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

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

 

 
In deze News Update: 
 

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

jurisprudentie en toezicht in de zorg. Dit overzicht betreft de periode van 28 oktober – 4 november 

2019. 

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 publicaties 

Besluit van 10 oktober 2019, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de 

vereveningsbijdrage over het jaar 2020  

30-10-2019 Staatsblad 2019, 371 

 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 4 oktober 2019, kenmerk 1562477-193693-Z, 

houdende bepalingen omtrent de in de Zorgverzekeringswet bedoelde vereveningsbijdrage voor het 

jaar 2020 (Regeling risicoverevening 2020)  

30-10-2019 Staatscourant 2019, 55238 

 

Tweede Kamer 

Begrotingsbehandeling VWS afgerond 

31 oktober 2019, begroting - De ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis reageren 

op vragen over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit de eerste termijn.  

Niet de wetten of de stelsels maken het verschil in de zorg, maar de mensen die er werken, 

benadrukt minister De Jonge. De zorg is in Nederland volgens hem goed en toegankelijk voor 

iedereen. Maar om dat in de toekomst zo te houden, moet er wel iets gebeuren. 

De voortgaande vergrijzing leidt tot meer chronisch zieken en hogere kosten. De vraag verandert en 

neemt toe, stelt minister Bruins (Medische Zorg) vast. Daarom moet de zorg slimmer en anders 

georganiseerd worden. 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-371.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-371.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-55238.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-55238.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-55238.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/begrotingsbehandeling-vws-afgerond
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        

Minister Bruins: start nieuw internationaal samenwerkingsverband geneesmiddelen 

Nieuwsbericht | 29-10-2019  

Vandaag is het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) gestart. Samen met 8 andere landen 

vormt Nederland een nieuw samenwerkingsverband dat informatie over nieuwe en belangrijke 

geneesmiddelen in kaart gaat brengen en met elkaar zal delen. Hierdoor weten de landen vroegtijdig 

waar ze aan toe zijn als het gaat om toekomstige dure geneesmiddelen. Minister Bruins (Medische 

Zorg) opende vandaag de eerste bijeenkomst van het initiatief.  

 

Minister Bruins: oplossing voor geneesmiddelentekorten 

Nieuwsbericht | 04-11-2019  

Aanleg van ‘ijzeren’ voorraad moet meeste tekorten tegengaan 

Om geneesmiddelentekorten tegen te gaan worden er extra voorraden van geneesmiddelen 

opgebouwd. Hiermee wordt naar verwachting 85 procent van de tijdelijke geneesmiddeltekorten 

opgevangen. Minister Bruins (Medische Zorg) gaat hier afspraken over maken met verschillende 

partijen. De extra voorraden worden aangelegd bij firma’s en groothandels . Het aanleggen van de 

voorraden start in 2020 en kost rond de 25 miljoen euro. 

Document: 

Kamerbrief over ijzeren voorraad geneesmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-11-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de ijzeren voorraad geneesmiddelen.    

Bijlage: 

Onderzoek naar de gevolgen van het vergroten van de voorraden van geneesmiddelen - Rapport | 

30-09-2019 

 

Verdubbeling resultaat prijsonderhandelingen geneesmiddelen 

Nieuwsbericht | 04-11-2019  

Door scherp te onderhandelen over de prijs van nieuwe en zeer dure geneesmiddelen is vorig jaar 

272 miljoen euro bespaard. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2017. Sinds 2013, het jaar 

waarin met de onderhandelingen werd gestart, gaat het om een totale besparing op de zorgkosten 

van bijna 600 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage financiële arrangementen 

geneesmiddelen, die minister Bruno Bruins (medische zorg) vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. 

Document: 

Kamerbrief over voortgangsbrief financiële arrangementen 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-11-2019 

Minister Bruins biedt de jaarlijkse voortgangsbrief financiële arrangementen 2019 aan de Tweede 

Kamer.  

