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DISCLAIMER 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze 
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cliënten en andere relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die 
gevallen kan vanzelfsprekend een op de specifieke situatie toegesneden deskundig advies 
worden gegeven. 
 
Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, 
aanvaardt KienhuisHoving geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere 
onjuistheden (of de gevolgen daarvan). 
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WKKGZ: STAND VAN ZAKEN EN 
BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN 
Yvonne Nijhuis  

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) 

wordt op dit moment behandeld in de Eerste Kamer. De 

verwachting is echter, gezien de behandeling van andere 

spoedeisende wetsvoorstellen (zoals de Wet langdurige zorg, 

de Invoeringswet Jeugdwet, de Wet Voorwaarden voor 

winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg en de 

Wet verbod verticale integratie), dat de afronding van de 

Wkkgz niet meer voor het kerstreces zal plaatsvinden. 

Dit wetsvoorstel bevat ten opzichte van bestaande wetgeving (met 

name de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Klachtrecht 

Cliënten Zorginstellingen) nieuwe elementen. 

 

Samengevat betreffen dat de volgende: 

 De verplichting om een klachtenfunctionaris te hebben (niet 

langer een klachtencommissie). Het codificeert naar de 

mening van de Minister van VWS goede praktijken van 

klachtenafhandeling bij zorgaanbieders. Dit heeft een 

verwacht positief effect op de klachtenafhandeling door alle 

zorgaanbieders. Zorgaanbieders die hun 

klachtenbehandeling op orde hebben, zullen naar 

verwachting met weinig geschillen bij de geschilleninstantie 

te maken krijgen. Dit wetsvoorstel zet in op de-escaleren en 

dejuridiseren. 

 Een laagdrempelig en betaalbaar alternatief voor de civiele 

rechter voor die gevallen waarin de cliënt en zorgaanbieder 

samen niet tot een oplossing kunnen komen naar 

aanleiding van een klacht van een cliënt. Daartoe verplicht 

dit wetsvoorstel zorgaanbieders om aangesloten te zijn bij 

een door de sector zelf op te richten geschilleninstantie, die 

bindende uitspraken kan doen en een schadevergoeding 

kan toekennen van maximaal € 25.000. Dat laat onverlet 

dat het zorgaanbieders en cliëntenorganisaties vrij staat 

desgewenst een hoger maximum bedrag met elkaar af te 

spreken. 

 De wet is ook van toepassing op het jaarlijks fors 

toenemende aantal solistisch werkende zorgverleners dat 
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zich als zelfstandige zonder personeel aanbiedt. Ook zij 

werken met en voor kwetsbare cliënten. Dit brengt een 

grote verantwoordelijkheid met zich mee. De extra lasten 

voor dergelijke solistisch werkende zorgaanbieders zijn 

naar de mening van de regering te rechtvaardigen. 

 De wet is van toepassing op aanbieders van cosmetische 

ingrepen en niet-reguliere zorg (alternatieve geneeswijzen). 

Bij excessen kan de IGZ ingrijpen. Indien een cliënt een 

klacht heeft, kan deze zorgvuldig volgens de regels van dit 

wetsvoorstel behandeld worden. 

 De wet biedt in het kader van het systeem van Veilig 

Incident Melden (VIM) bescherming aan de melder van 

incidenten en degenen die fouten hebben gemaakt, om hen 

zodoende te stimuleren te melden en anderen te laten leren 

van gemaakte fouten. 

 De wet bevat een definitie van «goede zorg» die aansluit op 

de ontwikkelingen in de zorg van de laatste jaren. 

Kwaliteitsaspecten als veiligheid van zorg en bejegening 

maken deel uit van de definitie van goede zorg. 

 Een uitbreiding van de meldplichten voor zorgaanbieders bij 

de IGZ met meldplichten bij geweld in de zorgrelatie en 

ontslag van zorgverleners wegens ernstig disfunctioneren. 

