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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 11 – 18 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    

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Langer thuis - Wonen en Zorg  

11-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 454 

Bijlage: 

Samenvattende infographic GECLUSTERDE WOONVORMEN VOOR OUDEREN 

 

Persoonsgebonden Budgetten 

Brief regering; Persoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg (pgb-Wlz) en kwaliteitsmiddelen 

bij pgb-verpleeghuiszorg  

14-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 25657, nr. 326 

Bijlagen: 

Aanbieding rapport huisbezoeken pgb-Wlz 2018 

Rapportage Sturing en verantwoording kwaliteitsmiddelen pgb-verpleeghuiszorg 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot 

“Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming”  

12-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 27529, nr. 196 

 

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX) 

Verslag  

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-454.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-908370.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25657-326.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25657-326.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-909863.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-909864.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-196.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-196.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35299-5.pdf
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14-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35299, nr. 5 

 

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de 

generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) 

Derde nota van wijziging  

14-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 34972, nr. 18 

 

Officiële publicaties 

Besluit van 31 oktober 2019, houdende vaststell ing van het tijdstip waarop het Besluit experiment 

integraal pgb 2016 vervalt 

14-11-2019 Staatsblad 2019, 412 

 

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 8 oktober 2019, kenmerk 1591808-196828-GMT, 

houdende aanwijzing van DARE!! Services B.V. als een instelling als bedoeld in artikel 42, eerste lid, 

van Verordening (EU) 2017/745 

15-11-2019 Staatscourant 2019, 62016 

 

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 8 oktober 2019, kenmerk 1591824-196826-GMT, 

houdende aanwijzing van BSI als een instelling als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van Verordening 

(EU) 2017/745 met betrekking tot medische hulpmiddelen 

15-11-2019 Staatscourant 2019, 62017 

 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 november 2019, kenmerk 

1606399-197872-DMO, houdende een wijziging van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 om regels te 

stellen over de uitwisseling van gegevens en de controle daarvan om stapelfacturen te voorkomen 

14-11-2019 Staatscourant 2019, 61945 

 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2019, kenmerk 

1578943-194965-WJZ, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 

zorg en jeugdhulp en de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars in 

verband met de indexering van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2020 

12-11-2019 Staatscourant 2019, 61272 

 

Eerste Kamer  

Kamer stemt in met Machtigingswet Invest-NL 

19-11-2019 

De Eerste Kamer heeft dinsdag 19 november 2019 ingestemd met een wetsvoorstel dat de Staat 

machtigt om Invest-NL op te richten, een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling die 

zich gaat richten op het faciliteren van risicovolle activiteiten van ondernemingen bij onder meer 

transities op uiteenlopende terreinen. Invest-NL is volledig eigendom van de Staat. 

Zie ook: 

Debat Machtigingswet oprichting Invest-NL – Eerste Kamer, 12-11-2019 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-18.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-412.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-412.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-62016.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-62016.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-62016.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-62017.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-62017.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-62017.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61945.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61945.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61945.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61272.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61272.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61272.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61272.pdf
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20191119/kamer_stemt_in_met_machtigingswet
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20191112/debat_machtigingswet_oprichting
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        

Kabinet vereenvoudigt aanbestedingsprocedure voor gemeentelijke zorg 

Nieuwsbericht | 15-11-2019  

Het kabinet wil de aanbestedingsprocedure voor de zorg in het sociaal domein (zoals jeugdhulp en 

thuiszorg) vereenvoudigen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Jonge van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 

2015) hiervoor worden aangepast. Het kabinet wil hiermee bereiken dat gesprekken tussen 

gemeenten en zorgaanbieders niet langer over procedures gaan, maar over de inhoud van zorg en 

de beste manier van samenwerking. Ook moet de wetswijziging zorgen voor minder administratieve 

lasten voor gemeenten en zorgaanbieders. 

Document: 

Kamerbrief over aanpak inkoop en aanbesteden sociaal domein - Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-

2019 

 

Nederland levert nieuw hoofdkantoor EMA op 

Nieuwsbericht | 15-11-2019  

Nederland heeft vandaag het nieuwe hoofdkantoor voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap 

(EMA) officieel opgeleverd. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) complimenteert alle 

betrokkenen met deze bijzondere prestatie. Het nieuwe gebouw is namelijk in zeer korte tijd 

gebouwd. Het EMA kan hierdoor haar belangrijke werkzaamheden bij het beoordelen van 

geneesmiddelen zo veel mogelijk ongehinderd voortzetten. Het gebouw staat op de Amsterdamse 

Zuidas. 

