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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 25 mei – 8 juni 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    

Wet toetreding zorgaanbieders & Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders 

De Eerste Kamer heeft op 9 juni 2020 de wetsvoorstellen 

Wet toetreding zorgaanbieders (34.767) 

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34.768) 

als hamerstukken afgedaan. 

 

Kamerbrief over Wet toetreding zorgaanbieders en Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders  

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020 

Minister De Jonge stuurt de Eerste Kamer het memorie van antwoord inzake de Wet toetreding 

zorgaanbieders en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders. 

Bijlagen: 

Memorie van antwoord inzake de Wet toetreding zorgaanbieders en de Aanpassingswet Wet 

toetreding zorgaanbieders - Kamerstuk: Memorie van antwoord | 26-05-2020 

Overzicht AWtza inclusief lagere regelgeving - Publicatie | 26-05-2020 

Overzicht Wtza inclusief lagere regelgeving - Publicatie | 26-05-2020 

 

Kamerbrief Eerste Kamer conceptbesluiten Wtza 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020 

Minister De Jonge informeert de Eerste Kamer over de concepten van enkele algemene maatregelen 

van bestuur (AMvB's). Het gaat om het Uitvoeringsbeslui t Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de 

AMvB houdende de uitzonderingen op de doelgroep van de transparante financiële bedrijfsvoering en 

jaarverantwoording (Wijziging Besluit Uitbreiding en Beperking werkingssfeer Wet marktordening 

gezondheidszorg) en de AMvB acute zorg. 

Bijlagen 

Concept-uitvoeringsbesluit Wtza - Publicatie | 26-05-2020 

Conceptwijziging Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG - Publicatie | 26-05-2020 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34767_wet_toetreding
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34768_aanpassingswet_wet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/kamerbrief-over-wet-toetreding-zorgaanbieders-en-aanpassingswet-wet-toetreding-zorgaanbieders
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/kamerbrief-eerste-kamer-conceptbesluiten-wtza
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Concept-AMvB acute zorg - Publicatie | 26-05-2020 

 

Internetconsultatie: Uitvoeringsbesluit Wtza 

In dit besluit worden bepaalde zorgaanbieders uitgezonderd van de meldplicht, vergunningplicht, of 

eisen met betrekking tot het interne toezicht uit de Wtza. Tevens wordt ingegaan op de gevallen 

waarin bij de toelatingsvergunning een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig is. Tot slot kent dit 

besluit regels voor de versterking van het interne toezicht. 

Consultatie gegevens 

Publicatiedatum  26-05-2020 

Einddatum consultatie 21-07-2020 

 

Internetconsulatie: Wijziging Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG 

In dit besluit worden categorieën van zorgaanbieders uitgezonderd van de verplichtingen omtrent een 

transparante financiële bedrijfsvoering en de eisen van een openbare jaarverantwoording.  

Consultatie gegevens 

Publicatiedatum  26-05-2020 

Einddatum consultatie 21-07-2020 

 

Infectieziektenbestrijding 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS inzake spoedwet- en regelgeving 

omtrent gegevensgebruik binnen de zorg 

27-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 25295, nr. B 

Zie ook: 

Kamerbrief over gegevensgebruik in de zorg - Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020 

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Voorhang aanwijzing aan NZa in verband met de wijziging van het Besluit 

beschikbaarheidbijdrage WMG 

03-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 493 

 

Jeugdzorg  

Brief regering; Stand van zakenbrief inzake de Hoenderloo Groep 

29-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 31839, nr. 727 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over doorstart Hoenderloogroep - Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020 

Bijlagen: 

Lijst van vragen en antwoorden over de verkenning van de doorstart van de Hoenderloogroep - 

Publicatie | 26-05-2020 

Inventarisatie capaciteit jeugdzorgplus en open drie-milieuvoorzieningen : Inzicht in de (beschikbare) 

capaciteit, bezetting en uitstroom - Publicatie | 13-03-2020 

Beantwoording Kamervragen over gemeenten die zich zorgen maken over de sluiting van de 

Hoenderloo Groep - Kamerstuk: Kamervragen | 26-05-2020 

https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringsbesluitwtza
https://www.internetconsultatie.nl/amvbwijzigingbubwmg
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25295-B.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25295-B.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/kamerbrief-over-gegevensgebruik-in-de-zorg
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-935264.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-935264.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-727.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/commissiebrief-inzake-feitelijke-vragen-verkenning-doorstart-hoenderloogroep
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/beantwoording-kamervragen-over-gemeenten-die-zich-zorgen-maken-over-de-sluiting-van-de-hoenderloo-groep
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/beantwoording-kamervragen-over-gemeenten-die-zich-zorgen-maken-over-de-sluiting-van-de-hoenderloo-groep
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Beantwoording Kamervragen over de Hoenderloo-groep - Kamerstuk: Kamervragen | 26-05-2020 

Beantwoording Kamervragen over de sluiting van locaties Hoenderloo en Deelen van 

jeugdzorgaanbieder Pluryn - Kamerstuk: Kamervragen | 26-05-2020  

 

Officiële publicaties 

Besluit van 20 mei 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van 

artikel 23 van de Wet medische hulpmiddelen 

04-06-2020 Staatsblad 2020, 156 

 

Tweede Kamer 

Wetsvoorstel: Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM in verband met COVID-19 

Dit wetsvoorstel creëert een grondslag in hoofdstuk 14 van de Telecommunicatiewet om aanbieders 

van openbare mobiele telecommunicatienetwerken te verplichten informatie te verstrekken aan het 

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) ter ondersteuning bij de bestrijding van de het 

coronavirus. Het is voor het RIVM noodzakelijk om drukte en verplaatsingen op bevolkingsniveau te 

kunnen monitoren. Het gaat nadrukkelijk niet om het volgen maar om het tellen van personen.  

Zie ook: 

Noodwet: RIVM kan voor coronabestrijding tijdelijk anonieme zendmastdata inzetten - Nieuwsbericht 

Rijksoverheid | 29-05-2020  

AP beoordeelt tijdelijke wet telecomdata op waarborgen privacy – AP, 29-05-2020 

 

Debat over aanpak coronavirus 

4 juni 2020, debat - De Kamer bespreekt de aanpak van de coronacrisis met premier Rutte en de 

ministers De Jonge (Volksgezondheid), Van Rijn (Medische Zorg) en Grapperhaus (Justitie en 

Veiligheid. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Corona 

 

Persmoment 27 mei: actuele routekaart coronamaatregelen 

Nieuwsbericht | 28-05-2020  

De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van  

kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten. Minister-president Rutte lichtte de 

uitkomsten van het overleg na afloop toe tijdens een persmoment. 

