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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Houthoff 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. 

Houthoff heeft het auteursrecht op deze uitgave alsmede op alle daarin geplaatste artikelen. Na onze voorafgaande toestemming, en met bronvermelding en vermelding 
auteursrecht Houthoff, kunnen bepaalde artikelen echter opnieuw worden gepubliceerd. 

 

 
In deze News Update: 
 

In deze News Update vindt u de meest recente publicaties op het gebied van wet- en regelgeving, 

jurisprudentie en toezicht in de zorg. Dit overzicht betreft de periode van 23 – 30 juli 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. Een overzicht van de aanhangige en 

recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg vindt u op Monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Wet- en regelgeving 

Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Lijst van vragen en antwoorden over het eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 2.2 

‘Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg’ van de begroting van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

26-07-2018 | Kamerstuk 32772 nr. 34 | Tweede Kamer 

 

Patiënten- en cliëntenrechten 

Brief regering; Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning 

24-07-2018 | Kamerstuk 31476 nr. 22 | Tweede Kamer 

Bijlagen: 

Rapport; Cliëntondersteuning in de curatieve zorg 

Eindrapport; De uitvoering en bekostiging van onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 

Zie ook: 

55 Miljoen extra voor cliëntondersteuning – ActiZ, 24-07-2018 

 

Langdurige zorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2018, over Wlz-GGZ 

23-07-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 238 | Tweede Kamer  

 

Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening 

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport over Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening  

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32772-34.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32772-34.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32772-34.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31476-22.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-850417.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-850418.pdf
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2017/07/55-miljoen-extra-voor-clientondersteuning
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-238.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29447-J.html
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25-07-2018 | Kamerstuk 29447 nr. J | Eerste Kamer 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Subsidie voor duurzame zorg 

Nieuwsbericht | 26-07-2018  

Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het 

opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor 4,7 miljoen euro beschikbaar. Deze 

subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector 

energiebesparingen en gebruik van duurzame energie verder te stimuleren. 

De subsidie bedraagt ten hoogste 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten en is 

bedoeld voor zorginstellingen die geen gebruik kunnen maken van de uitvoeringsregeling 

energie‑investeringsaftrek 2001. Bij de subsidieregeling is een lijst met maatregelen opgenomen 

waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Geïnteresseerde zorginstellingen kunnen zich melden 

op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:RBNNE:2017:5259 - WNT 

Instantie Rechtbank Noord-Nederland  

Datum uitspraak 19-12-2017  

Datum publicatie 26-07-2018  

Zaaknummer 6466998 EJ VERZ 17-54 

Rechtsgebieden Arbeidsrecht 

Bijzondere kenmerken Rekestprocedure 

Op tegenspraak 

Inhoudsindicatie 

In een procedure ex artikel 96 Rv bepaalt de kantonrechter dat de periode waarin de werknemer 

eenzijdig door zijn werkgever op non-actief is gesteld niet onder de werking van artikel 2.10 lid 3 

WNT valt. 

 

ECLI:NL:GHSHE:2018:3125 - Toelatingsovereenkomst met medisch specialist 

Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch  

Datum uitspraak 17-07-2018  

Datum publicatie 25-07-2018  

Zaaknummer 200.193.433_01 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2014:8534, Overig  

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Opzegging door ziekenhuis van mondelinge toelatingsovereenkomst met medisch specialist. Geen 

arbitragebeding, civiele rechter bevoegd. (Raad van Bestuur van) ziekenhuis en vereniging medische 

staf handelen onrechtmatig jegens medisch specialist. Schadevergoeding. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/07/26/subsidie-voor-duurzame-zorg
https://www.dus-i.nl/subsidies/energiebesparende-maatregelen-en-duurzame-energie-bij-zorginstellingen
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:5259
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:3125
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ECLI:NL:GHARL:2018:6553 - Vordering tot nakoming van overeenkomsten 

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 17-07-2018  

Datum publicatie 25-07-2018  

Zaaknummer 200.211.220 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Spoedeisend belang. Vordering tot nakoming van overeenkomsten. 