 

Kamerbrief oplopende kosten jeugdhulp 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de zorgen van enkele gemeenten over de hoge 

uitgaven aan jeugdhulp en de maatregelen die hij wil nemen. 

Bijlage: 

Noodklok in plaats van Kerstklok - Brief | 15-11-2019 

 

Kamerbrief over integrale vergelijking verpleeghuiszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het ontwikkelproces en de 

uitkomsten van het bestuurlijk overleg over de integrale vergelijking verpleeghuiszorg. 

Bijlagen: 

Brief over varianten integrale vergelijking - Brief | 14-11-2019 

Brief over Uitwerking varianten integrale vergelijking - Brief | 30-07-2019 

 

Kamerbrief over rapportage IGJ over Wmo-toezicht 2018 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de rapportage van de Inspectie  

Bijlage: 

Wmo toezicht 2018 - Rapport | 12-11-2019 

Zie ook: 

Tempo vormgeving Wmo toezicht moet omhoog - Nieuwsbericht IGJ | 12-11-2019 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/11/15/kabinet-vereenvoudigt-aanbestedingsprocedure-voor-gemeentelijke-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/11/15/oplevering-nieuw-hoofdkantoor-ema
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/15/commissiebrief-inzake-oplopende-kosten-voor-speciale-jeugdinstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/15/kamerbrief-over-integrale-vergelijking-verpleeghuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/12/kamerbrief-over-rapportage-igj-over-wmo-toezicht-2018
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/11/12/tempo-vormgeving-wmo-toezicht-moet-omhoog
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Beantwoording Kamervragen over de brandbrief van werkgevers en vakbonden in de 

apothekersbranche 

Kamerstuk: Kamervragen | 18-11-2019 

Minister Bruins over de brandbrief van werkgevers en vakbonden in de apothekersbranche. 

 

Beantwoording Kamervragen over de indexatie van Jeugdzorgtarieven 

Kamerstuk: Kamervragen | 15-11-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over de indexatie van Jeugdzorgtarieven. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat tientallen jeugdzorgorganisaties failliet dreigen te 

gaan 

Kamerstuk: Kamervragen | 13-11-2019 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over het bericht dat tientallen jeugdzorgorganisaties 

failliet dreigen te gaan. 

 

Beantwoording Kamervragen over het percentage coördinatiekosten van het totale jeugdzorgbudget 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-11-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen van het Kamerlid Peters (CDA) over het percentage 

coördinatiekosten van het totale jeugdzorgbudget. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over percentage coördinatiekosten van totaal jeugdzorgbudget - 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-11-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de administratieve lasten in de zorg blijven stijgen 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-11-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht dat de administratieve lasten in de zorg 

blijven stijgen. 

Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit 

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg belangrijk in zorginkoop 

Nieuwsbericht | 12-11-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is positief over de manier waarop het kwaliteitskader wordt 

gebruikt als instrument om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector naar een hoger plan te 

brengen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgkantoren 

gebruiken het nieuwe kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg voor hun gesprekken met 

zorgaanbieders over de inkoop. 

Zie ook: 

NZa: kwaliteitskader gehandicaptenzorg belangrijk bi j zorginkoop – ZN, 14-11-2019 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/18/antwoorden-over-brandbrief-werkgevers-en-vakbonden-apothekersbranche
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/18/antwoorden-over-brandbrief-werkgevers-en-vakbonden-apothekersbranche
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/15/beantwoording-kamervragen-over-de-indexatie-van-jeugdzorgtarieven
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/13/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-tientallen-jeugdzorgorganisaties-failliet-dreigen-te-gaan
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/13/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-tientallen-jeugdzorgorganisaties-failliet-dreigen-te-gaan
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/12/beantwoording-kamervragen-over-het-percentage-cordinatiekosten-van-het-totale-jeugdzorgbudget
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/12/beantwoording-kamervragen-over-het-percentage-cordinatiekosten-van-totaal-jeugdzorgbudget
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/12/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-administratieve-lasten-in-de-zorg-blijven-stijgen
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/11/11/kwaliteitskader-gehandicaptenzorg-belangrijk-in-zorginkoop
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4389044224
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NZa legt aanwijzing op aan huisarts 

Nieuwsbericht | 12-11-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit legt een aanwijzing op aan een huisarts. De aanwijzing houdt in dat de 

praktijk direct moet stoppen met het onjuist declareren van consulten. Als de huisarts dit niet doet, 

riskeert de praktijk een last onder dwangsom. Ook kunnen we overgaan tot openbare kennisname 

van de praktijknaam. 

