
 

Week 48  

News Update Zorg 
 

 

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 19 - 26 november 2018.  

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 

Ziekenhuiszorg 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het l id van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van 

werkzaamheden van 14 november 2018, over de ontwikkelingen rond MC Slotervaart  

21-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 148 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van 

werkzaamheden van 14 november 2018, over stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC 

Slotervaart 

21-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 149 | Tweede Kamer  

 

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het faillissement van ziekenhuizen  

21-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 150 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Doorstart MC IJsselmeerziekenhuizen  

23-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 173 | Tweede Kamer  

 

Zie ook: 

 Stemmingsuitslagen moties ingediend bij het VAO ziekenhuiszorg, aangenomen: 

o Motie van het lid Geleijnse c.s. over een adequate regeling voor extra reiskosten van 

patiënten 

o Motie van het lid Van den Berg c.s. over bespreken van de optie van een onafhankelijke 

toekomstverkenner 

o Motie van de leden Ploumen en Arno Rutte over de onderzoeksopdracht van het 

onderzoek naar de gang van zaken 

o Motie van het lid Ellemeet c.s. over een gezamenlijke inspanningsverplichting tot 

heroprichting van de afdeling acute verloskunde in Lelystad 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-148.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-148.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-149.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-149.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-149.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-150.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-863723.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P18241
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o Motie van het lid Dik-Faber c.s. over onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een 

SEH met OK en zonder IC in Lelystad 

o Motie van de leden Dik-Faber en Van den Berg over Urk als hoofdpost voor het cluster 

Noord van de RAV Flevoland 

o Motie van de leden Dik-Faber en Raemakers over het behoud van aanvullende 

specialismen 

 Beantwoording Kamervragen over de situatie in Amsterdam na het faillissement van het MC 

Slotervaart 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-11-2018 

Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Kuzu 

(DENK) over de situatie in Amsterdam na het faillissement van het MC Slotervaart.  

Bijlage: 

Opvang patiënten MC Slotervaart - informatieverstrekking waarborgen capaciteit curatieve zorg - 

Brief | 20-11-2018 

 Beantwoording Kamervragen over faillissementen ziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-11-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de 

faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. 

 

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in 

zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) 

Gewijzigd voorstel van wet 

26-11-2018 | Kamerstuk 34858 nr. A | Eerste Kamer 

 

Wet van houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling 

van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)  

Brief van de minister van VWS over waarborgen voor kwaliteit, afdoening van klachten en toezicht in 

het WMO-domein 

23-11-2018 | Kamerstuk 32402 nr. Y | Eerste Kamer 

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over bestuurlijke situatie in zorgcentrum Tuindorp Oost 

van Careyn 

23-11-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 350 | Tweede Kamer 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over de crisis bij Careyn - Kamerstuk: Kamervragen | 22-11-2018 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Managers Careyn oorzaak diepe crisis Tuindorp -Oost’ 

- Kamerstuk: Kamervragen | 22-11-2018 

 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie om reactie op bericht aanwijzing voor Arduin locatie 

Aagtekerke na zorgen over kwaliteit 

23-11-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 351 | Tweede Kamer 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/20/beantwoording-kamervragen-over-de-situatie-in-amsterdam-na-het-faillissement-van-het-mc-slotervaart
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/20/beantwoording-kamervragen-over-de-situatie-in-amsterdam-na-het-faillissement-van-het-mc-slotervaart
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/20/verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-vso-faillissement-ziekenhuizen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-863746.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-Y.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-Y.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-863726.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-863726.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/22/beantwoording-kamervragen-over-de-crisis-bij-careyn
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/22/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98managers-careyn-oorzaak-diepe-crisis-tuindorp-oost%E2%80%99
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-863727.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-863727.pdf
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Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Brief regering; Wmo 2015, kwaliteit, klachten, geschillen en Wkkgz 

23-11-2018 | Kamerstuk 29538 nr. 279 | Tweede Kamer 

 

Persoonsgebonden Budgetten 

Brief regering; Stand-van-zaken met betrekking tot trekkingsrechten PGB en toezending BIT-advies  

21-11-2018 | Kamerstuk 25657 nr. 302 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Definitief BIT-advies programma ‘Ontwikkeling en implementat ie PGB 2.0-systeem’ 

Softwarekwaliteitstoets en inspanningsschattingen PGB 2.0 - Eindrapport  

 

Officiële publicaties 

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2018, nr. 

