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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 28 september – 5 oktober 

2020. 

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    

Eerste Kamer 

Eerste Kamer debatteert over CoronaMelder: drie moties ingediend 

06-10-2020 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 oktober 2020 na hoofdelijke stemming met 51 stemmen voor 

en 19 stemmen tegen aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling werden drie moties ingediend.  

Zie ook: 

Eerste Kamer stemt in met tijdelijke appwet Rijksoverheid 06-10-2020 

CoronaMelder zal op zaterdag 10 oktober landelijk worden geïntroduceerd. Op die dag start ook een 

landelijke campagne om de app onder de aandacht te brengen. 

Officiële publicaties  

Besluit van 23 september 2020, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 

voorwaardelijke toelating 

05-10-2020 Staatsblad 2020, 368 

 

Concept voor de regeling houdende bepalingen omtrent de in de Zorgverzekeringswet bedoelde 

vereveningsbijdrage voor het jaar 2021 zoals de Minister voor Medische Zorg die voornemens is vast 

te stellen nadat het Besluit zorgverzekering alle benodigde grondslagen bevat.  

02-10-2020 Staatscourant 2020, 51399 

 

Beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 24 september 2020, kenmerk 1747388-

2100365-CZ, houdende het subsidiëren van regionale zorgnetwerken ABR (Beleidsregel subsidiëring 

regionale zorgnetwerken ABR) 

02-10-2020 Staatscourant 2020, 50781  

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20201005/eerste_kamer_debatteert_over
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/eerste-kamer-stemt-in-met-tijdelijke-appwet
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/eerste-kamer-stemt-in-met-tijdelijke-appwet
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-368.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-368.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-51399.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-51399.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-51399.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50781.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50781.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50781.html
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Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Medische Zorg 

van 22 september 2020, kenmerk 1732516-209034-WJZ, houdende indexering per 1 januari 2021 

van bedragen in het Besluit langdurige zorg, de Regeling langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit 

Wmo 2015, de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 en de Regeling zorgverzekering 

01-10-2020 Staatscourant 2020, 50558 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Corona   

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen 

Nieuwsbericht | 28-09-2020  

2 oktober: De meest actuele informatie over mondkapjes staat in het nieuwsbericht Dringend advies 

tot dragen van mondkapjes. 

Zie ook: 

Aanwijzing maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 29 september 2020 - Circulaire | 29-09-

2020 

 

Kamerbrief over Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM ivm COVID-19 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2020 

Staatssecretaris Keijzer (EZK) verduidelijkt een aantal punten inzake de Tijdelijke wet 

informatieverstrekking RIVM in verband met COVID-19. 

 

Kamerbrief reactie op verzoek over ijzeren voorraad beschermingsmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-09-2020 

Minister Van Ark reageert op een verzoek over de motie-Marijnissen-Jetten over het realiseren van 

een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Farmalobby wil dekking tegen claims over vaccins’  - 

Kamervragen | 01-10-2020 

Beantwoording Kamervragen over opschaling ic’s bij nieuwe coronagolf  - Kamervragen | 29-09-2020 

Beantwoording Kamervragen over dreigend tekort onderzoekslaboratoria coronatests  - Kamervragen 

| 29-09-2020 

Beantwoording Kamervragen over oproep bonus gehele zorgpersoneel - Kamervragen | 29-09-2020 

 

Digitale gegevens in de zorg 

Kamerbrief over vierde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2020 

Minister Van Ark stuurt een brief aan de Tweede Kamer over elektronische gegevensuitwisseling in 

de zorg. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlage: 

Gateway Reviewrapport Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg - Rapport | 22-06-2020 

 

Kwaliteit van zorg 

Kamerbrief over rapport Inventarisatie AI in gezondheid en zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-10-2020 