Zie ook: 

Kamerbrief over besluiten naar aanleiding van Outbreak Management Team advies 25 mei 2020 - 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2020 

Bijlagen 

Advies naar aanleiding van 68e OMT COVID-19 - Brief | 25-05-2020 

Afwegingskader binnensport - Publicatie | 26-05-2020 

Adviezen en maatregelen voor vitale en kwetsbare ouderen thuis - Publicatie | 27-05-2020 

Kader vervoer naar dagbesteding - Publicatie | 27-05-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/beantwoording-kamervragen-over-de-hoenderloo-groep
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/beantwoording-kamervragen-over-de-sluiting-van-locaties-hoenderloo-en-deelen-van-jeugdzorgaanbieder-pluryn
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/beantwoording-kamervragen-over-de-sluiting-van-locaties-hoenderloo-en-deelen-van-jeugdzorgaanbieder-pluryn
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-156.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-156.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35479
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/05/29/noodwet-rivm-kan-voor-coronabestrijding-tijdelijk-anonieme-zendmastdata-inzetten
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-beoordeelt-tijdelijke-wet-telecomdata-op-waarborgen-privacy
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-aanpak-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/05/28/persmoment-27-mei-actuele-routekaart-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/28/kamerbrief-over-besluiten-naar-aanleiding-van-outbreak-management-team-advies-25-mei-2020
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Aanwijzing maatregelen COVID-19 vanaf 1 juni - Brief | 26-05-2020 

 

Samenwerking Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland in verwerven van vaccins voor Europese en 

andere landen 

Nieuwsbericht | 03-06-2020  

Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland bundelen de krachten in de onderhandeling met 

ontwikkelaars en producenten van potentiele coronavaccins. De vier landen verkennen gezamenlijk 

diverse kansrijke initiatieven en zijn in gesprek met verschillende farmaceutische bedrijven. Het is de 

bedoeling de productie van vaccins waar mogelijk op Europese bodem plaats te laten vinden.  

Document: 

Kamerbrief over samenwerking Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland voor snelle toegang tot 

coronavaccin 

 

Proefversie coronadashboard gereed 

Nieuwsbericht | 05-06-2020  

Vandaag is een eerste versie van het coronadashboard gepubliceerd. Dit dashboard brengt 

verschillende gegevens over het coronavirus samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve 

testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Iedereen in Nederland kan straks 

in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met de 

combinatie van actuele gegevens op het dashboard kan een eventuele tweede golf van het virus 

sneller en preciezer worden opgespoord en bestreden. Bovendien moet het dashboard waardevolle 

informatie bevatten voor wetenschappers die onderzoek naar het virus doen.  

 

Digitale ondersteuning bestrijding covid-19 

Publicatie | 02-06-2020 

De overheid bekijkt hoe digitale middelen gebruikt kunnen worden bij de bestrijding van het 

coronavirus. De verwachting is dat digitale toepassingen een zinvolle bijdrage kunnen leveren in de 

volgende fase van de bestrijding van het coronavirus. Daarbij wordt op dit moment gedacht aan 

digitale ondersteuning van contactopsporing (waarmee de GGD kan worden geholpen om contacten 

van coronapatiënten op te sporen), en digitale ondersteuning door middel van zelfmonitoring.  

Bijlage: 

Digitale ondersteuning bestrijding COVID-19 - Uitbreiding bouwteam 

Zie ook: 

Het programma van eisen voor digitale ondersteuning van contactopsporing - Publicatie | 29-05-2020 

 

Brief over financiële uitgangspunten regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten in verband 

met COVID-19 

Brief | 29-05-2020 

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport over de financiële uitgangspunten bij de regionale 

aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten in verband met corona. De brief is gericht aan de 

directeuren Publieke Gezondheid, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ en de Nederlandse 

Zorgautoriteit, in afschrift aan de koepels van zorgaanbieders. 

Bijlagen: 

Addendum bij brief 'financiële uitgangspunten regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten in 

verband met COVID-19' - Brief | 29-05-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2020/05/26/aanwijzing-maatregelen-covid-19-vanaf-1-juni
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/samenwerking-duitsland-frankrijk-italie-en-nederland-in-verwerven-van-vaccins-voor-europese-en-andere-landen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/samenwerking-duitsland-frankrijk-italie-en-nederland-in-verwerven-van-vaccins-voor-europese-en-andere-landen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/06/05/proefversie-coronadashboard-gereed
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/05/19/digitale-ondersteuning-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/05/19/programma-van-eisen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2020/05/29/brief-financiele-uitgangspunten-regio-aanpak-kwetsbare-patienten-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2020/05/29/brief-financiele-uitgangspunten-regio-aanpak-kwetsbare-patienten-covid-19
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Bijlage bij addendum bij brief 'financiële uitgangspunten regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare 

patiënten in verband met COVID-19' - Brief | 29-05-2020 

 

Commissiebrief over SO Covid 19 Update paragraaf 8 Zorg voor kwetsbare mensen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2020 

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het schriftelijk overleg  

hoofdstuk 8 ‘Zorg voor Kwetsbare mensen’. 

 

Kamerbrief over Solidarity call to action 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de “Solidarity Call to Action”, die op vrijdag 29 

mei te Genève officieel zal worden gepresenteerd. 

 

Kamerbrief over stand van zaken COVID-19 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-06-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken met betrekking tot 

de uitbraak van COVID-19. Hij schrijft de brief mede namens de minister voor Medische Zorg en 

Sport, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en 

Media, de minister voor Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit, de staatssecretaris van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Bijlagen: 

Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid inzake COVID-19 - Publicatie | 03-06-2020 

Nota kinderen en COVID-19 heropening PO - Rapport | 02-06-2020 

De rol van kinderen in de transmissie van SARS-CoV-2 - Rapport | 02-06-2020 

Memorandum of Understanding between Germany, France, Italy and the Netherlands - Publicatie | 

03-06-2020 

COVID-19-strategie voor mensen met een beperking of chronische ziekte: ‘een veilige terugkeer  naar 

het gewone leven’ - Publicatie | 03-06-2020 

 

Kamerbrief met agenda informele EU-gezondheidsraad 12 juni 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-06-2020 

Minister De Jonge beschrijft de onderwerpen op de agenda van de informele videoconferentie van 

Europese gezondheidsministers op 12 juni 2020. 

- Beleidsdebat: Nieuw gezondheidsprogramma, EU4Health 

- Europese vaccinstrategie 

 

Aanbiedingsbrief bij verslag schriftelijk overleg over informele EU-Gezondheidsraad 12 mei 2020 en 

verslagen videoconferenties Europese ministers (Volks)gezondheid 20 en 27 april en 7 mei 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-06-2020 

Minister van Rijn biedt een verslag aan van een schriftelijk overleg tussen de vaste Tweede-

Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het kabinet over de informele 

EU-Gezondheidsraad van 12 mei 2020. 