2018-0000046936, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet 

normering topinkomens met ingang van 1 januari 2019 (Beleidsregels WNT 2019) 

21-11-2018 | Staatscourant 2018, 65117 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

  

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 november 2018, nr. 

2018-0000859063, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT in verband met de 

verduidelijking van het bezoldigingsbegrip op enkele punten en enkele andere wijzigingen en herstel 

van enkele omissies 

21-11-2018 | Staatscourant 2018, 62642 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2018, kenmerk 

1442195-183616-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 2019 

21-11-2018 | Staatscourant 2018, 65202 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Besluit van 13 oktober 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 

van 18 april 2018 tot wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing 

binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (Stb. 2018, 136) 

23-11-2018 | Staatsblad 2018, 429 | Klein Koninklijk Besluit | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport 

 

Internetconsultatie 

Wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de collectiviteitskorting 

Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie vragen. Wel mogen zij een 

korting op de premie geven aan deelnemers van een collectiviteit. De hoogte van de korting is 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-863733.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25657-302.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-863105.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-863106.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-65117.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-65117.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-65117.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-62642.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-62642.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-62642.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-62642.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-65202.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-65202.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-65202.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-65202.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-429.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-429.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-429.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/collectiviteitskorting
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wettelijk gemaximeerd. Met deze algemene maatregel van bestuur wordt het maximale 

kortingspercentage verlaagd van 10% naar 5%.  

Sluitingsdatum: 23-12-2018  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Nationaal Preventieakkoord verbetert gezondheid van alle Nederlanders 

Nieuwsbericht | 23-11-2018  

Met het Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen samen aan de slag om Nederland 

gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid 

pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch 

alcoholgebruik. Met vereende krachten willen de deelnemers onder andere bereiken dat er in 2040 

een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, iedereen veel 

bewuster is van de risico’s van alcohol en dat het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van 

stijgt. Namens het kabinet stuurt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het 

Nationaal Preventieakkoord naar de Tweede Kamer. 

Documenten: 

Nationaal Preventieakkoord - Convenant | 23-11-2018 

Publieksversie Nationaal Preventieakkoord - Convenant | 23-11-2018 

Infographic Nationaal Preventieakkoord - Publicatie | 23-11-2018  

 

Reactie van minister Bruins voorafgaand aan de uitzending aan AvroTros Radar over medische 

hulpmiddelen 

Publicatie | 27-11-2018 

Maandag 26 november 2018 heeft AvroTros Radar aandacht besteed aan de veiligheid van medische 

hulpmiddelen. Dit is de reactie van minister Bruno Bruins die hij voorafgaand aan de uitzending aan 

Radar gestuurd heeft.  

Zie ook: 

Reactie IGJ op berichtgeving Trouw en Radar - Nieuwsbericht IGJ | 26-11-2018 

Kamervraag: Het bericht dat slecht toezicht op medische implantaten mensenlevens in gevaar brengt, 

terwijl afgelopen jaar een aangenomen amendement voor barcodering op medische implantaten 

actief teruggedraaid is middels een novelle (Nos.nl, 25 november 2018) 

 

Aanbiedingsbrief bij Nivel-onderzoek over hulpmiddelenzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2018 

Aanbiedingsbrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) bij het onderzoek van het Nivel 

‘Kennisvraag Hulpmiddelenzorg. Een onderzoek naar informatie, knelpunten, eigen betalingen en de  

keuze van een zorgverzekering’. 