Bijlagen: 

Lopende financiële arrangementen en (aangekondigde) sluisprocedures - Kamerstuk: Kamerbrief | 

03-11-2019 

Uitgaven 2018 per geneesmiddel (na openbare lijstprijsverlaging maar vóór vertrouwelijke korting) - 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-11-2019 

Zie ook: 

151 miljoen bespaard op dure geneesmiddelen door centrale prijsonderhandelingen – NVZ, 04-11-

2019 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/10/29/minister-bruins-start-nieuw-internationaal-samenwerkingsverband-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/11/04/minister-bruins-oplossing-voor-geneesmiddelentekorten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/03/kamerbrief-over-ijzeren-voorraad-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/11/04/verdubbeling-resultaat-prijsonderhandelingen-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/03/kamerbrief-over-voortgangsbrief-financile-arrangementen-2019
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/151-miljoen-bespaard-op-dure-geneesmiddelen-door-centrale-prijsonderhandelingen
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Commissiebrief over verzoek stand van zaken betreft het traject “Verantwoord Wisselen” 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken betreft het traject 

"Verantwoord Wisselen van geneesmiddelen".  

 

Kamerbrief over Stand van zaken Brexit voorbereidingen in de zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-10-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken Brexit voorbereidingen in de 

zorg.  

 

Kamerbrief over vertraging Eudamed 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de vertraging van Eudamed. 

 

Kamerbrief over aanbieding eHealth-monitor en stand van zaken slimme zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-11-2019 

Minister Bruins biedt de Tweede Kamer de eHealthmonitor aan en informeert over de stand van 

zaken slimme zorg. 

Bijlagen:  

Samen aan zet! - Rapport | 01-11-2019 

Tabellenbijlage Samen aan zet! - Rapport | 01-11-2019 

eHealth monitor Samen aan zet - Brochure | 01-11-2019 

Slimme zorg thuis bij COPD en hartfalen - Rapport | 01-11-2019 

 

Kamerbrief over melding ongewenste prikkel in de medische diagnostiek 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2019 

Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief over winstuitkering 

in de zorg. 

Bijlage: 

Brief over ongewenste prikkels in de medische diagnostiek - Brief | 28-10-2019 

 

Commissiebrief met afschrift brief over de vastgoedconstructies en dienstenconstructie bij de 

Seizoenen BV 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2019 

Minister De Jonge biedt, op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, een afschrift brief aan over de vastgoedconstructies en dienstenconstructie bij de Seizoenen 

BV. 

Bijlage: 

Brief aan Verbeek de Caluwe - Kamerstuk | 29-10-2019 

 

Kamerbrief over toezegging ziekenhuislandschap Drenthe en Zuidoost Groningen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over toezegging ziekenhuislandschap Drenthe en 

Zuidoost Groningen. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/commissiebrief-inzake-verzoek-om-een-stand-van-zakenbrief-mbt-het-traject-verantwoord-wisselen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/kamerbrief-over-stand-van-zaken-brexit-voorbereidingen-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/kamerbrief-over-vertraging-eudamed
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/01/kamerbrief-over-aanbieding-e-healthmonitor-en-stand-van-zaken-slimme-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/29/commissiebrief-inzake-afschrift-brief-san-aan-minister-mzs-mbt-winstuitkering-in-de-zorg-melding-ongewenste-prikkel-in-de-medische-diagnostiek
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/29/commissiebrief-inzake-afschrift-brief-aan-bewindslieden-vws-inzake-de-vastgoedconstructies-en-dienstenconstructie-bij-de-seizoenen-bv
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/29/commissiebrief-inzake-afschrift-brief-aan-bewindslieden-vws-inzake-de-vastgoedconstructies-en-dienstenconstructie-bij-de-seizoenen-bv
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/29/kamerbrief-over-toezegging-ziekenhuislandschap-drenthe-en-zuidoost-groningen
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Kamerbrief over langdurig beschikken op basis van de Wmo 2015 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-10-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over langdurig beschikken op basis van de Wmo 

2015. 

 

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Agenda pgb 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-10-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de Voortgangsrapportage Agenda pgb   

Bijlage:  

Overzicht activiteiten Agenda pgb - Kamerstuk | 28-10-2019 

10 punten pgb-vaardigheid - Brochure | 28-10-2019 

(Ont)Regel het persoonsgebonden budget - Rapport | 17-09-2019 

 

Commissiebrief Verzoek om reactie op onderzoeken arbeidsmarktbeleid in de zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de onderzoeken arbeidsmarktbeleid in de zorg. 