 

Autoriteit Consument & Markt   

Nieuwsbericht  

Zorginstelling Sensire mag Trimenzo overnemen 

15-11-2019 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van Trimenzo door Sensire definitief 

goed. Beide organisaties leveren onder andere wijkverpleging en verpleeghuiszorg in het oosten van 

Nederland. Trimenzo is eerder failliet verklaard. Door de overname kan Sensire de zorgverlening van 

Trimenzo voorzetten. 

 

Concentratiemelding  

Omring en Vrijwaard vragen een vergunning aan voor fusie (concentratiemelding)  - 14-11-2019 

 

Informatie Knooppunt Zorgfraude 

Misstanden bij beschermd en begeleid wonen 

Nieuwsbericht | 12-11-2019  

Jaarlijks zijn naar schatting rond de 2300 kwetsbare mensen in behandeling bij zorgaanbieders 

waarbij fraude en/of zorgverwaarlozing wordt vermoed. Deze aanbieders maken misbruik van 

mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, psychische problemen, een verslaving of 

mensen die er alleen voor staan. Er wordt onderdak en zorg beloofd, maar in de praktijk krijgen de 

cliënten niet de hulp die zij nodig hebben. Hiermee is naar schatting minimaal 100 miljoen euro 

gemoeid. Dat blijkt uit een onderzoek van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) naar signalen 

van fraude en zorgverwaarlozing. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

AP legt focus in toezicht op datahandel, digitale overheid en AI 

Nieuwsbericht 11-11-2019 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie 

focusgebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Dat maakt de 

AP vandaag bekend met het visiedocument ‘Dataprotectie in een digitale samenleving’. Extra nadruk 

op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen . 

Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot foutieve 

beslissingen, uitsluiting van mensen en discriminatie. Tot en met 2023 geven de focusgebieden onder 

meer richting aan de uitvoering van de wettelijke taken van de AP. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/11/11/nza-legt-aanwijzing-op-aan-huisarts
https://www.acm.nl/nl/publicaties/zorginstelling-sensire-mag-trimenzo-overnemen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/omring-en-vrijwaard-vragen-een-vergunning-aan-voor-fusie-concentratiemelding
https://www.ikz.nl/actueel/nieuws/2019/11/12/misstanden-bij-beschermd-en-begeleid-wonen
https://www.ikz.nl/actueel/nieuws/2019/11/12/misstanden-bij-beschermd-en-begeleid-wonen
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-legt-focus-toezicht-op-datahandel-digitale-overheid-en-ai
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Rechtspraak  
 

ECLI:NL:RBDHA:2019:11418 - Rechtbank Den Haag - 30-10-2019 - Eerste aanleg - meervoudig - 

Bestuursrecht 

Aanvraag om een aanvullend beschermingscertificaat op basis van Verordening (EG) nr. 469/2009 

van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende 

beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC-verordening) terecht geweigerd. Geneesmiddel 

Truvada. Niet voldaan aan test twee van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

van 25 juli 2018 over de uitleg van artikel 3(a) van de ABC-verordening (C-121/17-

ECLI:EU:C:2018:278). 

  

ECLI:NL:HR:2019:1788 - Hoge Raad - 15-11-2019 - Cassatie - Civiel recht; Burgerlijk procesrecht 

Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv. Belang van Zorginstituut bij voeging in 

procedure over uitleg Regeling zorgverzekering? HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:306. 

  

ECLI:NL:RBDHA:2019:11288 - Rechtbank Den Haag - 23-10-2019 - Bodemzaak - Eerste aanleg - 

enkelvoudig - Civiel recht 

Omzetplafond in zorginkoopovereenkomst overeengekomen en overschreden; verplichting 

zorgaanbieder tot terugbetalen teveel uitgekeerde bedragen; beroep op beperkende werking 

redelijkheid en billijkheid 

  

ECLI:NL:GHARL:2019:7734 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 24-9-2019 - Hoger beroep - Civiel 

recht 

Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:426 (arrest na verwijzing). Uitleg overeenkomst. Digitaliseringsproject 

ziekenhuis. 