Bijlage: 

Kennisvraag Hulpmiddelenzorg - Rapport | 01-10-2018 

 

Kamerbrief over Eindpublicatie landelijke monitor proeftuinen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer de landelijke monitor proeftuinen 

‘Betere zorg voor minder kosten’ aan. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord-verbetert-gezondheid-van-alle-nederlanders
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2018/11/27/reactie-van-minister-bruins-voorafgaand-aan-de-uitzending-aan-avrotros-radar-over-medische-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2018/11/27/reactie-van-minister-bruins-voorafgaand-aan-de-uitzending-aan-avrotros-radar-over-medische-hulpmiddelen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/11/26/reactie-igj-op-berichtgeving-trouw-en-radar
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z22242&did=2018D56782
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z22242&did=2018D56782
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z22242&did=2018D56782
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/26/aanbiedingsbrief-bij-nivel-onderzoek-over-hulpmiddelenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/26/kamerbrief-over-eindpublicatie-landelijke-monitor-proeftuinen
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Bijlage: 

Regio’s in beweging naar een toekomstbestendig gezondheidssysteem - Rapport | 26-11-2018 

 

Kamerbrief Stand van zaken geboortezorg en inzet voor de toekomst 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert Tweede Kamer over de vergelijking van de 

Nederlandse cijfers perinatale sterfte 2015 met Europese landen (Euro-Peristat 2018) en de recente 

cijfers perinatale sterfte 2017 in Nederland. Daarnaast biedt de minister de monitor van het RIVM 

over de integrale bekostiging van de geboortezorg aan. 

Bijlage: 

Geboortezorg in beeld - Rapport | 26-11-2018  

 

Kamerbrief beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-11-2018 

Minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis (VWS) sturen een reactie aan de Tweede Kamer op 

het Gezondheidsraadadvies over prenatale screening. 

Bijlage: 

Advies Gezondheidsraad prenatale screening - Publicatie | 23-11-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Schrik bij hoogbejaarde: Leiden halveert 

huishoudelijke hulp’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 26-11-2018 

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het 

bericht ‘Schrik bij hoogbejaarde: Leiden halveert huishoudelijke hulp.’ 

 

Beantwoording Kamervragen over budgetplafonds gemeente Eindhoven 

Kamerstuk: Kamervragen | 23-11-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het artikel 

'Veldhovense wethouder: Budgetplafonds Eindhoven gaan in tegen de wet'. Het artikel gaat over de 

maximale budgetten die de gemeente Eindhoven heeft ingesteld voor aanbieders van zorg in het 

kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet.  

 

Kamervragen over zorgondernemer, de heer Winter 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-11-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van de leden Hijink (SP) en Van 

Gerven (SP) over zorgondernemer, de heer Winter. 

Rechtspraak  
 

ECLI:NL:RBGEL:2018:4963  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 01-11-2018 Datum publicatie 20-11-2018  

Zaaknummer C/05/342657/KG ZA 18-389 

Rechtsgebieden Civiel recht 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/26/kamerbrief-over-stand-van-zaken-geboortezorg-en-inzet-voor-de-toekomst
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/23/kamerbrief-beleidsreactie-op-gezondheidsraadadvies-prenatale-screening
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/26/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98schrik-bij-hoogbejaarde-leiden-halveert-huishoudelijke-hulp%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/26/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98schrik-bij-hoogbejaarde-leiden-halveert-huishoudelijke-hulp%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/23/beantwoording-kamervragen-over-budgetplafonds-gemeente-eindhoven
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/20/kamervragen-over-zorgondernemer-de-heer-winter
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:4963
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Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. De zorgverzekeraar heeft in het kader van een te voeren preferentiebeleid besloten een 

preferent middel met een bepaalde werkzame stof aan te wijzen in uitsluitend een bepaalde (hoge) 

dosering, met als gevolg dat door de minister als verzekerde prestatie aangewezen andere 

doseringen van die stof niet langer door de zorgverzekeraar zullen worden vergoed. De vraag die 

speelt is of de zorgverzekeraar de bevoegdheid daartoe kan ontlenen aan artikel 2.8 lid 1 jo lid 3 van 

het Besluit Zorgverzekeringen (Bzv). 