Daarnaast biedt de minister aan: 

- Het verslag informele EU-Gezondheidsraad 12 mei 2020. 

- Verslagen van videoconferenties van de EU-gezondheidsministers op 20 en 27 april en 7 mei 

2020. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/28/commissiebrief-inzake-so-covid-19-update-paragraaf-8-zorg-voor-kwetsbare-mensen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-over-solidarity-call-to-action
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/04/kamerbrief-over-stand-van-zaken-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/08/kamerbrief-met-agenda-informele-eu-gezondheidsraad-12-juni-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/05/aanbiedingsbrief-bij-verslag-schriftelijk-overleg-over-informele-eu-gezondheidsraad-12-mei-2020-en-verslagen-videoconferenties-europese-ministers-volksgezondheid-20-en-27-april-en-7-mei-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/05/aanbiedingsbrief-bij-verslag-schriftelijk-overleg-over-informele-eu-gezondheidsraad-12-mei-2020-en-verslagen-videoconferenties-europese-ministers-volksgezondheid-20-en-27-april-en-7-mei-2020
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- Een Engelstalig overzicht van Europese projecten waarin onderzoek wordt gedaan naar het 

coronavirus (COVID-19). 

Zie ook: 

Aanbieding verslagen videoconferenties EU-gezondheidsministers - Kamerstuk: Kamerbrief | 05-06-

2020 

 

Kamerbrief opstart reguliere ggz, uitvoering motie-Segers en andere ggz-onderwerpen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-06-2020 

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de opstart van de reguliere zorg in de 

geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ook gaat hij in op de uitvoering van de motie -Segers, en op 

diverse andere ggz-onderwerpen als wachttijden en contractering. 

Bijlagen: 

Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheidszorg - Rapport | 03-06-

2020 

Update NZa-onderwerpen/projecten ggz juni 2020 - Brief | 02-06-2020 

Zorg in de wijk voor mensen met EPA - Rapport | 17-03-2020  

 

Beantwoording Kamervragen over de briefing inzake het testbeleid en de persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

Kamerstuk: Kamervragen | 28-05-2020 

Antwoorden van minister Van Rijn op de Kamervragen over de briefing inzake het testbeleid en de 

persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

Beantwoording Kamervragen inzake COVID-19 over stand van zaken paragraaf 11 'Financiën in de 

zorg' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020 

Minister van Rijn beantwoordt de door de Vaste Commissie van VWS gestelde vragen inzake COVID-

19 Update stand van zaken paragraaf 11 ‘Financiën in  de zorg’  

 

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Verpleeghuizen wilden al vroeg testen maar werden 

geweigerd' 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-06-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht dat verpleeghuizen al vroeg wilden testen 

maar werden geweigerd. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over berichten rond testen verpleeghuispersoneel - Kamerstuk: 

Kamervragen | 03-06-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Geen goedkeuring: zorgverzekeraar betaalt noodhospitaal 

niet’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-06-2020 

Minister Van Rijn beantwoordt vragen over het bericht ‘Geen goedkeuring: zorgverzekeraar betaalt 

noodhospitaal niet’. 

 

Beantwoording Kamervragen over handelswijze Facilicom/Axxicom in de thuiszorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-06-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/05/aanbieding-verslagen-videoconferenties-eu-gezondheidsministers
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/04/kamerbrief-opstart-reguliere-ggz-uitvoering-motie-segers-en-andere-ggz-onderwerpen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/28/beantwoording-kamervragen-over-de-briefing-inzake-het-testbeleid-en-de-persoonlijke-beschermingsmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/28/beantwoording-kamervragen-over-de-briefing-inzake-het-testbeleid-en-de-persoonlijke-beschermingsmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/beantwoording-kamervragen-inzake-covid-19-over-stand-van-zaken-paragraaf-11-financien-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/beantwoording-kamervragen-inzake-covid-19-over-stand-van-zaken-paragraaf-11-financien-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/03/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-verpleeghuizen-al-vroeg-wilden-testen-maar-werden-geweigerd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/03/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-verpleeghuizen-al-vroeg-wilden-testen-maar-werden-geweigerd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/03/beantwoording-kamervragen-over-de-berichten-dat-verpleeghuizen-al-vroeg-wilden-testen-maar-werden-geweigerd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/04/kamervragen-over-het-bericht-geen-goedkeuring-zorgverzekeraar-betaalt-noodhospitaal-niet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/04/kamervragen-over-het-bericht-geen-goedkeuring-zorgverzekeraar-betaalt-noodhospitaal-niet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/04/kamervragen-over-handelswijze-van-facilicom-axxicom-in-de-thuiszorg
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Minister De Jonge beantwoordt vragen over de handelswijze van Facilicom/Axxicom in de thuiszorg.  

 

Overig 

 

Aanbieding memorie van antwoord wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen 

kwaliteitsstandaarden 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020 

Minister De Jonge stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het wetsvoorstel financiële 

toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden. 

Bijlagen: 

Memorie van antwoord wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden - 

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 26-05-2020 

Conceptbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz - Publicatie | 26-05-2020 

 

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging Besluit zorgverzekering vanwege zorgpakket Zvw 2021 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2020 

Minister Van Rijn biedt het ontwerpbesluit aan om het Besluit zorgverzekering te wijzigen. De 

wijziging is nodig vanwege het zorgpakket Zvw 2021. Dit gaat over wijzigingen in het basispakket van 

de zorgverzekering voor het jaar 2021. 

Bijlagen: 

Ontwerpbesluit wijziging Besluit zorgverzekering vanwege zorgpakket Zvw 2021 - Besluit | 29-05-

2020 

Concept-Nota van toelichting bij wijziging Besluit zorgverzekering vanwege zorgpakket Zvw 2021 - 

Publicatie | 29-05-2020 

 

Kamerbrief over basispakket Zvw 2021 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2020 

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over onderwerpen die verband houden met het 

beoogde basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het jaar 2021. 