Minister Van Arkt stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het rapport ‘Inventarisatie AI in 

gezondheid en zorg in Nederland’ van KPMG. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50558.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50558.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50558.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50558.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2020/09/29/aanwijzing-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-vanaf-29-september-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/02/kamerbrief-over-tijdelijke-wet-informatieverstrekking-rivm-ivm-covid-19-35-479
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/29/kamerbrief-reactie-op-verzoek-over-ijzeren-voorraad-beschermingsmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/01/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-farmalobby-wil-dekking-tegen-claims-over-vaccins
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/29/beantwoording-kamervragen-over-opschaling-ic-s-bij-nieuwe-coronagolf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/29/beantwoording-kamervragen-over-dreigend-tekort-onderzoekslaboratoria-coronatests
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/29/beantwoording-kamervragen-over-oproep-bonus-gehele-zorgpersoneel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/02/kamerbrief-over-vierde-brief-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/22/gateway-reviewrapport-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/05/kamerbrief-over-kpmg-rapport-inventarisatie-ai-in-gezondheid-en-zorg
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Bijlage: 

Inventarisatie AI-toepassingen in gezondheid en zorg in Nederland - Rapport | 05-10-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over zorg als verdienmodel 

Kamerstuk: Kamervragen | 01-10-2020 

Minister Van Ark beantwoordt vragen over het bericht ‘Toezichthouder NZa: de zorg is te veel een 

verdienmodel geworden’. 

 

Zorg en ondersteuning thuis 

Beantwoording Kamervragen over Taskforce Wonen en Zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-09-2020 

Ministers De Jonge en Ollongren beantwoorden vragen over de Taskforce Wonen en Zorg.  

Rechtspraak  
 

Beleid vijf zorgkantoren voor inkoop langdurige zorg onrechtmatig 

Rechtspraak.nl, 01-10-2020 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat het beleid dat vijf 

zorgkantoren hebben vormgegeven voor de inkoop van langdurige zorg onrechtmatig is, in ieder 

geval voor het jaar 2021. De rechter heeft de zorgkantoren verboden de inkoopprocedures voort te 

zetten, tenzij zij alsnog kunnen aantonen dat met de gehanteerde tarieven in alle gevallen wordt 

voldaan aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld. Zolang daarvan geen sprake is moeten de 

zorgkantoren minimaal het tarief hanteren dat in 2020 is toegepast. 

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:9527 

Zie ook: 

Reactie zorgkantoren uitspraak in kort geding over inkoopkader langdurige zorg - ZN, 01-10-2020 

Rechter eist reële tarieven langdurige zorg : ActiZ blij met uitspraak: ‘Cliënten en familie zijn de 

winnaar’ – Actiz, 01-10-2020 

 

ECLI:NL:RBMNE:2020:4112 - Rechtbank Midden-Nederland - 21-9-2020 - Kort geding - Civiel recht; 

Verbintenissenrecht 

KG. Zorgaanbieder verzet zich tegen (i) intrekking pgb's door zorgkantoor en (ii) vso tussen 

zorgkantoor en budgethouder en cessie van de vordering van deze op zorgaanbieder. T.a.v. (i): n-o 

wegens beschikb. bestuursr. rechtsgang. T.a.v (ii): geen belang. 

  

ECLI:NL:GHSHE:2020:2980 - Gerechtshof 's-Hertogenbosch - 29-9-2020 - Hoger beroep kort geding 

- Verwijzing na Hoge Raad - Civiel recht 

Arrest in kort geding na verwijzing door Hoge Raad. Inschrijver op een aanbesteding voor 

specialistische geestelijke jeugdgezondheidszorg geeft in de inschrijving een referent op voor wie zij 

op grond van een overeenkomst specialistische ggz zou hebben verleend. Het bestaan van die 

overeenkomst komt niet vast te staan. De vraag ligt dan voor of inschrijver haar inschrijving na 

indiening nog mag wijzigen of aanvullen. Het hof beantwoordt die vraag ontkennend op grond van 

vaste jurisprudentie van het HvJEU (HvJEU 28 februari 2018, C-523/16 en C-536/16, MA.T.I SUD, 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/05/inventarisatie-ai-toepassingen-in-gezondheid-en-zorg-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/01/beantwoording-kamervragen-over-zorg-als-verdienmodel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/29/beantwoording-kamervragen-over-taskforce-wonen-en-zorg
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Beleid-vijf-zorgkantoren-voor-inkoop-langdurige-zorg-onrechtmatig-.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:9527
https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5426118657
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/nieuwsroom-berichten/rechter-eist-reele-tarieven-langdurige-zorg
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/nieuwsroom-berichten/rechter-eist-reele-tarieven-langdurige-zorg
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:4112
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:4112
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:2980
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:2980
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ECLI:EU:C:2018:122) en bepalingen uit de aanbestedingsstukken waarmee inschrijver zich akkoord 

heeft verklaard. 