 

ECLI:NL:RBGEL:2018:5005  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 18-10-2018 Datum publicatie 22-11-2018  

Zaaknummer C/05/342150/KG ZA 18-374 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Vergoeding van zorgkosten door gedaagde opgeschort vanwege lopend 

fraudeonderzoek. Vordering van eiser tot het betaalbaar stellen van declaraties voor verleende zorg 

wordt afgewezen. Aan de zorgverzekeraar komt in dit geval een gerechtvaardigd beroep op 

opschorting toe met het oog op de mogelijkheid tot verrekening in de toekomst.  

 

ECLI:NL:RBNHO:2018:10024  

Instantie Rechtbank Noord-Holland  

Datum uitspraak 02-10-2018 Datum publicatie 19-11-2018  

Zaaknummer C/15/276813 / KG ZA 18-570 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding aanbesteding Sociale Wijkteams. Vordering afgewezen. Geen sprake van gewijzigde 

eisen ten opzichte van de stukken waarop inschrijvende partijen hun offerte dienden te baseren. 

Eisen slechts verduidelijkt. De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat Leiser de 

aanbesteding heeft verloren omdat zij zich voornamelijk heeft ingeschreven op percelen waarop zij nu 

al actief was. Gelet op de scores die de diverse partijen hebben geboekt is het veeleer aannemelijk 

dat zij de aanbesteding heeft verloren omdat zij de kracht van de concurrentie heeft onderschat. 

Overige klachten afgewezen omdat Van een inschrijvende partij mag worden verwacht dat zij zich 

proactief opstelt en dat bezwaren in een zo vroeg mogelijk stadium kenbaar worden gemaakt bij de 

aanbestedende dienst. Door klacht eerst ter zitting naar voren heeft gebracht, is aan voornoemde 

eisen niet voldaan. 

 

ECLI:NL:RBNHO:2018:10026  

Instantie Rechtbank Noord-Holland  

Datum uitspraak 02-10-2018 Datum publicatie 19-11-2018  

Zaaknummer C/15/276918 / KG ZA 18-583 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:5005
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:10024
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:10026
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Kort geding aanbesteding Sociale Wijkteams. Vordering afgewezen. Anders dan eiser is de 

voorzieningenrechter van oordeel dat van subcriteria in onderhavige aanbestedingsprocedure geen 

sprake is. Gemeente heeft voldaan aan de eisen zoals opgenomen in het Lianakis -arrest, zij heeft 

alle elementen die in aanmerking worden genomen ter bepaling van de winnende inschrijving, alsook 

het relatieve gewicht van deze criteria, bij de potentiële inschrijvers bekend gemaakt voor 

inschrijving. Het stond de gemeente vrij haar wensen ten aanzien van de verschillende 

gunningscriteria te betrekken in haar beoordeling. Van subcriteria is naar het oordeel van de 

voorzieningenrechter echter geen sprake. De geformuleerde wensen bevatten uitsluitend elementen 

waar inschrijvers aan moesten denken bij het uitbrengen van een offerte en betreffen zo bezien  

handvatten voor de inschrijvers om een en ander te stroomlijnen. Het was voor iedere inschrijver 

duidelijk dat de gemeente een beroep deed op de creativiteit van de inschrijvers om zo het 

onderscheidend vermogen van de inschrijvingen te kunnen beoordelen.  Deze uitgangspunten 

brengen mee dat van de gemeente niet kan worden verlangd dat zij aan alle individuele elementen 

waarderingen zou toekennen. Dat zou immers tot gevolg hebben dat de ruimte voor partijen om zich 

te onderscheiden zou wegvallen. De gemeente was daartoe bovendien niet verplicht. Ook geen 

sprake van gebreken in de motivering. 