Bijlagen: 

Advies tot wijzing maximumaantal behandelingen fysiotherapie bij COPD - Brief | 28-04-2020 

Reconstructieve behandelingen na VGV - Brief | 04-05-2020 

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Voortgangsrapportage verslagjaar 2019 - Rapport | 27-

03-2020 

 

Kamerbrief over voortgang en afronding overheveling geneeskundige zorg voor specifieke 

patiëntgroepen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2020 

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over de voortgang en afronding overheveling 

geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen naar de Zvw. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlagen: 

Reactie brief van de bekostiging van de zorg aan volwassenen met sterk gestoord gedrag en een 

lichte verstandelijke beperking (sglvg) - Brief | 17-03-2020 

Beperking reikwijdte paramedi - Brief | 11-05-2020 

Quickscan: Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020 - Publicatie | 29-05-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/aanbieding-memorie-van-antwoord-wetsvoorstel-financiele-toetsing-voorgedragen-kwaliteitsstandaarden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/aanbieding-memorie-van-antwoord-wetsvoorstel-financiele-toetsing-voorgedragen-kwaliteitsstandaarden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/29/aanbiedingsbrief-bij-ontwerpbesluit-wijziging-besluit-zorgverzekering-vanwege-zorgpakket-zvw-2021
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-over-basispakket-zvw-2021
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-over-voortgang-en-afronding-overheveling-geneeskundige-zorg-voor-specifieke-patientgroepen-naar-de-zvw
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-over-voortgang-en-afronding-overheveling-geneeskundige-zorg-voor-specifieke-patientgroepen-naar-de-zvw
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Kamerbrief over Wlz-zorginkoopkader 2021-2023 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het nieuwe meerjarige 

Wlz-zorginkoopkader 2021-2023 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

Bijlagen: 

Latere oplevering advies integrale vergelijking - Brief | 14-11-2019 

Inkoopkader Langdurige Zorg 2021-2023 - Publicatie | 29-05-2020 

Maatwerk in de regio - Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 - Rapport | 29-05-2020  

Zie ook: 

Nieuw inkoopkader langdurige zorg gefaseerd ingevoerd vanwege coronacrisis  – ZN, 29-05-2020 

 

Aanbiedingsbrief bij Verzamelbesluit VWS 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020 

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer het Verzamelbesluit VWS 2020. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd 

Bijlagen: 

Concept - Besluit van tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van VWS - Publicatie | 26-

05-2020 

Concept - Nota van toelichting - Publicatie | 26-05-2020 

 

Kamerbrief verkenner Santiz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-05-2020 

Minister Van Rijn meldt dat hij een verkenner heeft aangesteld die gaat onderzoeken hoe goede, 

betaalbare en toegankelijke zorg voor alle inwoners van de Achterhoek toekomstbestendig 

gerealiseerd kan worden. Dit naar aanleiding van de onrust rondom de fusie van Santiz. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over continuïteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in de regio  - 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-06-2020 

Santiz ziekenhuizen in de Achterhoek onder verscherpt toezicht - Nieuwsbericht IGJ| 26-05-2020 

 

Kamerbrief over voortgang ontwikkelingen Zvw-kindzorg thuis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-06-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de aanscherping van de beroepsnorm 

wijkverpleging voor de kindzorg thuis. Ook deelt hij de overeenkomsten uit zijn analyse van enkele 

casussen rond indicatiestelling in de kindzorg thuis. Als laatste gaat de minister kort in op het al dan 

niet vergoeden van voorbehouden handelingen in het kader van de kindzorg thuis.  

 

Kamerbrief resultaten evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-06-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de 

algemene maatregel van bestuur (AMvB) reële prijs Wmo 2015. 

Bijlage: 

Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015 - Rapport | 14-05-2020  

 

Kamerbrief voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-06-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-over-wlz-zorginkoopkader-2021-2023
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4983586816
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/26/kamerbrief-over-verzamelbesluit-vws-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/27/kamerbrief-verkenner-santiz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/02/beantwoording-kamervragen-over-continuiteit-en-kwaliteit-van-de-ziekenhuiszorg-in-de-regio
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/26/santiz-ziekenhuizen-in-de-achterhoek-onder-verscherpt-toezicht
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/08/kamerbrief-over-voortgang-ontwikkelingen-zvw-kindzorg-thuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/05/kamerbrief-resultaten-evaluatie-amvb-reele-prijs-wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/04/kamerbrief-voortgangsrapportage-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
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Staatssecretaris Blokhuis meldt de voortgang op verschillende onderwerpen rond beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang. Zoals het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de 

implementatie van het advies van de commissie Toekomst beschermd wonen. 

Bijlagen: 

Actieagenda 3 - Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021 - Publicatie | 04-06-2020 

Monitor dak- en thuisloze jongeren: een nulmeting - Rapport | 04-06-2020 

Kostenverrekening of woonplaatsbeginsel beschermd wonen - Rapport | 06-04-2020 

Wachtlijsten beschermd wonen - Rapport | 08-04-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over de fusieperikelen tussen het streekziekenhuis SKB en het 

Slingeland ziekenhuis 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-06-2020 

Antwoorden van minister Van Rijn op de Kamervragen over de fusieperikelen tussen het 

streekziekenhuis SKB en het Slingeland ziekenhuis. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘SKB blaast fusie met Slingeland af’  - Kamerstuk: 

Kamervragen | 02-06-2020 

Beantwoording Kamervragen over berichten ‘Regio wil hulp minister bij ziekenhuissoap’ en ‘Nieuwe 

aflevering in ziekenhuissoap: vertrouwen opgezegd in Raad van Toezicht’  - Kamerstuk: Kamervragen 

| 02-06-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over betrokkenheid private equity en buitenlandse partijen bij zorgfusies 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-06-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht 'Veel private equity en buitenlandse partijen 

bij fusies en overnames in de zorg'. 

 

Beantwoording Kamervragen over quick scan ‘wachttijden en wachtlijsten in de zorg’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-06-2020 

Minister De Jonge, minister Van Rijn en staatssecretaris Blokhuis reageren op vragen en 

opmerkingen over wachttijden in de zorg. 

Specifiek gaan de vragen over de brief van 16 december 2019 met een reactie op het verzoek over 

de quick scan over het thema ‘wachttijden en wachtlijsten in de zorg’ en over de brief van 19 

december 2019 met de rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit over de inspanningen van 

zorgverzekeraars om de wachttijden te verminderen.  

 

Beantwoording Kamervragen over wachtlijsten zware jeugdzorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-06-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het artikel ‘Jeugdzorgbedden weg in Oss en Boxtel, kan 

dat wel?’. 