Het gaat om ernstige zaken waarbij de IGZ na de melding 

kan toezien op de eventuele verdere activiteiten van de 

betrokken zorgverlener.De huidige meldplichten voor 

zorgaanbieders bij de IGZ voor calamiteiten en seksueel 

misbruik zijn te beperkt vormgegeven. Niet alle vormen van 

geweld van professionals tegen de cliënt vallen onder die 

plichten; daarbij gaat het met name om mishandeling in de 

zin van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht of 

dwang in de zin van artikel 284 van het Wetboek van 

Strafrecht. Naar aanleiding van een aantal cases van 

disfunctionerende zorgverleners, die vervolgens bij een 

andere zorgaanbieder weer aan de slag gingen, is 

geconcludeerd dat het noodzakelijk is dat de IGZ 

zorgverleners die worden ontslagen wegens ernstig 

disfunctioneren, kan volgen. 

 De verplichting voor werkgevers in de zorg om een VOG te 

eisen van nieuwe medewerkers die werken met de meest 

kwetsbare cliënten. Hierbij gaat het de facto om de cliënten 

die onder het bereik van de Wet langdurige zorg vallen en 

cliënten waarbij sprake is van intramurale GGZ-zorg op 



grond van de Zorgverzekeringswet. 

 De verplichting voor werkgevers in de zorg om zich te 

informeren over het functioneren in het verleden van nieuwe 

medewerkers. De nieuwe werkgever kan zo nodig bij de 

IGZ navraag doen of deze, naar aanleiding van een melding 

van ontslag wegens ernstig disfunctioneren, tot de 

conclusie is gekomen dat er redenen zijn om aan te nemen 

dat er een situatie bestaat die voor de veiligheid van 

cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen. 

In dat geval kan de nieuwe werkgever, met instemming van 

betrokkene, contact opnemen met de vorige werkgever om 

nadere informatie in te winnen (vergewisplicht). 

 

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen informeren wij u 

nader. 

KLEINSCHALIG WONEN EN ZORG: 
BEKIJK GOED OF DE ONTWIKKELING IN 
HET BESTEMMINGSPLAN PAST 
Margot de Buck  

Mensen met een zorgbehoefte willen steeds vaker buiten 

zorginstellingen wonen. Zij willen zolang mogelijk zelfstandig 

blijven in een 'gewone' woning met beperkte zorgverlening. 

Ook het Rijksbeleid richt zich op meer kleinschalige 

woonzorgvormen. 

Kleinschalig wonen met zorg stuit in de praktijk nogal eens op 

planologische bezwaren. Bij wijziging van gebruik van 

zorgvastgoed dienen zorginstellingen te bezien of het 

voorgenomen gebruik nog steeds in overeenstemming is met het 

geldende bestemmingsplan. 

 

Bestemming “wonen” of “maatschappelijk” 

 

De bestaande bestemmingsplannen kennen veelal een 

traditionele definitie van het begrip “wonen”, gericht op een 

zelfstandig huishouden, en zijn niet toegesneden op deze nieuwe 

vorm van wonen. Verzorgingshuizen, zorginstellingen en 

verpleeghuizen hebben meestal de bestemming 
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“Maatschappelijk”. Onderscheid tussen “wonen” en 

“maatschappelijk” kan in de praktijk belemmerend werken. 

 