 

ECLI:NL:RBNHO:2018:10027  

Instantie Rechtbank Noord-Holland  

Datum uitspraak 15-11-2018 Datum publicatie 19-11-2018  

Zaaknummer C/15/276896 / KG ZA 18-579 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding aanbesteding Sociale Wijkteams. Vordering afgewezen. Geen sprake van procedurele 

fouten. Klachten over het multi-interpretabele gunningscriteria niet tijdig kenbaar gemaakt. Anders 

dan eiser is de voorzieningenrechter van oordeel dat van subcriteria in onderhavige 

aanbestedingsprocedure geen sprake is. Gemeente heeft voldaan aan de eisen zoals opgenomen in 

het Lianakis-arrest, zij heeft alle elementen die in aanmerking worden genomen ter bepaling van de 

winnende inschrijving, alsook het relatieve gewicht van deze criteria, bij de potentiële inschrijvers 

bekend gemaakt voor inschrijving. Het stond de gemeente vrij haar wensen ten aanzien van de 

verschillende gunningscriteria te betrekken in haar beoordeling. Van subcriteria is naar het oordeel 

van de voorzieningenrechter echter geen sprake. Overige klachten ook ongegrond. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit   

In 2019 geen nieuwe bekostiging acute ggz 

Nieuwsbericht | 22-11-2018  

De nieuwe bekostiging van de acute ggz gaat volgend jaar niet door. De brancheorganisaties van 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders trekken hun steun in voor inschrijving van een nieuwe 

zorgstandaard voor de acute ggz. Daardoor kan de Nederlandse Zorgautoriteit de nieuwe bekostiging 

in 2019 niet invoeren, en blijven de huidige regels voor de crisis-dbc’s van kracht. Dit is niet in het 

belang van de patiënt. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:10027
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/11/22/in-2019-geen-nieuwe-bekostiging-acute-ggz
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NZa publiceert hoofdlijnen dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2020 

Nieuwsbericht | 22-11-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt in de informatiekaart Hoofdlijnen dbc-release 2020 

(RZ20a) bekend welke verbeteringen per 2020 worden doorgevoerd in het dbc-systeem van de 

medisch-specialistische zorg. De verbetervoorstellen zijn aangedragen door de zorgaanbieders, 

zorgverzekeraars en hun vertegenwoordigers. Op 20 december volgt een conceptuitlevering van de 

dbc-release (productstructuur). 

Europese Commissie 
 

State of Health in the EU: meer bescherming en preventie voor een langer en gezonder leven 

Brussel, 22-11-2018 

Uit het gezamenlijke verslag Health at a Glance: Europe voor 2018 van de Europese Commissie en 

de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat vandaag is 

gepubliceerd, blijkt dat de gestage toename van de levensverwachting is vertraagd en dat er  grote 

verschillen blijven bestaan tussen en binnen landen, waarbij voornamelijk mensen met een laag 

opleidingsniveau uit de boot vallen. Dit verslag is gebaseerd op vergelijkende analyses van de 

gezondheidstoestand van EU-burgers en de prestaties van de zorgstelsels in de 28 lidstaten, vijf 

kandidaat-lidstaten en drie EVA-landen. 

 

Questions and answers (version 12) - Safety features for medicinal products for human use  

Released 26 November 2018 

Under: Medicinal products 

Sector nieuws  
 

Procedure beoordeling extramurale geneesmiddelen wordt aangepast 

Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 21-11-2018  

Eén van de taken van het Zorginstituut is het adviseren aan de minister voor Medische Zorg en Sport 

over opname van extramurale geneesmiddelen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).  

 

Steeds meer ziekenhuizen schrappen keurmerken 

NVZ, 26-11-2018 

Afgelopen woensdag besloot het bestuur van Baby Friendly Nederland te stoppen met haar 

certificeringsactiviteiten. De reden was een sterk afnemende vraag.  

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/11/22/nza-publiceert-hoofdlijnen-dbc-pakket-medisch-specialistische-zorg-2020
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6498_nl.htm
https://ec.europa.eu/health/state/glance_nl
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/falsified_medicines/qa_safetyfeature_en.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/11/21/procedure-beoordeling-extramurale-geneesmiddelen-wordt-aangepast
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3797-steeds-meer-ziekenhuizen-schrappen-keurmerken
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