
Nieuwsflits Gezondheidszorg

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de sectorgroep 

Gezondheidszorg.

Met deze digitale nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte 

houden van relevante juridische ontwikkelingen in de 

gezondheidszorg. Wij hopen dat deze informatie van pas kan komen 

bij uw dagelijkse werkzaamheden. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsflits, neemt u dan 

contact op met Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht (tel: 053 - 480 42 26, 

yvonne.nijhuis@kienhuishoving.nl).

In deze nieuwsbrief komt het volgende onderwerp aan de orde:

- Verlaagde bezoldigingsmaxima voor zorg- en welzijnsinstellingen

- Nieuwe bezoldigingsmaxima voor zorgverzekeraars

- De IGZ in 2014

- Stand van zaken Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen

- Melding "ontslag" bij IGZ wegens disfunctioneren en VOG in de zorg

Verlaagde bezoldigingsmaxima voor zorg- en welzijnsinstellingen
Sinds 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden, waarmee 

de bezoldiging van (onder meer) bestuurders en toezichthouders in de zorg is gemaximeerd tot 

een wettelijke bezoldingsmaximum, voor 2013 neerkomend op: € 228.599,-. 

Op 26 november jl. heeft de minister van VWS besloten tot het instellen van de Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector (hierna: de Regeling zorg en 

welzijn), welke op 29 november jl. is gepubliceerd in de Staatscourant. Ons inziens is deze 

naam verwarrend omdat uit de Regeling zorg en welzijn zelf en uit de toelichting daarop blijkt 

dat deze regeling geldt voor de jeugdzorg, alle WTZi-instellingen en de bloedbank.

Met de Regeling zorg en welzijn maakt de minister gebruik van de in de WNT opgenomen 

bevoegdheid om gestaffelde normen vast te stellen beneden het bezoldigingsmaximum. De 

indeling is gebaseerd op de klassenindeling die ook deel uitmaakte van de Beloningscode 

Bestuurders Zorgsector (BBZ) van NVZD en NVTZ, zij het met lagere bedragen.

Bij de indeling zijn de volgende criteria van belang: 

- de moeilijkheidsgraad van de bedrijfsvoering, dan wel de bestuurlijke complexiteit die 

daaruit voortvloeit;
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- de omvang van de gevolgen van het handelen van de rechtspersoon en de impact daarvan 

op de maatschappij;

- de omvang van de rechtspersoon of instelling. 

Voor een topfunctionaris in Klasse A (de laagste klasse) geldt een bezoldigingsmaximum van    

€ 85.590,-, terwijl voor een topfunctionaris in Klasse J (de hoogste klasse) een maximum geldt 

van € 229.043,-. Het wettelijke bezoldigingsmaximum voor 2014 is vastgesteld op € 230.474,-. 

Alle bedragen zijn inclusief de onderling uitwisselbare bestanddelen beloning, belastbare 

onkostenvergoeding en werkgeversdeel pensioenpremie en exclusief de door de werkgever 

verschuldigde sociale premies. 

De Regeling zorg en welzijn treedt in werking op 1 januari 2014. Er bestaat nog enige 

onduidelijkheid over het van toepassing zijnde overgangsrecht. Ons inziens geldt voor 

topfunctionarissen, die op dit moment rechtsgeldig gebruik maken van het overgangsrecht, dat 

zij dat kunnen blijven doen. Aldus zou de Regeling zorg en welzijn voor hen geen directe 

gevolgen hebben. Dit op grond van artikel 7.3 lid 4 WNT.

Voor topfunctionarissen die op of na 1 januari 2013 een nieuw dan wel gewijzigd dienstverband 

c.q. beloning hebben gekregen, waardoor het WNT-regime onverkort op hen van toepassing is 

geworden, geldt ons inziens dat zij per 1 januari 2014 direct onder de normen, zoals genoemd 

in de Regeling zorg en welzijn, vallen. De gevolgen hiervan zouden niet al te groot hoeven zijn, 

indien de topfunctionaris reeds conform de BBZ was ingeschaald. Dit omdat de normen 

genoemd in de Regeling zorg en welzijn slechts iets lager zijn vastgesteld dan de normen uit de 

thans geldende BBZ.

Zoals gezegd, bestaat hierover nog enige onduidelijkheid. Mocht hierover meer duidelijk 

worden, dan berichten wij u vanzelfsprekend nader.

Voor vragen over deze nieuwe klassenindeling en de gevolgen daarvan binnen uw instelling, 

kunt u contact opnemen met Yvonne Nijhuis dan wel Miriam Reinders.