 

ECLI:NL:GHARL:2018:6335 - Overheidsaanbesteding 

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 10-07-2018  

Datum publicatie 23-07-2018  

Zaaknummer 200.205.524/01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Overheidsaanbesteding. WMO-taxivervoer. Beroep op dwaling t.a.v. de door de gemeente verstrekte 

gegevens in het bestek. Onvoorziene omstandigheden? 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Belangrijkste wijzigingen 2019 langdurige zorg in een oogopslag 

Nieuwsbericht | 26-07-2018  

Zorgaanbieders en zorgkantoren kunnen nu in één oogopslag zien wat de belangrijkste wijzigingen 

zijn in de beleidsregels en de tarieven voor de langdurige zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft 

ze in een digitale informatiekaart toegankelijk gemaakt. 

 

Aanwijzing voor niet aanleveren wachttijden ggz 

Nieuwsbericht | 26-07-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft drie ggz-instellingen een aanwijzing gegeven omdat zij 

hun wachttijden niet hebben doorgegeven aan Vektis. 

Sector nieuws 
 

Onderzoek persoonsgerichte zorg: Van regeldruk naar spiegelreflex 

ActiZ, 26-07-2018 

De Erasmus school of Health Policy & Management en Zorgbelang Zuid-Holland deden in opdracht 

van VWS een onderzoek naar de betekenis van regeldruk in de ouderenzorg.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:6553
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:6335
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/26/belangrijkste-wijzigingen-2019-langdurige-zorg-in-een-oogopslag
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/26/aanwijzing-voor-niet-aanleveren-wachttijden-ggz
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/07/onderzoek-persoonsgerichte-zorg-van-regeldruk-naar-spiegelreflex
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Publicaties 
 

1. JGGZR 2018/72 - Toename van het aantal meldingen zorgfraude 2017 

In 2017 zijn 675 signalen van mogelijke zorgfraude geregistreerd bij het Informatie Knooppunt 

Zorgfraude (IKZ), een stijging van ruim 50% 

  

2. JGGZR 2018/62 - Welke invloed heeft de AVG op de verwerking van persoonsgegevens in het 

kader van de individuele behandeling? 

Karman, C.E.R. - Over de verschillende effecten van de AVG op het verwerken van 

persoonsgegevens in het kader van de individuele behandeling en de regels die in de Wgbo 

hieromtrent zijn opgenomen. 

Agenda Tweede en Eerste Kamer 
Reces 

Tweede Kamer – 6 juli t/m 3 september 2018 

Eerste Kamer – 11 juli t/m 10 september 2018 

Na het reces 

Wetsvoorstel  Planning 

Evaluatie WNT - aankondiging nieuwe 

wetgeving 

Kamerbrief ontwijkingsconstructies Wet 

normering topinkomens (WNT) - 22-02-2018 

De planning is erop gericht het wetsvoorstel 

voor het einde van het jaar aanhangig te 

maken. 

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg in verband met het overhevelen 

en aanpassen van de artikelen over 

kwaliteitsstandaarden 

(internetconsultatie) 

29-06-2018 Ministerraad akkoord 

06-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij 

Raad van State 

Wetsvoorstel IKZ en Waarschuwingsregister: 

Gegevensuitwisseling 

(internetconsultatie) 

Programma Rechtmatige Zorg – 19-04-2018 

Het wetsvoorstel zal dit jaar aan de Kamer 

Tweede worden verzonden. 