In jurisprudentie is uitgemaakt dat de bestemming “wonen” ook 

kan zien op mindere traditionele woonvormen. Kleinschalige 

woonvormen met zorg kunnen hieronder vallen. Of een 

woonzorgcomplex past binnen de ter plaatse geldende 

bestemming is vooral afhankelijk van de geboden zorg. Wonen 

moet centraal staan, eventuele zorg en begeleiding daaraan 

ondergeschikt. De mate waarin de bewoning een zelfstandig 

karakter heeft ten opzichte van de geleverde zorg en begeleiding 

is cruciaal. Hoe meer de bewoning ondergeschikt wordt aan de 

zorg en begeleiding, hoe groter het risico op strijd met de 

bestemming “wonen”. De zelfstandigheid van het wonen, kan 

worden benadrukt als de bewoners over een eigen zit/slaapkamer 

beschikken en een eigen dagbesteding hebben. Indien de 

bewoners zelfstandig kunnen leven, niet afhankelijk zijn van 

voortdurende zorg en de geboden zorg vooral bestaat uit 

specifieke ondersteuning voor de dagelijkse levensbehoeften 

(“thuiszorg” ), zal doorgaans sprake zijn van “nagenoeg 

zelfstandige bewoning”. 

 

In dat geval wordt het gebruik gekwalificeerd als ‘wonen’. Indien 

het betreffende woon-zorgcomplex geen woonbestemming heeft, 

zal sprake zijn van strijd met het bestemmingsplan. De gemeente 

is dan in beginsel verplicht hiertegen handhavend op te treden. In 

dit verband kan worden gewezen op de voorgenomen 

handhavingsactie van de gemeente Wageningen in mei van dit 

jaar tegen verzorgingshuis Dennenrust. De gemeente heeft - na 

daartoe te zijn aangespoord door de Staatssecretaris - uiteindelijk 

afgezien van het plan om bewoners die zonder zorgindicatie in 

een verzorgingshuis wonen tot een verhuizing te dwingen. 

 

Hierbij een aantal recente voorbeelden uit de jurisprudentie. 

 

Nagenoeg zelfstandige bewoning: 

 ABRvS 29 januari 2014, 201302275/1/R1 (Hof van 

Twente): Het plan beoogt bij te dragen aan het langer 

zelfstandig kunnen wonen voor ouderen. Bestemming 

“woning met zorg” voor licht verstandelijk gehandicapten. 

Woningen worden als reguliere woningen aangeduid en 



tellen mee in de reguliere woningbehoefte.  

 ABRvS 15 oktober 2014, 201400340 (Uden): Op het 

perceel worden vijftien appartementen verhuurd aan 

mensen met een schizofrene aandoening, één appartement 

is ingericht als gemeenschappelijke ruimte. De bewoners 

hebben allen een CIZ-indicatie en zijn verplicht om een 

zorgcontract af te sluiten. Overdag is begeleiding aanwezig 

voor hulp bij de dagelijkse taken, ’s nachts is er een 

telefonisch alarmerings-/bewakingssysteem. Er is geen 

sprake van een verplicht begeleidings- of behandeltraject. 

De Afdeling overweegt: “Dat de bewoning aan bepaalde 

voorwaarden is gebonden, betekent niet dat daarmee het 

karakter van de woonfunctie wordt ontnomen”. 

 

Geen zelfstandige bewoning: 

 ABRvS 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2609 (Uden) 

Voor “Wonen” aangewezen gronden zijn bestemd voor 

woongroepen voor verstandelijk gehandicapten en/of 

lichamelijk gehandicapten tot een maximum van 15 

wooneenheden met de daarbij behorende voorzieningen. 

De Afdeling overweegt dat in de planregels niet is 

omschreven wat onder een woongroep voor verstandelijk 

gehandicapten en/of lichamelijk gehandicapten dient te 

worden verstaan. Ook is in de planregels niet omschreven 

wat onder een wooneenheid dient te worden verstaan. In 

het plan is daarom niet gewaarborgd dat de wooneenheden 

alleen voor zelfstandige bewoning mogen worden gebruikt. 

De vestiging van een zorginstelling, volgens de planregels 

“bebouwing bestaande uit wooneenheden in combinatie 

met maatschappelijke zorg en algemene voorzieningen in 

hoofdzaak ten behoeve van de bewoners van deze 

wooneenheden”, is daarom binnen de bestemming “Wonen” 

niet uitgesloten. 