  

ECLI:NL:GHARL:2020:7863 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 29-9-2020 - Hoger beroep kort 

geding - Civiel recht 

Overheidsaanbesteding sociaal domein. Gemeente verlengd contract niet met één van de 23 

gecontracteerde zorgaanbieders omdat deze zich niet heeft gehouden aan het program van eisen. 

Hof verwerpt beroep van zorgaanbieder dat het program van eisen algemene voorwaarden betreft die 

niet op juiste wijze zijn ter hand gesteld. Ook beroep op gelijkheidsbeginsel faalt. 

  

ECLI:NL:RBZWB:2020:4512 - Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 24-9-2020 - Voorlopige 

voorziening - Bestuursrecht 

Maatwerkvoorziening 

  

ECLI:NL:RBROT:2020:7823 - Rechtbank Rotterdam - 4-9-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - 

Bestuursrecht 

8:29-beslissing. Verzoekster is het niet eens met openbaarmaking van bepaalde Wob-stukken. Zij 

heeft daarom een verzoek om voorlopige voorziening ingediend en heeft daarbij gevraagd om 

anoniem te procederen. De identiteit van verzoekster vormt onderdeel van het geschil in het Wob-

verzoek. Bekendmaking van de identiteit zou tot gevolg hebben dat het Wob-verzoek voor een deel 

wordt ingewilligd, zonder dat de voorgenomen openbaarmaking aan een rechterlijke toets is 

onderworpen. De rechter-commissaris vindt daarom dat verzoekster anoniem mag procederen. 

  

ECLI:NL:GHDHA:2020:1734 - Gerechtshof Den Haag - 15-9-2020 - Hoger beroep - Civiel recht 

Heeft de Staat - naast een onrechtmatige verlenging van een bevel krachtens artikel 8 lid 4 KWZi - 

onrechtmatig jegens een drietal cardiologen gehandeld? Verder gaat het om de vraag welke schade 

in causaal verband staat met de verlenging van het bevel. 

Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit  

Eerste keer zorginkoop met nieuwe bekostiging zintuigelijk gehandicapten 

Nieuwsbericht | 02-10-2020  

De contractering van zintuiglijk gehandicaptenzorg voor 2020 ging langzaam van start. Het gaat om 

de zorg aan mensen met een visuele of auditieve beperking of een beperking als gevolg van een 

taalontwikkelingsstoornis. Het traject kostte veel tijd. De meeste contracten werden pas in 2020 

getekend. Ondanks het moeizame verloop van het contracteringsproces hebben de zorgaanbieders 

en zorgverzekeraars de sfeer van de gesprekken overwegend positief ervaren. Dat blijkt uit de 

Quickscan Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020. 

Autoriteit Consument & Markt 

Stichting Fundis mag Stichting PrivaZorg overnemen (concentratiebesluit) 

Publicatie | Besluit | 05-10-2020 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:7863
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:7863
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:4512
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:4512
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2020:7823
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2020:7823
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:1734
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/eerste-keer-zorginkoop-met-nieuwe-bekostiging-zintuigelijk-gehandicapten
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-fundis-mag-stichting-privazorg-overnemen-concentratiebesluit
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Stichting Fundis mag Stichting PrivaZorg overnemen. Dat heeft de ACM op 30 september 2020 

besloten. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

Ruimte voor vergroting testcapaciteit COVID-19 

Nieuwsbericht | 02-10-2020  

Er zijn mogelijkheden om de testcapaciteit voor COVID-19 te vergroten. Hiervoor is een sterkere 

regie op de testketen nodig. Nieuwe soorten testen kunnen mogelijk ook bijdragen. Tegelijkertijd blijft 

het onzeker of de groei van de testcapaciteit en de testvraag ook verlopen zoals verwacht. Er zijn 

veel onzekere factoren. 