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 

05-09-2018 Tweede Kamer - 

Procedurevergadering 

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer 

in het publieke domein en inzake de generieke 

digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) 

18-10-2018 Tweede Kamer – Inbreng verslag 

wetsvoorstel 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in 

verband met versterking van de invloed van 

verzekerden op de zorgverzekeraar 

(verzekerdeninvloed Zvw) 

31-08-2018 Tweede Kamer - Inbreng verslag 

wetsvoorstel 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/22/kamerbrief-ontwijkingsconstructies-wet-normering-topinkomens-wnt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/22/kamerbrief-ontwijkingsconstructies-wet-normering-topinkomens-wnt
https://www.internetconsultatie.nl/wetaanscherpingtoetsingkwaliteitsstandaarden
https://www.internetconsultatie.nl/rechtmatigezorg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fouten-en-fraude-in-de-zorg/documenten/publicaties/2018/04/19/programma-rechtmatige-zorg
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34929
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34929
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34929
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34929
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34929
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z14058&dossier=34995
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34972
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34972
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34972
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel:34972
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel:34972
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34971
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34971
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34971
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34971
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel:34971
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel:34971
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Wijziging van de Zorgverzekeringswet in 

verband met het ongewijzigd laten van het 

verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot 

en met het jaar 2021  

11-09-2018 Eerste Kamer - Plenaire 

behandeling (onder voorbehoud van tijdige 

ontvangst van de nota naar aanleiding van het 

verslag) 

Wijziging van diverse wetten op het terrein van 

de volksgezondheid in verband met de 

versterking van het handhavingsinstrumentarium 

van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en 

enkele andere wijzingen 

05-09-2018 Tweede Kamer – 

Procedurevergadering  

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 en de 

Zorgverzekeringswet in verband met het 

handhaven van de mogelijkheid om gemeenten 

in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te 

verplichten en in verband met het verminderen 

van uitvoeringslasten  

05-09-2018 Tweede Kamer – 

Procedurevergadering 

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 (Wet 

herpositionering taken NZa en deregulering) 

Week 36 – Tweede Kamer - Plenair debat 

Zie ook: Kamerbrief over evaluatie 

Nederlandse Zorgautoriteit – 06-04-2018 

 

Wijziging van de Wet marktordening 

gezondheidszorg en enkele andere wetten in 

verband met het verbeteren van toezicht, 

opsporing, naleving en handhaving 

11-09-2018 Eerste Kamer Com VWS - Nadere 

procedure 

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen 

en enkele andere wetten om het mogelijk te 

maken dat aanbieders van medisch-

specialistische zorg, mits zij aan een aantal 

voorwaarden voldoen, winst uitkeren 

(voorwaarden voor winstuitkering aanbieders 

medisch-specialistische zorg) 

11-09-2018 Eerste Kamer Com. VWS - de 

behandeling van dit aangehouden wetsvoorstel 

en de brief van de ministers van VWS en voor 

Medische Zorg en Sport van 13 juli 2018 over 

standpunt inzake winstuitkering door 

zorgaanbieders (EK, J). 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34929
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34929
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34929
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34929
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34929_ongewijzigd_laten_verplicht
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34929_ongewijzigd_laten_verplicht
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34874
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34874
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34874
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34874
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34874
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z01568&dossier=34874
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34857
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34857
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34857
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34857
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34857
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34857
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34857
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2017Z18665&dossier=34857
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34445
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34445
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34445
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34445
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34445
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z07311&dossier=34445
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/06/kamerbrief-over-evaluatie-nederlandse-zorgautoriteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/06/kamerbrief-over-evaluatie-nederlandse-zorgautoriteit
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33980
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33980
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33980
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33980
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33980_verbeteren_van_toezicht
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33980_verbeteren_van_toezicht
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33168
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33168
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33168
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33168
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33168
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33168
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33168
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33168_wet_vergroten
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33168_wet_vergroten
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33168_wet_vergroten
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33168_wet_vergroten
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33168_wet_vergroten
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33168_wet_vergroten
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Contact  
 

 

 

Weyer VerLoren van Themaat 

advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 

E w.verloren@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

 

 

 

Marry de Gaay Fortman  

advocaat-partner  

T +31206056165 

M +31653758942 

E m.fortman@houthoff.com  

Amsterdam 
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