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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. 
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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 4 – 11 januari 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    

Officiële bekendmakingen  

Corona 

Wet van 8 januari 2021 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een 

verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het 

gebruik van voorzieningen voor personenvervoer 

08-01-2021 Staatsblad 2021, 3 Inwerkingtreding: 9 januari 2021 

Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden 

08-01-2021 Staatscourant 2021, 1713 Inwerkingtreding: 9 januari 2021 

Zie ook: 

Kamerbrief toelichting wetsvoorstel negatieve uitslag PCR-test - Kamerbrief | 05-01-2021 

Kamer bespreekt spoedwet negatieve coronatest voor reizigers – Tweede Kamer, 07-01-2021 

Eerste Kamer steunt verplichte PCR-test inreizigers – Eerste Kamer, 08-01-2021 

Wetswijziging aangenomen: negatieve PCR-test blijft verplicht voor reizigers uit hoog-risicogebieden 

– Rijksoverheid, 08-01-2021 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Corona  

Reactie Minister De Jonge op goedkeuring Moderna-vaccin door EMA 

Nieuwsbericht | 06-01-2021  

Reactie van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzi jn en Sport) op de goedkeuring van het 

Moderna-vaccin door het Europees Medicijnen Agentschap (EMA). 

Zie ook: 

Europese Commissie keurt een tweede veilig en doeltreffend vaccin tegen COVID-19 goed – EC, 06-

01-2021 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-1713.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/05/commissiebrief-inzake-wetsvoorstel-negatieve-uitslag-pcr-test
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kamer-bespreekt-spoedwet-negatieve-coronatest-voor
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20210108/eerste_kamer_steunt_verplichte_pcr
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/08/wetswijziging-aangenomen-negatieve-pcr-test-blijft-verplicht-voor-reizigers-uit-hoog-risicogebieden
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/06/reactie-minister-de-jonge-op-goedkeuring-moderna-vaccin-door-ema
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_3
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Commissie stelt voor om tot 300 miljoen extra doses van het BioNTech-Pfizer-vaccin te kopen – EC, 

08-01-2021 

 

Kamerbrief over advies OMT en Gezondheidsraad over vaccinatiestrategie COVID-19 

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer het eerste gezamenlijke advies van het OMT en de 

Gezondheidsraad over de vaccinatiestrategie COVID-19. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-01-2021 

Bijlagen: 

Advies n.a.v. het 1e gezamenlijk overleg OMT en de Gezondheidsraad - Brief | 04-01-2021 

Adviesaanvraag aan Gezondheidsraad en OMT - Brief | 03-01-2021 

Zie ook: 

Kamerbrief over COVID-19 vaccinatiestrategie update stand van zaken - Kamerstuk: Kamerbrief | 04-

01-2021 

 

Aanbieding afschrift reactie op brief over capaciteit hartchirurgische zorg 

Minister Van Ark stuurt een afschrift van haar reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging voor 

Thoraxchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care over onvoldoende capaciteit voor 

hartchirurgische zorg. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-01-2021 

Bijlage: 

Reactie op brief over capaciteit hartchirurgische zorg - Brief | 05-01-2021 

Zie ook: 

Kamerbrief over Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten 

tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie - Kamerbrief | 04-01-2021 

 

Kwaliteit van zorg 

Kamerbrief over verbetering beleid voor zeldzame aandoeningen 

Minister Van Ark beschrijft het beleid om de zorg voor mensen met een zeldzame aandoening te 

verbeteren, bijvoorbeeld via de expertisecentra. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-01-2021 

Bijlagen: 

Beleidsvisie expertisecentra zeldzame aandoeningen - Publicatie | 18-12-2020 

Uitwerking indicatoren per eis voor toetsing ECZA - Publicatie | 06-01-2021 

Rechtspraak  
 

ECLI:NL:RBGEL:2020:6504 - Rechtbank Gelderland - 1-12-2020 - Eerste aanleg - meervoudig - 

Bestuursrecht; Belastingrecht 

Omzetbelasting. Een geneesmiddelenfabrikant heeft voor een drietal geneesmiddelen financiële 

arrangementen gesloten met de Minister van VWS. Op grond van deze financiële arrangementen 

betaalt de fabrikant, via een trusted third party, retourbedragen aan de zorgverzekeraars, die de 

geneesmiddelen via de basiszorgverzekering hebben vergoed. In geschil is of de  fabrikant recht op 

teruggaaf van omzetbelasting heeft in verband met de betaling van de retourbedragen. De rechtbank 

oordeelt dat de fabrikant niet vrij kan beschikken over de bij de verkoop van de geneesmiddelen 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_9
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/05/kamerbrief-over-advies-eerste-gezamenlijke-overleg-omt-en-gezondheidsraad-inzake-de-vaccinatiestrategie-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/01/04/advies-nav-het-1e-gezamenlijk-overleg-omt-en-de-gezondheidsraad
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/01/03/gezamenlijke-adviesaanvraag-gezondheidsraad-en-omt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/04/kamerbrief-over-covid-19-vaccinatiestrategie-update-stand-van-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/05/commissiebrief-inzake-verzoek-van-de-commissie-vws-om-een-reactie-op-de-brief-inzake-onvoldoende-capaciteit-voor-hartchirurgische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/01/05/urgent-covid-19-brief-nvtnvic-inzake-onvoldoende-capaciteit-voor-hartchirurgische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/04/kamerbrief-over-draaiboek-triage-op-basis-van-niet-medische-overwegingen-voor-ic-opname-ten-tijde-van-fase-3-in-de-covid-19-pandemie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/04/kamerbrief-over-draaiboek-triage-op-basis-van-niet-medische-overwegingen-voor-ic-opname-ten-tijde-van-fase-3-in-de-covid-19-pandemie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/06/kamerbrief-over-beleid-ten-aanzien-van-expertisecentra-voor-zeldzame-aandoeningen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/18/beleidsvisie-expertisecentra-zeldzame-aandoeningen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/06/uitwerking-indicatoren-per-eis-voor-toetsing-ecza
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6504
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6504
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ontvangen bedragen, omdat hij op grond van de financiële arrangementen gehouden is de 