 

Beantwoording Kamervragen over gedupeerde studenten van niet-erkende beroepsopleidingen in de 

zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-06-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over gedupeerde studenten van niet-erkende 

beroepsopleidingen in de zorg. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/02/beantwoording-kamervragen-over-de-fusieperikelen-tussen-het-streekziekenhuis-skb-en-het-slingeland-ziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/02/beantwoording-kamervragen-over-de-fusieperikelen-tussen-het-streekziekenhuis-skb-en-het-slingeland-ziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/02/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-skb-blaast-fusie-met-slingeland-af
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/02/beantwoording-kamervragen-berichten-regio-wil-hulp-minister-bij-ziekenhuissoap-en-nieuwe-aflevering-in-ziekenhuissoap-vertrouwen-opgezegd-in-raad-van-toezicht
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/02/beantwoording-kamervragen-berichten-regio-wil-hulp-minister-bij-ziekenhuissoap-en-nieuwe-aflevering-in-ziekenhuissoap-vertrouwen-opgezegd-in-raad-van-toezicht
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/05/beantwoording-kamervragen-over-betrokkenheid-private-equity-en-buitenlandse-partijen-bij-zorgfusies
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/05/beantwoording-kamervragen-over-quick-scan-wachttijden-en-wachtlijsten-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/05/beantwoording-kamervragen-over-wachtlijsten-zware-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/05/beantwoording-kamervragen-over-gedupeerde-studenten-van-niet-erkende-beroepsopleidingen-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/05/beantwoording-kamervragen-over-gedupeerde-studenten-van-niet-erkende-beroepsopleidingen-in-de-zorg
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Rechtspraak     
 

ECLI:NL:CBB:2020:356 - College van Beroep voor het bedrijfsleven - 26-5-2020 - Eerste aanleg - 

meervoudig - Bestuursrecht 

Wmg. Verlening beschikbaarheidbijdrage voor spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskunde (AV). 

De verleende beschikbaarheidbijdrage SEH bestaat uit de salariskosten van één (24/7) arts en één 

(24/7) verpleegkundige, alsmede een vergoeding voor materiële kosten en kapitaallasten. 

Appellanten stellen dat de ziekenhuisgroep de afdelingen voor SEH en AV op de locatie Den Helder 

met de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verleende beschikbaarheidbijdrage niet 

kostendekkend kan exploiteren, nu NZa daarbij ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de 

kosten van de achterwacht en tevens de functies SEH en AV wat de hoogte van de vergoeding 

betreft ten onrechte heeft gereduceerd tot een genormeerde inzet van personeel, materieel en 

kapitaallasten. Appellanten wijzen erop dat de ziekenhuisgroep door de minister van VWS verplicht is 

om de locatie Den Helder open te houden, vanwege de gevoeligheid van de afdelingen SEH en AV 

voor de 45-minutennorm. Volgens appellanten moet daarom het volledige exploitatietekort van deze 

ziekenhuislocatie worden gedekt door middel van de beschikbaarheidbijdrage. De 

beschikbaarheibijdrage behoort volgens appellanten in ieder geval te voorzien in de kosten van de 

poortspecialisten (achterwacht). Het College volgt de Nederlandse Zorgautoriteit in haar verweer dat 

dit buiten de reikwijdte van het Besluit valt. Het beroep is ongegrond. 

  

ECLI:NL:RVS:2020:1292 - Raad van State - 27-5-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - Bestuursrecht 

Bij besluit van 3 juni 2019 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (lees: de minister) 

door [appellante] verbeurde dwangsommen van € 10.000,00 ingevorderd. Bij brief van 10 juli 2018 

heeft de minister het voornemen geuit om [appellante] een last onder dwangsom op te leggen, omdat 

zij niet tijdig, te weten vóór 1 juni 2018, de Jaarverantwoording Zorg over het verslagjaar 2017 aan 

het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) heeft aangeleverd en daarmee niet 

heeft voldaan aan de verplichtingen als opgenomen in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de 

Regeling verslaglegging WTZi. Bij besluit van 4 september 2018 heeft de minister een last onder 

dwangsom aan [appellante] opgelegd op grond van artikel 37 van de WTZi gelezen in samenhang 

met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht, om alsnog aan haar wettelijke verplichtingen te 

voldoen. 

  

ECLI:NL:RBDHA:2020:4658 - Rechtbank Den Haag - 18-3-2020 - Kort geding - Civiel recht; 

Verbintenissenrecht 

Kort geding. Zorgverzekeraar merkt een aan zorgaanbieder uitgekeerd bedrag als ten onrechte 

gedeclareerd aan en heeft dit bedrag verrekend met nieuwe declaraties. Vorderingen om dit bedrag 

alsnog uit te betalen en niet verder te verrekenen afgewezen. 

 

 

 

ECLI:NL:RBOVE:2020:1804 - Rechtbank Overijssel - 20-5-2020 - Voorlopige voorziening - 

Bestuursrecht 

Aanwijzing voor tandartsenpraktijk in verband met vastgestelde tekortkomingen op thema's Hygiëne 

en Infectiepreventie, Dossiervoering, Radiologie, Zorg en Organisatie; aanwijzing op zorgvuldige 

wijze tot stand gekomen; voorzieningenrechter wijst verzoek om voorlopige voorziening af zowel ten 

aanzien van de aanwijzing als de openbaarmaking. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2020:356
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2020:356
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:1292
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4658
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4658
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:1804
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:1804
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ECLI:NL:RBGEL:2019:6336 - Rechtbank Gelderland - 11-9-2019 - Eerste aanleg - enkelvoudig - 

Civiel recht 

Zorgaanbieder overschrijdt overeengekomen budget. 

 

ECLI:NL:RBDHA:2020:4789 - Rechtbank Den Haag - 15-5-2020 - Kort geding - Civiel recht; 

Verbintenissenrecht 

Kort geding inzake door zorgkantoor verlangde detailcontrole van de zorgdossiers van de 

zorgaanbieder in het kader van een fraudeonderzoek. Mocht het zorgkantoor de overeenkomst 

tussen partijen ontbinden? Moet het zorgkantoor de openstaande declaraties nu betalen? Moet de 

cliëntenstop worden opgeheven? 

Toezicht   

Nederlandse Zorgautoriteit  

Digitale zorg komt in stroomversnelling in huisartsenpraktijken 

Nieuwsbericht | 25-05-2020  

De corona-uitbraak zorgt voor een enorme versnelling van digitale zorg in de huisartsenpraktijken. 

Maar liefst driekwart van deze praktijken is hier de afgelopen periode meer gebruik van gaan maken.  

 

NZa draagt onderzoek Naborgh over 

Nieuwsbericht | 26-05-2020 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) draagt het dossier over thuiszorgorganisatie Naborgh uit 

Rotterdam over aan het Openbaar Ministerie. Op basis van ons onderzoek hebben wij sterke 

vermoedens van strafbare feiten die deze zorgaanbieder heeft gepleegd. Daarom heeft de NZa 

aangifte hiervan gedaan. 

 

Onderzoek: Inkoopervaringen geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 

Nieuwsbericht | 26-05-2020 

Er zijn goede stappen gezet in het verplaatsen van geneeskundige zorg aan specifieke 

patiëntgroepen (gzsp) vanuit een tijdelijke subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet. Dat blijkt uit 

de quickscan Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen van de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa). 