Nieuwe bezoldigingsmaxima voor zorgverzekeraars
Ook voor zorgverzekeraars geldt sinds 1 januari 2013 de WNT, zij het dat zij niet onder het 

wettelijke bezoldingsmaximum vallen, maar onder een sectorale bezoldigingsnorm. Dit houdt in 

dat een apart beloningsmaximum geldt (inclusief de belastbare vaste en variabele onkosten 

vergoedingen) voor een bepaalde sector. Op dit moment is daarvan alleen voor 

zorgverzekeraars gebruik van gemaakt en deze norm komt voor 2013 neer op € 300.000,-.

De minister van VWS heeft bij de regeling waarbij de sectorale bezoldigingsnorm voor 2013 

werd vastgesteld, al aangekondigd gebruik te willen maken van de bevoegdheid om 

gedifferentieerde maxima vast te stellen. Dat heeft de Minister nu gedaan: bij de op 26 

november 2013 gepubliceerde Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen 

zorgverzekeraars (hierna: de Regeling zorgverzekeraars) is de klassenindeling bekend 

gemaakt. De sectorale norm voor de hoogste klasse is daarbij gehandhaafd op € 300.000,--

bruto.

De Regeling zorgverzekeraars hanteert voor het kalenderjaar 2014 een klassenindeling op 

basis van het aantal verzekerden van de zorgverzekeraar. 

- tot 300.000 verzekerden: maximale norm is € 220.000,-

- 300.000 - 1.000.000 verzekerden: maximale norm is € 260.000,-

- vanaf 1.000.000 verzekerden: maximale norm is € 300.000,-
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Het gaat hier om het totaal aantal verzekerden van een zorgverzekeraar ongeacht onder welk 

label de verzekering is gesloten. De peildatum voor het aantal verzekerden is 1 januari 2014.

De IGZ in 2014

Staat van de Gezondheidszorg 2013

Op 13 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de IGZ) de nieuwe 

Staat van de Gezondheidszorg 2013 gepubliceerd. Dit jaar staat het sturen op verantwoord 

functioneren centraal in dit jaarlijkse rapport. Het rapport beschrijft welke waarborgen nodig zijn 

om te sturen op functioneren en daarmee disfunctioneren te voorkomen.

Sturen op het functioneren van zorgmedewerkers komt de kwaliteit en veiligheid van de zorg 

ten goede. De IGZ vindt het belangrijk dat een instelling of zorgprofessional het vermogen heeft 

om te leren. De IGZ wil bij een calamiteit zien dat die ook zo erkend en onderzocht wordt en dat 

er zaken verbeterd worden. De IGZ gaat erop toezien dat besturen deze verantwoordelijkheid 

nemen.

Toetsing overdracht gegevens en infectiepreventie

Verder is interessant voor u om te weten dat de IGZ heeft aangekondigd in 2014 te toetsen of 

ziekenhuizen patiëntengegevens goed overdragen aan verpleeg- en verzorgingshuizen, 

thuiszorgorganisaties en huisartsen. De inspectie gaat zich daarbij speciaal richten op de 

overdracht van gegevens van kwetsbare ouderen.

De inspectie zal in (met name) de dossiers van kwetsbare ouderen controleren of er vanuit het 

ziekenhuis schriftelijk of elektronisch is overgedragen volgens de wet- en regelgeving en 

veldnormen. Ook zal er gekeken worden of de ontvangende instellingen (verpleeg- en 

verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen) bij ontbreken van 

overdrachtsinformatie tijdig actie hebben ondernomen om die essentiële informatie voor 

verantwoorde zorg alsnog te krijgen.

Verder is gebleken uit onderzoek van de IGZ, gepubliceerd in rapporten die 18 december jl. aan 

de Tweede Kamer zijn gezonden, dat ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de toename 

van resistente bacteriën; richtlijnen voor preventie worden onvoldoende nageleefd. In de 

ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen) wordt onvoldoende rekening gehouden met 

besmettingsrisico’s.  

De IGZ zal haar rapporten naar alle ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen in 

Nederland sturen met daarbij de dringende oproep om aan de huidige normen te voldoen, zeker 

ook omdat de inspectie de veldpartijen adviseert deze normen aan te scherpen. De IGZ zal 

strikt handhaven op de naleving van deze normen.

Wilt u meer weten over het geplande optreden van de IGZ in 2014 of heeft vragen over wet- en 

regelgeving met betrekking tot de IGZ? U kunt hiervoor contact opnemen met Yvonne Nijhuis. 

Zij vertelt u graag meer of kan u bijstaan in uw geschil met de IGZ.

Stand van zaken Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen
Begin juli van dit jaar is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen 

(hierna: de Wkkgz) aangenomen. Uitgangspunt van de Wkkgz is de verplichting voor de 
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zorgaanbieder om goede zorg aan te bieden, waaronder wordt verstaan zorg van goede 

kwaliteit en van goed niveau. 