 

Kamerbrief over toezegging overheadkosten gehandicaptenzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-10-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de toezegging betreft de overheadkosten in de 

gehandicaptenzorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over de prijsverhoging van Fampyra 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-11-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over de prijsverhoging van Fampyra. 

 

Beantwoording vragen over de patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep 

ZGT 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-11-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over de patiëntenstop van Zilveren Kruis -verzekerden bij 

ziekenhuisgroep ZGT. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Meerjarig onderzoek naar functiedifferentiatie 

verpleegkundigen van start’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-11-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘Meerjarig onderzoek naar 

functiedifferentiatie verpleegkundigen van start’. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-11-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het bericht Streep door gehate wet over rol 

verpleegkundigen. 

 

Beantwoording Kamervragen dat de werkdruk in de zorg zo hoog is dat zorgpersoneel steeds vaker 

psychische hulp nodig heeft 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-11-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/kamerbrief-over-langdurig-beschikken-op-basis-van-de-wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-agenda-pgb
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/commissiebrief-inzake-verzoek-om-reactie-op-onderzoeken-arbeidsmarktbeleid-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/kamerbrief-over-toezegging-overheadkosten-gehandicaptenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/beantwoording-kamervragen-over-de-prijsverhoging-van-fampyra
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/beantwoording-kamervragen-over-de-patintenstop-van-zilveren-kruis-verzekerden-bij-ziekenhuisgroep-zgt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/beantwoording-kamervragen-over-de-patintenstop-van-zilveren-kruis-verzekerden-bij-ziekenhuisgroep-zgt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-meerjarig-onderzoek-naar-functiedifferentiatie-verpleegkundigen-van-start
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-meerjarig-onderzoek-naar-functiedifferentiatie-verpleegkundigen-van-start
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-streep-door-gehate-wet-over-rol-verpleegkundigen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/beantwoording-kamervragen-over-de-berichtgeving-dat-de-werkdruk-zo-hoog-is-in-de-zorg-dat-zorgpersoneel-steeds-vaker-psychische-hulp-nodig-heeft
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/beantwoording-kamervragen-over-de-berichtgeving-dat-de-werkdruk-zo-hoog-is-in-de-zorg-dat-zorgpersoneel-steeds-vaker-psychische-hulp-nodig-heeft
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Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over de berichtgeving dat de werkdruk zo hoog is in de 

zorg dat zorgpersoneel steeds vaker psychische hulp nodig heeft.  

 

Beantwoording Kamervragen over de ingezonden brandbrief in het NRC van 67 zorgprofessionals 

Laten we de duurste ziekte aanpakken – dementie 

Kamerstuk: Kamervragen | 31-10-2019 

Ministers De Jonge en staatssecretaris Blokhuis beantwoorden Kamervragen over de ingezonden 

brandbrief in het NRC van 67 zorgprofessionals Laten we de duurste ziekte aanpakken – dementie. 

 

Beantwoording Kamervragen over de rol die transferverpleegkundigen en transferbureaus spelen in 

persoonsgerichte zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 28-10-2019 

Minister Bruins beantwoordt de vragen over de rol die transferverpleegkundigen en transferbureaus 

spelen in persoonsgerichte zorg. 

Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa werkt opties uit voor ggz-cliënten die directe toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg 

Nieuwsbericht | 30-10-2019  

Mensen die vanwege hun psychische stoornis blijvend intensieve zorg nodig hebben krijgen vanaf 

2021 direct toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De Eerste en Tweede Kamer hebben de wet 

aangepast om dat mogelijk te maken. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft uitgewerkt hoe de zorg 

voor deze ggz-cliënten bekostigd kan worden. 