 

Urgente oncologische zorg niet gestopt tijdens corona uitbraak, wel afname verwijzingen en 

behandelingen 

Nieuwsbericht | 27-05-2020  

De verwijzingen en behandelingen voor mensen met kanker zijn tijdens de corona-uitbraak minder 

hard terug gelopen dan voor andere diagnoses. Toch heeft de corona uitbraak geleid tot 65 duizend 

minder verwijzingen voor oncologische zorgvragen. Dit is 14% van het aantal verwijzingen in een 

jaar. In ziekenhuizen is het aantal oncologiepatiënten na de uitbraak met bijna de helft afgenomen. 

De meest urgente zorg heeft wel plaatsgevonden. Dat blijkt uit de eerste rapportage over de opstart 

van de oncologische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit, het RIVM, SONCOS, DHD, 

ZorgDomein, IKNL en DICA. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:6336
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:6336
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4789
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4789
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/25/digitale-zorg-komt-in-stroomversnelling-in-huisartsenpraktijken
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/26/nza-draagt-onderzoek-naborgh-over
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/26/onderzoek-inkoopervaringen-geneeskundige-zorg-voor-specifieke-patientgroepen
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/27/urgente-oncologische-zorg-niet-gestopt-tijdens-corona-uitbraak-wel-afname-verwijzingen-en-behandelingen
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/27/urgente-oncologische-zorg-niet-gestopt-tijdens-corona-uitbraak-wel-afname-verwijzingen-en-behandelingen
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Update urgentielijst ziekenhuiszorg 

Nieuwsbericht | 02-06-2020 

De urgentielijst die zorgprofessionals en instellingen kan helpen bij het opschalen van de reguliere 

ziekenhuiszorg, is op basis van de input van wetenschappelijke verenigingen op onderdelen herzien. 

Zo is de lijst bijvoorbeeld aangevuld met het specialisme Kaakchirurgie. Met de urgentielijst wil de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regionale samenwerkingsverbanden een houvast geven om te 

bepalen welke zorg voor welke patiëntengroepen het meest urgent is en een inschatting te kunnen 

maken van welke capaciteit daarvoor nodig is. 

 

NZa stelt nieuwe uitgangspunten vast voor informatieverstrekking over zorg 

Nieuwsbericht | 03-06-2020  

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een aantal uitgangspunten opgesteld waar de 

informatieverstrekking richting patiënten en verzekerden aan moet voldoen. Met deze uitgangspunten 

geven we uitdrukking aan de al langer ingezette omslag van méér informatie naar vooral bruikbare 

informatie. 

 

Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten? 

Nieuwsbericht | 03-06-2020  

Het is belangrijk dat zorgaanbieders hun patiënten laten weten dat zij weer bij hen terecht kunnen en 

wat zij kunnen verwachten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een informatiekaart 

ontwikkeld die handvatten biedt voor heldere communicatie. 

 

Aantal verwijzingen naar ziekenhuis vorige week boven 100.000 

Nieuwsbericht | 03-06-2020 

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak zijn vorige week door huisartsen weer meer dan 100 duizend 

verwijzingen gedaan voor patiënten naar een ziekenhuis of kliniek. Daarmee ligt het aantal 

verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80% van voor de corona-uitbraak. De verwijsdata naar 

de geestelijke gezondheidszorg (ggz) duiden eveneens op een stevig herstel tot ongeveer 85% van 

het verwachte aantal verwijzingen.  

 

NZa onderzoekt kansen voor efficiënter en veiliger data delen in de zorg 

Nieuwsbericht | 05-06-2020  

Efficiënt uitwisselen van informatie is van groot belang voor de zorg, dat maakt ook de coronacrisis 

opnieuw duidelijk. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt daarom hoe moderne 

technologieën die informatie-uitwisseling makkelijker kunnen maken. Daarvoor sluit de NZa zich nu 

aan bij de Dutch Blockchain Coalition (DBC). 

 

Autoriteit Consument & Markt 

Onderzoek ACM: Uiteenlopende wensen verzekerden beïnvloeden onderhandelingsbalans 

zorgverzekeraar en ziekenhuis 

05-06-2020 

Ongeveer één derde van de verzekerden vindt dat zorgverzekeraars vooral scherp moeten 

onderhandelen om de premie laag te houden. Ongeveer een zelfde aantal verzekerden vindt dat 

zorgverzekeraars vooral keuze moeten bieden in zorg. Bij een hoge premie of als bepaalde 

ziekenhuizen niet zijn gecontracteerd, zeggen verzekerden weg te gaan bij hun zorgverzekeraar. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/06/02/update-urgentielijst-ziekenhuiszorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/nza-stelt-nieuwe-uitgangspunten-vast-voor-informatieverstrekking-over-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/samen-starten-we-de-gewone-zorg-op-hoe-informeer-ik-mijn-patienten
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/aantal-verwijzing-naar-ziekenhuis-vorige-week-boven-100.000
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/06/05/nza-onderzoekt-kansen-voor-efficienter-en-veiliger-data-delen-in-de-zorg
https://www.acm.nl/nl/publicaties/onderzoek-acm-uiteenlopende-wensen-verzekerden-beinvloeden-onderhandelingsbalans-zorgverzekeraar-en-ziekenhuis
https://www.acm.nl/nl/publicaties/onderzoek-acm-uiteenlopende-wensen-verzekerden-beinvloeden-onderhandelingsbalans-zorgverzekeraar-en-ziekenhuis
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Zorgverzekeraars moeten steeds een balans vinden tussen de verschillende wensen van 

verzekerden. Dat beïnvloedt hun positie in de onderhandelingen met ziekenhuizen. Dit volgt uit drie 

onderzoeken die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gepubliceerd. 

Documenten: 

05-06-2020 Halveren collectiviteitskorting zorgverzekering leidt niet tot meer overstappers 

zorgverzekering 

05-06-2020 Onderzoek: capaciteitsvraagstukken bij ziekenhuizen 

05-06-2020 Onderzoek: Reactie verzekerden als een ziekenhuis niet wordt gecontracteerd 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

Exportvergunning persoonlijke beschermingsmiddelen gezondheidszorg niet meer nodig 

Nieuwsbericht | 26-05-2020  

Met ingang van 26 mei 2020 is het niet langer nodig een exportvergunning aan te vragen voor de 

uitvoer naar landen buiten de EU van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen als 

mondneusmaskers, brillen en beschermende kleding. 

 

Sinds 25 mei weer bezoek in het verpleeghuis 

Nieuwsbericht | 27-05-2020  

Sinds 25 mei is het weer mogelijk om bezoek te ontvangen in het verpleeghuis. Om dit veilig te 

kunnen doen en de kans de risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein 

mogelijk te houden is een handreiking gemaakt door ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, Verenso, 

V&VN en NIP. Deze veldpartijen hebben met elkaar gezocht naar de juiste balans tussen het 

voorkomen van besmetting en verspreiding aan de ene kant en het bieden van perspectief en 

kwaliteit van leven van bewoners aan de andere kant. Het contact met naasten draagt bij aan de 

verbetering van de kwaliteit van leven van deze cliënten in hun laatste levensfase.  