retourbedragen te betalen. Gelet op het beginsel dat de belastingdienst niet méér kan ontvangen dan 

de belastingplichtige heeft geïnd en het arrest Boehringer van het Hof van Justitie, is daarom sprake 

van een prijsvermindering en heeft de fabrikant recht op een teruggaaf. 

  

ECLI:NL:GHSHE:2020:3758 - Gerechtshof 's-Hertogenbosch - 8-12-2020 - Hoger beroep - Civiel 

recht; Ondernemingsrecht 

Geen bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurder failliete zorgonderneming 

  

ECLI:NL:RBROT:2020:12307 - Rechtbank Rotterdam - 30-12-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - 

Civiel recht; Verbintenissenrecht 

Eindvonnis na tussenvonnis van 22 juli 2020 (ECLI:NL:RBROT:2020:6542). Rechtbank komt niet 

terug van tussenvonnis. Thuiszorgorganisatie maakt niet concreet hoeveel declarabele zorg is 

verleend. Rechtbank schat schade zorgverzekeraar. Vorderingen grotendeels toegewezen. 

  

ECLI:NL:RBMNE:2021:21 - Rechtbank Midden-Nederland - 8-1-2021 - Kort geding - Civiel recht 

Kort geding. Farmaceutische spoedzorg. Overeenkomst tussen dienstapotheek en zorgverzekeraars. 

De door de zorgverzekeraars genomen besluiten zijn gelet op de omstandigheden van het geval in 

strijd met de redelijkheid en billijkheid. De besluiten betreffen het niet meer contracteren met de 

dienstapotheek en het ongewijzigd vaststellen van het terhandstellingstarief. De zorgverzekeraars 

worden veroordeeld tot voortzetting van de overeenkomst en tot de gebruikelijke vaststelling van het 

over een te komen terhandstellingstarief. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit  

Reguliere ziekenhuiszorg de afgelopen week iets verder afgeschaald 

Nieuwsbericht | 07-01-2021 

Ziekenhuizen hebben de reguliere zorg sinds vorige week opnieuw iets verder afgeschaald. Zo stijgt 

het percentage ziekenhuizen licht dat bij de Nederlandse Zorgautoriteit aangeeft de kritiek planbare 

zorg nog maar deels te kunnen leveren; van 29 naar 31%. Semi(acute) zorg is nog wel in alle regio’s 

beschikbaar. Wel geeft 3% van de ziekenhuizen aan dat nog maar deels te kunnen leveren. De 

overige planbare zorg is in bijna de helft van de ziekenhuizen gedeeltelijk en in ruim de helft van de 

ziekenhuizen geheel afgeschaald. 

EU   
 

Coronavirus: vier lidstaten voor opslag medische voorraad rescEU 

EC, 11-01-2021 

Vanaf vandaag zijn België, Nederland en Slovenië nieuwe gastlanden voor de opslag van medische 

benodigdheden in het kader van rescEU. Daarnaast wordt in Duitsland – dat reeds een rescEU-

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:3758
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:3758
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2020:12307
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2020:12307
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:21
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/01/07/reguliere-ziekenhuiszorg-de-afgelopen-week-iets-verder-afgeschaald
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_45
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gastland is – een tweede medische reserve ondergebracht. In totaal zijn er nu negen gastlanden voor 

de gemeenschappelijke Europese voorraden van medische uitrusting. 

Sectornieuws  
 

Helderheid over uitgangspunten voor functiedifferentiatie verpleegkundigen 

BOZ, 07-01-2021 

Werkgevers, werknemers en beroepsgroep zijn het eens geworden over de uitgangspunten voor 

gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen.  

Zie ook: 

Afspraken over functiedifferentiatie in de zorgbranches - FNV, 06-01-2021 

 

Uitbreiding regels Gedragscode Medische Hulpmiddelen 

NVZ, 07-01-2021 

De regels rondom het melden van financiële relaties tussen zorgverleners en leveranciers van 

medische hulpmiddelen in het Transparantieregister Zorg zijn uitgebreid.  

 

Percentage overstappers van zorgverzekeraar blijft gelijk in coronajaar 2020 

ZN, 07-01-2021 

In het najaar van 2020 is 6,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, zo 

blijkt uit een analyse door Vektis van voorlopige cijfers van alle zorgverzekeraars.  

Publicaties    
 

De Wmo: goede intenties, nu de uitvoering nog 

ESB, 6 jan 2021 
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Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   

 

https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/helderheid-over-uitgangspunten-voor-functiedifferentiatie-verpleegkundigen/
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2021/01/afspraken-over-functiedifferentiatie-in-de-zorg
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/uitbreiding-regels-gedragscode-medische-hulpmiddelen
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5778866176
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/w.verloren@houthoff.com
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