De Wkkgz zal de Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen (de Wkcz) en de Kwaliteitswet 

zorginstellingen (Kwz) vervangen. Nagenoeg alle bepalingen uit deze wetten komen, in 

gewijzigde vorm, terug in de Wkkgz.

De Wkkgz kent daarbij echter een veel ruimer toepassingsbereik dan de Wkcz en de Kwz. Zo is 

de wet van toepassing op allerlei soorten zorg, zowel verricht door instellingen als door 

solistisch werkende zorgverleners, waaronder ook alternatieve zorgaanbieders.

De wet bevat regels die de kwaliteit van zorg moeten bevorderen en voor patiënten een 

effectieve en laagdrempelige geschilbehandeling moeten waarborgen.

Het was de bedoeling dat dit wetsvoorstel in oktober door de Eerste Kamer behandeld zou 

worden, maar dit is uitgesteld vanwege een gevraagde verheldering van de toelichting op dit 

wetsvoorstel. Deze toelichting is er inmiddels gekomen en de verdere behandeling van de 

Wkkgz, althans het voorbereidend onderzoek door de vaste Eerste Kamercommissie, zal op 14 

januari a.s. plaatsvinden.

Wij houden u op de hoogte!

Melding “ontslag” bij IGZ wegens ernstig disfunctioneren en VOG in de zorg
Onveilige situaties moeten in de zorg zoveel mogelijk worden voorkomen, dat vindt ook de 

regering. Eén van de verplichtingen die daarvoor is opgenomen in de hiervoor genoemde 

Wkkgz is dat zorginstellingen onmiddellijk melding moeten doen bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (hierna: IGZ) van een opzegging, ontbinding of niet-voortzetting van een 

overeenkomst met een zorgverlener op grond van ernstig disfunctioneren. De meldingsplicht 

geldt alleen in gevallen waarbij het disfunctioneren verband houdt met de zorgverlening aan 

een cliënt/patiënt. De IGZ vermeldt vervolgens deze gevallen van disfunctioneren in een 

database, zodat nieuwe werkgevers eventuele incidenten met betrekking tot een nieuwe 

medewerker kunnen terugvinden en de IGZ in staat is toe te zien op de verdere activiteiten van 

de betrokken zorgverlener.

De eerder in het wetsvoorstel nog voorgestelde verplichte verklaring omtrent het gedrag (VOG) 

voor alle (nieuwe) zorgmedewerkers is uiteindelijk komen te vervallen. In plaats daarvan is 

opgenomen dat in een nadere AMvB wordt geregeld in welke gevallen een zogenaamde VOG 

verplicht wordt gesteld.

Onduidelijk is evenwel wanneer de hiervoor genoemde meldingsplicht precies geldt. In de 

praktijk leidt niet elk disfunctioneren tot een eenzijdig ontslag. In veel gevallen leidt dit ook tot 

een gezamenlijke conclusie van zorgaanbieder en zorgverlener dat de arbeids- of 

toelatingsovereenkomst beter in goed overleg kan worden beëindigd. Lang niet altijd is dan al 

het volledige traject van disfunctioneren doorlopen, waardoor de conclusie van ernstig 

tekortschieten van de betreffende zorgverlener wellicht te voorbarig zou zijn (dan wel pas 

achteraf wordt vastgesteld). In dergelijke gevallen behoeft een meldingsplicht ons inziens dus 

niet persé aan de orde te zijn. Een nieuwe werkgever zou deze informatie echter wel graag 

hebben gehad. Dit te meer gezien de verplichting, eveneens op grond van de Wkkgz, voor 

zorginstellingen om zich ervan te vergewissen of zorgverleners die voor hen gaan werken, 

geschikt zijn voor hun werk.



Een probleem kan zich voordoen als later blijkt dat de betreffende zorgverlener schade heeft 

aangericht in de patiëntenzorg. In dat geval rust ons inziens alsnog een meldingsplicht op de 

zorgaanbieder, omdat dan sprake is van een calamiteit.

Dat brengt ons bij een ander lastig punt in dit kader: de referentie. Duidelijk is dat een referentie 

geen onwaarheden mag bevatten. Maar wat dient vermeld te worden bij een beëindiging met 

wederzijds goedvinden, dan wel bij eenzijdige beëindiging door de zorgverlener in verband met 

mogelijk disfunctioneren? Een referentie luistert nauw en wat wel en niet vermeld kan worden 

hangt grotendeels af van de omstandigheden van het geval. Bij twijfel doet u er goed aan om 

een neutrale referentie af te geven.

Mocht u worstelen met deze vraag in een concreet geval, schroomt u dan niet om hierover 

contact met ons op te nemen.
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