 

Inspectie legt boetes op voor reclame voor niet-geregistreerde homeopathische geneesmiddelen 

Nieuwsbericht | 28-05-2020 

Zeven bedrijven of personen hebben een boete gekregen voor reclame op internet voor niet -

geregistreerde (homeopathische) geneesmiddelen. De homeopathische middelen zouden werken 

tegen ziekten als griep, kinkhoest, meningokokken, tetanus, malaria, hepatitis A, buiktyfus en het 

coronavirus. Deze verboden reclames zijn overtredingen van de Geneesmiddelenwet.  

 

Meer face-to-face-contact binnen ggz 

Nieuwsbericht | 28-05-2020 

Bij de start van de corona-uitbraak zijn de face-to-face contacten veelal omgezet in beeldbellen. Voor 

patiënten bij wie beeldbellen of even stopzetten van de behandeling geen goede optie was, is en 

wordt er gezocht naar andere mogelijkheden. 

 

Schriftelijke waarschuwing voor tien bedrijven 

Nieuwsbericht | 03-06-2020  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een schriftelijke waarschuwing gegeven aan tien 

bedrijven die melatonine-houdende producten verhandelen. Zij voldeden niet aan de 

Geneesmiddelenwet. 

 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/halveren-collectiviteitskorting-zorgverzekering-leidt-niet-tot-meer-overstappers-zorgverzekering
https://www.acm.nl/nl/publicaties/halveren-collectiviteitskorting-zorgverzekering-leidt-niet-tot-meer-overstappers-zorgverzekering
https://www.acm.nl/nl/publicaties/onderzoek-capaciteitsvraagstukken-bij-ziekenhuizen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/onderzoek-reactie-verzekerden-als-een-ziekenhuis-niet-wordt-gecontracteerd
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/26/exportvergunning-persoonlijke-beschermingsmiddelen-gezondheidszorg-niet-meer-nodig
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/27/sinds-25-mei-weer-bezoek-in-het-verpleeghuis
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/inspectie-legt-boetes-op-voor-reclame-voor-niet-geregistreerde-homeopathische-geneesmiddelen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/meer-face-to-face-contact-binnen-ggz
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/schriftelijke-waarschuwing-voor-tien-bedrijven
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Infectiepreventie bij particuliere klinieken op orde, werkwijze bij operaties blijft aandacht vra gen 

Nieuwsbericht | 05-06-2020  

Dertig particuliere klinieken waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de afgelopen twee 

jaar op bezoek ging, doen voldoende aan het voorkomen van infecties. Tijdens de IGJ-bezoeken was 

nog niet alles in orde, maar daarna namen de klinieken de nodige maatregelen. Die waren vooral 

gericht op het voorkomen van infecties die patiënten tijdens de zorg in een kliniek kunnen oplopen.  

 

Ggz-sector biedt passende zorg in coronatijd 

Nieuwsbericht | 08-06-2020 

De inspectie heeft wekelijks contact met medewerkers van grote en kleine ggz-instellingen, met 

brancheorganisaties en cliëntenorganisaties. Uit deze contacten blijkt dat de ggz-sector probeert 

maatwerk te leveren, zodat de cliënt zoveel mogelijk de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zowel 

tijdens de lockdown periode als nu de reguliere zorg weer wordt opgestart, blijft de sector inzetten op 

passende zorg voor ggz-cliënten. De inspectie is onder de indruk van deze cliëntgerichte werkwijze 

en het getoonde aanpassingsvermogen. 

 

College voor de Rechten van de Mens 

Tijdelijke wet COVID-19 is een belangrijke stap vooruit, maar niet zonder mensenrechtelijke risico’s  

04-06-2020 

Het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is een noodzakelijke en belangrijke stap 

vooruit, maar is nog niet zonder mensenrechtelijke risico’s. Het College voor de Rechten van de 

Mens adviseert de regering over de mensenrechtelijke aspecten van dit wetsvoorstel. In zijn advies 

noemt het College een aantal aandachtspunten. 

Zie ook: 

Zorgen over tijdelijke wet maatregelen covid-19 – Nationale Ombudsman, 09-06-2020 

EU   
 

New procedures in Parliament: 

InvestEU Programme - Regulation 

The primary focus of the strategic European investment window would be to support those final 

recipients established in a Member State and operating in the Union whose activities are of strategic 

importance to the Union in particular in view of the green and digital transitions and of enhanced 

resilience in one of the following areas: 

a) critical healthcare provision, manufacturing and stockpiling of pharmaceuticals, medical devices 

and medical supplies, strengthening of health crisis response capacity and of the civil protection 

system;... 

Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health 

Programme”) – Regulation | Repealing Regulation 2014/282 2011/0339(COD) 

Europe needs to give a higher priority to health, to have health systems ready to provide state of the 

art care, and to be prepared to cope with epidemics and other unforeseeable health threats in line 

with the International Health Regulations (IHR). Whilst the overall framework for preparedness, early 

warning and response is already in place under Decision 1082/2013/EU of the European Parliament 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/06/05/infectiepreventie-bij-particuliere-klinieken-op-orde-werkwijze-bij-operaties-blijft-aandacht-vragen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/06/08/ggz-sector-biedt-passende-zorg-in-coronatijd
https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/tijdelijke-wet-covid-19-een-belangrijke-stap-vooruit-maar-niet-zonder-mensenrechtelijke
https://mensenrechten.nl/nl/publicatie/5ed908751e0fec037359c284
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2020/zorgen-over-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0339(COD)


 

 

Week 23 & 24  

News Update Zorg 

15/17 

Z
O

R
G

/1
3

7
2

1
6

4
7

.1
 

and of the Council of 22 October 2013 on serious crossborder threats to health, COVID-19 has shown 

the need to significantly boost the EU’s capability to respond effectively to such major health threats. 

An ambitious self-standing Programme, to be called the EU4Health Programme, will be the key 

instrument for delivering it. 

 

US announcement on breaking ties with the World Health Organisation: Statement by the President 

of the Commission Ursula von der Leyen and High Representative/ Vice-President Josep Borrell 

EC, 30-05-2020 

As the world continues to fight the COVID-19 pandemic, the main task for everyone is to save lives 

and contain and mitigate this pandemic. The European Union continues to support the WHO in this 

regard and has already provided additional funding. 

