en inrichting van de Wtza-vergunning om aanbieders die de verkeerde intenties hebben of eerder de fout in zijn gegaan beter 

te kunnen weren, door aanvullende intrekkingsgronden om de vergunning in te kunnen trekken als een zorgaanbieder niet integer handelt.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van het voorstel.

*  Kamerbrief over investeringsmogelijkheden, kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders, Kamerbrief 09-07-2019
**  Commissiebrief inzake stand van zakenbrief over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), Kamerbrief 25-11-2019

ivb6

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/09/kamerbrief-over-investeringsmogelijkheden-kwaliteit-en-bedrijfsvoering-van-zorgaanbiedersg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/25/commissiebrief-inzake-stand-van-zakenbrief-over-de-wet-toetreding-zorgaanbieders-wtza
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Wetsvoorstel-Integere-bedrijfsvoering-zorgaanbieders


36
HouthoffHouthoff Zorgmonitor |  Jaaroverzicht 2020

EERSTE KAMERTWEEDE KAMERVOORBEREIDING BEKENDMAKING DOCUMENTEN

Kamerbrief*

Kamerbrief**

WETSVOORSTEL BEVORDEREN CONTRACTEREN

IN VOORBEREIDING - WETSVOORSTEL BEVORDEREN CONTRACTEREN

 
In het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging is afgesproken dat het streven is om in 2019 een daling van de niet-gecontracteerde zorg te realiseren 
ten opzichte van jaar 2017 (7,4%), met inachtneming van de ontwikkeling van de tussenliggende jaren. Daarin is afgesproken dat als het aandeel 
niet-gecontracteerde zorg ondanks de inspanningen niet daalt, na een gezamenlijke analyse van aard en oorzaak verdergaande (gerichte) 
aanpassingen in wet- en regelgeving noodzakelijk zijn om het onderscheid tussen de vergoeding van niet-gecontracteerde versus 
gecontracteerde zorg te verhelderen dan wel te versterken.

De wetswijziging biedt de mogelijkheid om voor bepaalde (deel-) sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in 
(nadere) regelgeving vast te leggen en deze dus niet langer over te laten aan verzekeraars en de daarover ontstane jurisprudentie. 

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van het voorstel.

*   Kamerbrief over Wetsvoorstel bevorderen contracteren 25-10-2019
**  Kamerbrief over de maatregelen om te voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan 02-03-2020

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/25/kamerbrief-over-wetsvoorstel-bevorderen-contracteren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/02/kamerbrief-over-overzicht-maatregelen
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Wetsvoorstel-bevorderen-contracteren
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ELEKTRONISCHE GEGEVENSUITWISSELING  
IN DE ZORG

it wetsvoorstel ziet op de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen 

zorgverleners is nodig voor goede kwaliteit van zorg. Door te verplichten dat gegevens elektronisch uitgewisseld worden, en 

eventueel eisen aan taal en techniek te stellen, worden zorgverleners beter in staat gesteld goede zorg verlenen.

De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor materiële middelen waarvan gebruik wordt gemaakt en voor de organisatie van de 
informatiehuishouding. Met dit wetsvoorstel wordt de verplichting om bij een aangewezen gegevensuitwisseling gegevens elektronisch uit te 
wisselen, daarom aan de zorgaanbieder opgelegd. Er kunnen ook eisen aan taal en techniek worden gesteld en aan de zorgaanbieder opgelegd, 
met uitzondering van de technische eisen die aan IT-producten worden gesteld en waarvoor verplichte certificering geldt.

Cliënten merken van dit wetsvoorstel dat zij hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen, geen onnodige onderzoeken hoeven te ondergaan en 
er minder kans is op foute diagnoses of niet passende behandelingen.

Aanbieders van informatietechnologieproducten of -diensten die de aangewezen gegevensuitwisseling ondersteunen, worden met dit 
wetsvoorstel verplicht om deze producten of diensten te doen certificeren.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van het voorstel.

ivb8

https://www.internetconsultatie.nl/gegevensuitwisseling
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
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VERBOD ZWIJGCONTRACTEN ZORG

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

Bij een incident is er iets mis gegaan waardoor de kwaliteit van jeugdzorg, zorg of ondersteuning in het geding is met (mogelijke) schade voor de 
cliënt. Het wetsvoorstel verduidelijkt dat afspraken om over incidenten te zwijgen, ontoelaatbaar zijn. Daarom wordt uitdrukkelijk geregeld dat 
zwijgbedingen nietig zijn. Een zwijgbeding is een afspraak tussen aanbieder en cliënt dat er geen informatie over een incident openbaar wordt 
gemaakt of aan derden wordt verstrekt.