 

Bestemmingsplancheck 

 

Hoewel de criteria in de jurisprudentie inmiddels redelijk zijn 

uitgekristalliseerd, is het in de praktijk niet altijd eenvoudig om 

vast te stellen of de constructie van wonen en zorg voldoet aan 

het bestemmingsplan. Ook is (nog) niet uitgemaakt waar voor 



kleinschalige woonzorgvoorzieningen precies de grens ligt tussen 

“maatschappelijk” en “wonen”. Een bestemmingsplancheck vooraf 

vergroot de (juridische) slagingskansen van een project. Een 

bestemmingsplan op maat biedt de grootst mogelijke zekerheid. 

Daarvoor is wel de medewerking van de gemeente vereist. 

Wilt u goed beslagen ten ijs komen, belt u dan met Ingrid Nauta of 

Margot de Buck, advocaten omgevingsrecht. 

WIJZIGING REGELS BEPALING 
ONTSLAGVOLGORDE IN DE ZORG 
Yvonne Nijhuis  

Er wordt een wijziging in het Ontslagbesluit doorgevoerd met 

betrekking tot de regels voor het bepalen van de 

ontslagvolgorde bij het vervallen van arbeidsplaatsen binnen 

categorieën uitwisselbare functies die worden vervuld in de 

zorg. 

Voor deze bijzondere regels is gekozen omdat onverkorte 

toepassing van het afspiegelingsbeginsel per bedrijfsvestiging 

voor werkgevers en werknemers tot onredelijke uitkomsten kan 

leiden. De bedrijfsvestiging wordt bepaald aan de hand van de 

wijze waarop de eenheid zich naar buiten toe presenteert en de 

wijze waarop de eenheid intern is georganiseerd. Indien een 

werkgever landelijk of regionaal georganiseerd is, kan dit er toe 

leiden dat het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast op 

werknemers met uitwisselbare functies bij meerdere gemeenten. 

Het gevolg hiervan is dat de betreffende werkgevers met het 

indienen van hun ontslagaanvraag moeten wachten totdat de 

besluitvorming over inkoop van gemeenten is afgerond in alle 

gemeenten om te kunnen vaststellen wie voor ontslag in 

aanmerking komt. 

  

Het betreffen arbeidsverhoudingen in de thuiszorg, verpleeg- of 

verzorgingshuizen, de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg en 

de gehandicaptenzorg. 

  

Als een werknemer zijn werkzaamheden in meerdere gemeenten 

uitvoert, of heeft uitgevoerd, wordt voor de toepassing uitgegaan 

van de gemeente waar de werknemer het meest werkzaam is, of 
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is geweest. Hierbij geldt een referteperiode van 12 maanden 

voorafgaand aan het indienen van de ontslagaanvraag bij het 

UWV. Is een werknemer korter dan 12 maanden in dienst dan 

wordt voor het bepalen van de referteperiode van die kortere 

periode uitgegaan. 

  

Er gelden twee uitzonderingen. In de eerste plaats betreft dit het 

geval waarbij een werkgever binnen de gemeente beschikt over 

meerdere bedrijfsvestigingen. Dan bepalen die separate 

bedrijfsvestigingen de ontslagvolgorde in plaats van de gemeente. 

In de tweede plaats geldt dat indien een werkgever in de 

gehandicaptenzorg of de jeugdzorg aannemelijk maakt dat 

vanwege de organisatiewijze van de werkzaamheden uitgegaan 

moet worden van de bedrijfsvestiging en niet van de gemeente, 

dat dan inderdaad van de bedrijfsvestiging kan worden uitgegaan. 

Bijvoorbeeld ingeval de werkzaamheden regionaal zijn 

georganiseerd en de werkzaamheden zich uitstrekken over 

meerdere gemeenten. 