 

Wereldwijde coronarespons: start van een nieuwe campagne met ondersteuning van Global Citizen 

EC, 28-05-2020 

Vandaag heeft de Commissie de volgende stappen aangekondigd in de wereldwijde coronarespons, 

de wereldwijde actie voor universele toegang tot betaalbare vaccinaties, behandelingen en tests in de 

strijd tegen het coronavirus. In het kader van de donormarathon die op 4 mei is gestart, wordt nu 

samen met de organisatie Global Citizen, die internationale bewustmakingsactiviteiten organiseert, 

de aanzet gegeven voor een nieuwe campagne “Global Goal: Unite For Our Future”, die zal 

uitmonden in een topoverleg over mondiale fondsenwerving op zaterdag 27 juni.  

 

Press statement by President von der Leyen on the next steps in the Coronavirus Global Response 

EC, 28-05-2020 

Six months after the outbreak of the pandemic, the coronavirus is still spreading around the globe. It 

is threatening people's lives and livelihoods. And we all know that we can only defeat it when the 

world has a vaccine. This must be our main focus. We have to develop a vaccine and distribute it to 

every corner of the world as quickly as possible. And we need better treatments that are affordable 

for everyone, and reliable tests. We need all this especially in those regions of the world that cannot 

rely on strong healthcare systems. 

 

Questions and Answers on the New EU4Health Programme 

EC, 28-05-2020 

What is the new EU4Health Programme and how will it contribute to improving health systems in the 

EU? 

The Commission has proposed a new, ambitious stand-alone health programme for the 2021-2027 

period – the EU4Health Programme. 

EU4Health will make a significant contribution to the post-COVID-19 recovery by making the EU 

population healthier, strengthening the resilience of health systems, and promoting innovation in the 

health sector. This new programme will also fill the gaps revealed by the COVID-19 crisis and ensure 

that EUs health systems are resilient enough to face new and future health threats. 

 

Coronavirus: EU verleent 314 miljoen EUR aan innovatieve ondernemingen om het virus te bestrijden 

en het herstel te bevorderen 

EC, 08-06-2020 

De Commissie heeft vandaag meegedeeld dat zij – via het proefproject Accelerator van de Europese 

Innovatieraad (EIC) – bijna 166 miljoen EUR aan 36 ondernemingen heeft toegekend om de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/statement_20_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/statement_20_983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_952
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/statement_20_968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_956
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1007
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1007
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coronaviruspandemie te bestrijden. Daarnaast zal ruim 148 miljoen EUR aan nog eens 36 

ondernemingen worden verleend om bij te dragen tot het herstelplan voor Europa. Dat brengt de 

totale investeringen uit Horizon 2020 – het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU – in deze 

ronde op 314 miljoen EUR. 

 

Coronavirus Global Response: Europese Unie zegt 300 miljoen EUR toe aan GAVI 

EC, 04-06-2020 

Vandaag kondigde de Europese Commissie aan dat zij 300 miljoen EUR toezegt aan GAVI, the 

Vaccine Alliance voor de periode 2021–2025. Hiermee kunnen wereldwijd 300 miljoen kinderen 

worden ingeënt en komt er financiering voor het aanleggen van vaccinvoorraden die moeten 

beschermen tegen uitbraken van besmettelijke ziekten. 

De Global Vaccine Summit die GAVI, the Vaccine Alliance vandaag organiseert is een belangrijke 

mijlpaal bij de versterking van de zorgstelsels en de vaccinatiecapaciteit van de kwetsbaarste landen 

in de wereld. Dit is van essentieel belang om de doelstellingen waar te maken van de Coronavirus 

Global Response. 

Sectornieuws   
 

Opnieuw meer onzekerheid in financiering verpleeghuiszorg 

ActiZ, 25-05-2020 

De gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ over de 

bekostiging en contractering in de verpleeghuiszorg zijn spaak gelopen.  

 

Inkoopkader Wlz 2021-2023: meer onzekerheid voor zorgorganisaties 

ActiZ, 05-06-2020 

De toegankelijkheid tot de langdurige zorg is de grootste prioriteit voor de zorgkantoren.  

 

Continuïteitsbijdrage-regeling voor ggz-aanbieders gereed 

ZN, 28-05-2020 

Ook aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort een continuïteitsbijdrage 

van zorgverzekeraars aanvragen.  

 

Medische dataverwerkers stellen gezamenlijke werkagenda op 

ZN, 04-06-2020 

Vijf medische dataverwerkers hebben aangekondigd dat ze, verenigd in de Samenwerkende Data 

Verwerkers (SDV), een gezamenlijke werkagenda opstellen. 

 

Komend wetsvoorstel mag vrije artsenkeuze niet inperken 

LHV, 28-05-2020 

Komend wetsvoorstel mag vrije artsenkeuze niet inperken 

 

Uitwerking afspraken over meerkosten in Wmo en jeugd 

VNG, 03-06-2020 

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_989
https://www.actiz.nl/nieuws/opnieuw-meer-onzekerheid-in-financiering-verpleeghuiszorg
https://www.actiz.nl/nieuws/inkoopkader-wlz-2021-2023-meer-onzekerheid-voor-zorgorganisaties
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4979556352
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5005017088
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/komend-wetsvoorstel-mag-vrije-artsenkeuze-niet-inperken
https://vng.nl/nieuws/uitwerking-afspraken-over-meerkosten-in-wmo-en-jeugd
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Bouwstenen voor aanpak en samenwerking zorgfraude 

VNG, 27-05-2020 

De Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg treedt naar verwachting in januari  2022 in 

werking.  

 

Rechtmatigheid en coronamaatregelen Wmo, Jeugd, pgb: notitie 

VNG, 05-06-2020 

Rechtmatigheid is het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving.  

 

Eindelijk richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen alle zorgprofessionals  

FNV, 04-06-2020 

Na de toezegging van minister Van Rijn op 7 mei dat er een richtlijn zou komen voor persoonlijke 

beschermingsmiddelen voor elke zorgprofessional bleef het stil.  

Publicaties    
 

Prijsstelling en marktmacht in de geestelijke gezondheidszorg 

CPB, 27-05-2020 

In de Nederlandse curatieve geestelijke gezondheidszorg (cGGZ) is er een systeem van 

gereguleerde concurrentie waarbij zorgaanbieders onderhandelen met zorgverzekeraars over de 

prijzen van behandelingen.  

 

NJ 2020/191 - Gerechtshof Den Haag - 28-11-2017 

Insolventierecht. Voortzetting failliet ziekenhuis na pre-packprocedure. Geen ongerechtvaardigde 

verrijking dan wel onrechtmatig handelen van voortzettende onderneming. 

  

Ondernemingsrecht 2020/74 - Jong de, B.J.  

Ondernemingsrecht, Voorkomen van ongewenste zeggenschap in vennootschappen die van vitaal 

belang zijn voor de volksgezondheid bij een virusuitbraak. 
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