Het wetsvoorstel ziet op incidenten in de volgende sectoren:
• zorg als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
• jeugdzorg, dat wil zeggen jeugdhulp, reclassering en kinderbeschermingsmaatregelen als bedoeld in de Jeugdwet;
• maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), voor zover het gaat om beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang;
• Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).

Lees verder op de volgende pagina >

ivb8

https://www.internetconsultatie.nl/zwijgcontracten
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Voor deze sectoren zijn regels gesteld ten aanzien van kwaliteit en goed bestuur. Het wetsvoorstel sluit aan bij die normering en regelt dat 
zwijgbedingen in strijd zijn met de eisen aan kwaliteit en goed bestuur. De belangrijkste doelgroepen die door de regeling worden geraakt  
zijn derhalve de aanbieders en cliënten in deze sectoren van de Wkkgz, Jeugdwet en de Wmo2015.

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van het voorstel.

https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Verbod-zwijgcontracten-zorg
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WET AANPAK MEERVOUDIGE PROBLEMATIEK  
SOCIAAL DOMEIN

Dit wetsvoorstel verankert een duidelijk taak voor gemeenten om te komen tot een integrale en gecoördineerde aanpak voor meervoudige 
problematiek. Tevens regelt het een duidelijk taak voor gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt voor inwoners met niet-acute zorgen 
over zichzelf of een ander. 

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van het voorstel.
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https://www.internetconsultatie.nl/meervoudigeproblematiek
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Aanpak-meervoudige-problematiek-sociaal-domein
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Kamerbrief* 

Kamerbrief** 

GEGEVENSUITWISSELING EN PRIVACY IN  
HET SOCIAAL DOMEIN

Met het aanpassen van wet- en regelgeving verwacht het kabinet:
• een beter juridisch kader en duidelijke grondslag conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te creëren voor de 

gegevensverwerking die nodig is om te komen tot een integrale aanpak en samenwerking tussen partijen uit het sociaal, zorg- en 
veiligheidsdomein bij meervoudige problematiek, in situaties waar de problematiek van de burger daar om vraagt;

• de uitvoeringspraktijk meer duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor uitwisseling van persoonsgegevens bij 
samenwerking in een specifieke casus.

• de burger meer duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheid voor deze gegevensverwerkingen en waarborgen te bieden tegen een 
onnodige verspreiding of verzameling van zijn of haar persoonsgegevens;

• een goede borging te bewerkstelligen voor de gegevensverwerking door de regionale meldpunten voor niet-acute zorgen. 

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van het voorstel.

*  Kamerbrief Algemeen overleg sociaal domein 08-11-2018
**  Kamerbrief over gegevensuitwisseling en privacy bij meervoudige problematiek 26-09-2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/08/kamerbrief-algemeen-overleg-sociaal-domein
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/09/27/kamerbrief-over-gegevensuitwisseling-en-privacy-meervoudige-problematiek
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Gegevensuitwisseling-en-privacy-in-het-sociaal-domein
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VERZAMELWET WLZ 2020

Dit wetsontwerp wijzigt de Wet langdurige zorg en betreft de bekostiging van huishoudelijke hulp uit het persoonsgebonden budget en het 
modulair pakket thuis, cliëntondersteuning voor cliënten die (nog) niet beschikken over een Wlz-indicatiebesluit en de raadpleegfunctie 
waardoor zorgaanbieders geautomatiseerd kunnen raadplegen of de zorg die zij willen factureren kan worden aangemerkt als Wlz-zorg en als 
zodanig bekostigd kan worden 

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van het voorstel.

https://www.internetconsultatie.nl/verzamelwetwlz
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Verzamelwet-Wlz-2020
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WET VERBETERING BESCHIKBAARHEID ZORG  
VOOR JEUGDIGEN

Aanpassen van wetgeving is nodig om randvoorwaarden te verbeteren opdat de nodige zorg voor jeugdigen altijd tijdig beschikbaar is. Het gaat 
om het versterken van opdrachtgeverschap van gemeenten door regionale samenwerking, versterken van de toegang tot jeugdhulp, versterken 
van het opdrachtnemerschap en goed bestuur van aanbieders, en het versterken van inzicht in en toezicht op zorg voor jeugdigen. 

Kijk op www.houthoff.com voor de actuele status van het voorstel.

https://www.internetconsultatie.nl/zorgvoorjeugdigen
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Wet-verbetering-beschikbaarheid-zorg-voor-jeugdigen
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