  

ECLI:NL:GHDHA:2018:3998 - Gerechtshof Den Haag - 13-11-2018 - Hoger beroep - Civiel recht 

Artsenverenigingen (acupunctuur en integrale geneeskunde) vorderen vaststelling dat het 

Beoordelingskader voor herregistratie in het BIG-register (versie 3.0 van juni 2017) in strijd is met het 

recht voor zover daarin is bepaald dat het verlenen van zorg die niet tot de reguliere gezondheidzorg 

wordt gerekend niet als relevante werkervaring voor herregistratie van artsen mag worden geteld. 

Sectornieuws  
 

Ontwikkeling nieuw scholings- en examenmodel voor de herregistratie van verpleegkundigen 

BOZ, 14-11-2019 

Afgelopen zomer hebben de MBO-Raad, V&VN, Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en de Nederlandse 

Raad voor Training en Opleiding (NRTO) de handen ineen geslagen om de scholing en examinering 

van het herregistratietraject voor verpleegkundigen te vernieuwen.  

 

Meer passende woonvormen hard nodig 

ActiZ, 18-11-2019 

Intensieve verpleeghuiszorg zo veel als mogelijk voorkomen 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:11418
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:11418
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1788
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:11288
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:11288
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:7734
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:7734
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:3998
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/ontwikkeling-nieuw-scholings-en-examenmodel-voor-de-herregistratie-van-verpleegkundigen/
https://www.actiz.nl/nieuws/meer-passende-woonvormen-hard-nodig
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KNMG: advies RVS over beroepen leidt tot onaanvaardbaar risico voor kwaliteit van zorg 

KNMG, 17-11-2019 

De KNMG stuurde vrijdag 15 november jl. een brief naar de Tweede Kamer en naar minister Bruins 

voor Medische Zorg om aan te geven dat de artsenfederatie de oplossingen die de Raad voor de 

Volksgezondheid en Samenleving (RVS) oppert voor de problemen rond de Wet BIG niet acceptabel 

vindt.  

 

Afspraken over samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars  

VNG, 13-11-2019 

VNG heeft met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over landsdekkende en 

structurele samenwerking in de regio.  

 

VNG-reactie op wetsoverleg jeugd  

VNG, 13-11-2019 

Op maandag 18 november behandelt de Tweede Kamer het Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken 

van de begrotingen VWS en J&V 2020.  

Publicaties 
 

Economische groei zwakt af en groei zorguitgaven houdt aan 

CPB Persbericht, 18-11-2019 

De bbp-groei valt terug naar 1,1% per jaar in 2022-2025 door de geringere groei van het 

arbeidsaanbod. De vergrijzing leidt er toe dat de bevolking in de leeftijdscategorie 15-74 jaar voor het 

eerst afneemt. De stijging van de arbeidsproductiviteit is hoger dan in de voorgaande periode maar 

blijft onder het langjarig gemiddelde. De groei van de werkgelegenheid in de marktsector staat onder 

druk door de afnemende groei van het arbeidsaanbod en de sterke vraag naar personeel in de 

zorgsector. Bij realistische veronderstellingen voor de raming van de collectieve zorguitgaven neemt 

de werkgelegenheid in de zorg in 2022-2025 toe met 2,1% per jaar. Dat schrijft het Centraal 

Planbureau in de Middellangetermijnverkenning 2022-2025 (MLT). 

Gerelateerde publicatie: 

Middellangetermijnverkenning zorg 2022-2025 

Deze CPB Notitie bevat de middellangetermijnraming van de zorguitgaven (mlt zorg) in de periode 

2022-2025 en een toelichting op de hiervoor gebruikte methode.  

 

NJB 2019/2417 - Nederlands Juristenblad, De Staat waarborgt het recht op vrije artsenkeuze 

onvoldoende 

Wallage, B.  

 

VNG Magazine 2019/17 - Rechter dwingt hogere tarieven af in de jeugdzorg 

Diekman, A.  

De rechtbank in Den Haag heeft twaalf jeugdzorginstellingen in het gelijk gesteld in een kort geding 

tegen tien gemeenten. Daarin eisten de instellingen hogere tarieven voor de zorg die ze leveren.  

 

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/knmg-advies-rvs-over-beroepen-leidt-tot-onaanvaardbaar-risico-voor-kwaliteit-van-zorg.htm
https://vng.nl/nieuws/afspraken-over-samenwerking-gemeenten-en-zorgverzekeraars
https://vng.nl/nieuws/vng-reactie-op-wetsoverleg-jeugd
https://www.cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025#docid-160023
https://www.cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025#docid-160023
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