 

Autoriteit Consument & Markt 

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen kunnen meer halen uit hun samenwerking bij inkoop 

geneesmiddelen 

04-11-2019 

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen meer halen uit hun samenwerking bij de inkoop van 

geneesmiddelen en hun onderhandelingspositie verbeteren. Ze kunnen de mogelijkheden die de 

Mededingingswet biedt om gezamenlijk te onderhandelen daarvoor beter gebruiken. Dat blijkt uit de 

evaluatie van de ‘Leidraad gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische 

zorg’ van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

ACM-voorzitter Martijn Snoep: ‘We zien dat inkopers van geneesmiddelen meer durven samen te 

werken. Maar we zien ook dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars nog moeite hebben om samen een 

effectief voorkeursbeleid te voeren. Voor effectief inkopen van geneesmiddelen is een versterking 

van de onderhandelingspositie van inkopers nodig. De concurrentieregels staan daar in dit geval niet 

in de weg. We gaan de leidraad op een paar onderdelen nog verduidelijken. Op die manier dragen wij 

bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van geneesmiddelen.’  

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/31/beantwoording-kamervragen-over-de-ingezonden-brandbrief-in-het-nrc-van-67-zorgprofessionals-laten-we-de-duurste-ziekte-aanpakken-dementie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/31/beantwoording-kamervragen-over-de-ingezonden-brandbrief-in-het-nrc-van-67-zorgprofessionals-laten-we-de-duurste-ziekte-aanpakken-dementie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/beantwoording-kamervragen-over-de-rol-die-transferverpleegkundigen-en-transferbureaus-spelen-in-persoonsgerichte-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/beantwoording-kamervragen-over-de-rol-die-transferverpleegkundigen-en-transferbureaus-spelen-in-persoonsgerichte-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/30/nza-werkt-opties-uit-voor-ggz-clienten-die-directe-toegang-krijgen-tot-de-wet-langdurige-zorg
https://www.acm.nl/nl/publicaties/zorgverzekeraars-en-ziekenhuizen-kunnen-meer-halen-uit-hun-samenwerking-bij-inkoop-geneesmiddelen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/zorgverzekeraars-en-ziekenhuizen-kunnen-meer-halen-uit-hun-samenwerking-bij-inkoop-geneesmiddelen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/evaluatierapport-acm-leidraad-gezamenlijke-inkoop-geneesmiddelen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/evaluatierapport-acm-leidraad-gezamenlijke-inkoop-geneesmiddelen
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Besluiten 

Cidron Narew mag de indirecte uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Eyescan Groep 

(concentratiebesluit), 04-11-2019 

Stichting Middin en Stichting Orion mogen fuseren (concentratiebesluit) , 29-10-2019 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Sancties voor Menzis en VGZ voor overtreding van de privacywet 

04-11-2019 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aan twee zorgverzekeraars, VGZ en Menzis, in 2018 een 

last onder dwangsom opgelegd voor het niet voldoen aan de privacywet. Beide zorgverzekeraars 

waren onzorgvuldig bij de verwerking van medische gegevens. Zo was het autorisatiebeleid niet op 

orde, werd er niet goed gelogd en hadden marketingmedewerkers ten onrechte ook toegang tot 

gezondheidsgegevens van verzekerden. Om ervoor te zorgen dat de zorgverzekeraars hun systemen 

zo inrichten dat zij ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voorkomen, heeft de AP hen een 

last onder dwangsom opgelegd. Menzis heeft niet tijdig aan de gehele last voldaan. De AP heeft 

daarom begin 2019 een dwangsom van €50.000 geïnd. De zorgverzekeraars hebben hun werkwijze 

inmiddels aangepast. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:RVS:2019:3607  

Instantie Raad van State, Datum uitspraak 17-10-2019, Datum publicatie 30-10-2019, Zaaknummer 

201906708/1/A2, Rechtsgebieden Bestuursrecht, Bijzondere kenmerken Mondelinge uitspraak 

Inhoudsindicatie 

Bij brief van 12 juli 2019 heeft de minister de curatoren op grond van de artikelen 5:16 en 5:17 van de 

Awb gevorderd inlichtingen te verstrekken. De curatoren hebben bij brieven van 31 juli 2019 en 16 

augustus 2019 aangegeven niet mee te zullen werken aan de informatievordering. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:4857  