Zorginstituut Nederland 

Zorginstituut geeft kritisch advies over 3 nieuwe dure geneesmiddelen 

05-10-2020  

Het Zorginstituut heeft de beoordeling van 3 dure geneesmiddelen afgerond en oordeelt dat die niet 

óf alleen voor specifieke patiëntengroepen uit het basispakket vergoed kunnen worden. Het gaat om 

geneesmiddelen voor nierkanker, borstkanker en een middel bij ernstige depressie. Het Zorginstituut 

adviseert ook dat bij 2 middelen onderhandeld moet worden over een fors lagere prijs. Dit om het 

belasting- en premiegeld dat we samen opbrengen alleen te besteden aan zorg waarvan vaststaat 

dat die echt werkt. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – blijven rekenen op goede 

zorg wanneer we die nodig hebben. 

Sectornieuws  
 

Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra kosten door corona 

ZN, 01-10-2020 

Zorgaanbieders spannen zich extra in om goede en veilige zorg te kunnen verlenen tijdens de 

coronapandemie.  

 

Digitalisering essentieel voor de toekomst van de ouderenzorg: ActiZ stuurt aandachtspunten over 

digitalisering naar de Kamer 

ActiZ, 05-10-2020 

In aanloop naar het Kamerdebat van 8 oktober over de gegevensuitwisseling in de zorg heeft ActiZ, 

de branchevereniging van zorgorganisaties, een paper geschreven over de belangrijkste 

aandachtspunten op het gebied van gegevensuitwisselingen en digitalisering binnen de ouderenzorg. 

Zie ook: 

Gezocht: bewezen tijdbesparende technologie in de ouderenzorg – ActiZ, 05-10-2020 

 

Bonus zorgmedewerkers ruimhartig toekennen 

ActiZ, 30-09-2020 

ActiZ is, samen met de andere zorgbranches, van mening dat de zorgbonus ruimhartig moet worden 

toegekend aan iedereen die zich tussen 1 maart en 1 september, tijdens de Covid-19 crisis, heeft 

ingezet.  

Zie ook: 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/ruimte-voor-vergroting-testcapaciteit-covid-19
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/10/05/3-sluisgeneesmiddelen
https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5425987584
https://www.actiz.nl/nieuws/digitalisering-essentieel-voor-de-toekomst-van-de-ouderenzorg
https://www.actiz.nl/nieuws/digitalisering-essentieel-voor-de-toekomst-van-de-ouderenzorg
https://www.actiz.nl/nieuws/gezocht-bewezen-tijdbesparende-technologie-in-de-ouderenzorg
https://www.actiz.nl/nieuws/bonus-zorgmedewerkers-ruimhartig-toekennen
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Blij met oproep Actiz: Alle werknemers recht op zorgbonus – FNV, 30-09-2020 

 

De jeugdzorg is inmiddels de stille schande van onze maatschappij geworden 

FNV, 05-10-2020 

De FNV vindt dat het jeugdzorgstelsel drastisch versimpeld moet worden en bood, samen met 

jeugdzorgprofessionals, de politiek hierover vorige maand nog een manifest aan.  

 

Betrek zorgmedewerkers bij uitwerken innovatieplannen zorg 

FNV, 02-10-2020 

FNV vindt dat, als vertegenwoordiger van de medewerkers in zorg & welzijn, zij betrokken moet 

worden bij de innovatieplannen voor de zorg van het kabinet.  

Publicaties    
 

O&F 2020/3.2 - Oostwouder, W.J.  

Wetenschap - Verscherpt Kader goed bestuur in de zorg: schoenmaker(s), blijf bij je leest!  

  

Ondernemingsrecht 2020/130 - Klaassen, A.G.H.  

Ondernemingsrecht, Van WTZi naar Wtza: meer drempels voor zorgaanbieders 

Contact  
 

 

 

Weyer VerLoren van Themaat 

advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 

E w.verloren@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

 

 

 

Freeke Heijne  

Advocaat-counsel 

T +31206056924 

M +31651845332 

E f.heijne@houthoff.com  
Amsterdam 

 
 

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   

 

 

 

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/09/blij-met-oproep-actiz-alle-werknemers-recht-op-zor
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/10/de-jeugdzorg-is-inmiddels-de-stille-schande-van-on
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/09/betrek-zorgmedewerkers-bij-uitwerken-innovatieplan
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/w.verloren@houthoff.com
mailto:f.heijne@houthoff.com
mailto:newsupdate@houthoff.com?subject=Ik%20schrijf%20me%20graag%20in%20voor%20de%20News%20Update%20Zorg%20