Instantie Rechtbank Gelderland, Datum uitspraak 30-10-2019, Datum publicatie 01-11-2019, 

Zaaknummer 7246919, Rechtsgebieden Civiel recht, Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – 

enkelvoudig, Op tegenspraak 

Inhoudsindicatie 

Kanton. Zorgkostenplafond. Klachtplicht. Rechtsverwerking. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:4699  

Instantie Rechtbank Gelderland, Datum uitspraak 22-10-2019, Datum publicatie 01-11-2019, 

Zaaknummer NL18.13024, Rechtsgebieden Civiel recht, Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – 

meervoudig, Op tegenspraak 

Inhoudsindicatie 

Verklaringen voor recht dat zorgaanbieder toerekenbaar tekortgeschoten is jegens gemeenten in 

nakoming raamovereenkomstenen. Verklaring voor recht dat gemeenten terecht de 

raamovereenkomsten hebben ontbonden. Verwijzing naar de schadestaat.  

https://www.acm.nl/nl/publicaties/cidron-narew-mag-de-indirecte-uitsluitende-zeggenschap-verkrijgen-over-eyescan-groep-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/cidron-narew-mag-de-indirecte-uitsluitende-zeggenschap-verkrijgen-over-eyescan-groep-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-middin-en-stichting-orion-mogen-fuseren-concentratiebesluit
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/sancties-voor-menzis-en-vgz-voor-overtreding-van-de-privacywet
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3607
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:4857
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:4699
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ECLI:NL:RBMNE:2019:4871  

Instantie Rechtbank Midden-Nederland, Datum uitspraak 25-10-2019, Datum publicatie 29-10-2019, 

Zaaknummer 8082654 AV EXPL 19-42 nig/1449, Rechtsgebieden Civiel recht, Bijzondere kenmerken 

Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Is er sprake van een huurovereenkomst ex 7:290 BW of van een gebruiksovereenkomst? 

Sectornieuws  
 

Slootweg: verplichte screening voor zorgbestuurders en -commissarissen   

CDA, 01-11-2019 

Het CDA wil dat de Nederlandse Zorgautoriteit een toets gaat ontwikkelen voor bestuurders en 

commissarissen in de zorg, die hen uitvoerig screent op o.a. integriteit en bekwaamheid.  

 

Goed begin voor convenant verzekeringssector over verantwoord beleggen 

ZN, 31-10-2019 

De verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid hebben tijdens het 

eerste jaar van het IMVO Convenant Verzekeringssector een belangrijke basis gelegd om de 

afspraken uit het convenant in praktijk te brengen.  

 

Overweldigend aantal ziekenhuizen sluit deuren tijdens eerste landelijke ziekenhuisstaking  

FNV, 03-11-2019 Door Annika Heerekop    

Een overweldigend aantal ziekenhuizen sluit de deuren voor niet-spoedgevallen tijdens de eerste 

landelijke ‘ziekenhuisstaking’ op 20 november.  

Publicaties 
 

Nieuwsbrief Green Deal Duurzame Zorg oktober 2019 

Publicatie Rijksoverheid | 29-10-2019 

Nieuwsbrief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met informatie over de 

ontwikkelingen binnen de Green Deal Duurzame Zorg. 

 

366 duizend jongeren met jeugdzorg in 1e halfjaar 2019 

CBS, 31-10-2019 

In de eerste zes maanden van 2019 kregen 366 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is bijna 1 

op de 12 jongeren. Het aantal jongeren met jeugdzorg neemt al jaren toe, evenals de duur van de 

verleende zorg. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 

 

Best Hospital Cities Ranking 2019 

Medbelle 

At Medbelle, we believe that everyone should have access to good healthcare. 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:4871
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/slootweg-verplichte-screening-voor-zorgbestuurders-en-commissarissen/
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4353097728
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/11/overweldigend-aantal-ziekenhuizen-sluit-deuren-voo
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2019/10/29/nieuwsbrief-green-deal-duurzame-zorg-oktober-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/44/366-duizend-jongeren-met-jeugdzorg-in-1e-halfjaar-2019
https://www.medbelle.com/best-hospital-cities-world
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