  

Deze wijziging geldt in ieder geval voor ontslagaanvragen die zijn 

ingediend op of na 11 november 2014. Om te voorkomen dat een 

werkgever vóór dit tijdstip ingediende ontslagaanvragen (waar 

voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel reeds was 

uitgegaan van de gemeente) opnieuw moet indienen, geldt dat de 

wijziging tevens wordt toegepast op eerder ingediende verzoeken. 

  

De afwijking is mede ingegeven door CAO-partijen bij de CAO 

VVT, die hebben opgeroepen te komen tot een wijziging van de 

toepassing van het afspiegelingsbeginsel. De vraag is echter of 

het besluit hiermee niet is doorgeschoten. De afwijking lijkt 

immers met name bedoeld te zijn voor ontslagen in zorg, die 

ingekocht wordt bij gemeenten op grond van de WMO. De 

zorgorganisatie is dan ingericht op basis van het gemeentelijk 

contract. Bij bijvoorbeeld de langdurige zorg is het maar zeer de 

vraag of het bepalen van de ontslagvolgorde aan de hand van de 

werkzaamheden die binnen de afzonderlijke gemeenten komen te 

vervallen, wel in overeenstemming is met de wijze waarop de 

werkzaamheden in die zorgorganisaties zijn ingericht. Het besluit 

had mijns inziens ook hiervoor een uitzondering moeten maken. 

  

Mocht u meer willen weten, dan kunt u uiteraard contact opnemen 

met Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht/arbeidsrecht. 



ZORGVERZEKERAAR TOCH GEEN 
AANBESTEDENDE DIENST? 
Marianne Sprik  

Onduidelijkheid is ontstaan over de vraag of 

zorgverzekeraars aanbestedende diensten zijn. In recente 

uitspraken van voorzieningenrechters wordt deze vraag 

wisselend beantwoord. 

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland oordeelde 

op 27 oktober 2014 dat zorgverzekeraars geen aanbestedende 

diensten zijn. De voorzieningenrechter sluit aan bij “de in de 

rechtspraak heersende opvatting dat een zorgverzekeraar geen 

aanbestedende dienst is (…)”. Hierbij wordt verwezen naar de 

uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den 

Haag van 16 september 2014, waarin is geoordeeld dat 

zorgverzekeraar Achmea geen aanbestedende dienst is. Deze 

uitspraken staan lijnrecht tegenover de uitspraak van de 

voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant 

van 19 juni 2014, waarin is geoordeeld dat zorgverzekeraar CZ 

wel een aanbestedende dienst is. 

  

Indien zorgverzekeraars worden aangemerkt als aanbestedende 

dienst moeten zij bij hun inkoopprocedures de Aanbestedingswet 

2012 (hierna: Aw) in acht nemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 

een zorgverzekeraar voor de inkoop van hulpmiddelen een 

Europese aanbestedingsprocedure moet organiseren, indien de 

geraamde waarde van deze opdracht hoger ligt dan € 207.000,-. 

Zorgverzekeraars zijn dan gebonden aan veel meer regels. 

  

De toepasselijkheid van de Aw biedt mogelijkheden voor 

inschrijvers. Een aanbestedende dienst mag bijvoorbeeld 

opdrachten niet onnodig samenvoegen op grond van art. 1.5 Aw. 

Indien de aanbestedende dienst dit toch nodig acht, moet deze 

samengevoegde opdracht worden opgedeeld in percelen. Dit 

kwam aan de orde in de uitspraak van de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 19 juni 2014 

betreffende de inkoop van stomamateriaal. De opdracht werd op 

dit moment uitgevoerd door 17 gecontracteerde zorgaanbieders. 

CZ wilde de gehele opdracht echter gunnen aan één leverancier. 

Hierdoor dreigden meerdere (potentiële) leveranciers van de 

markt te worden uitgesloten. Volgens de rechter had CZ niet 
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voldoende gemotiveerd waarom zij de opdracht niet in percelen 

had verdeeld. Daarom oordeelde de voorzieningenrechter dat CZ 

de inkoopprocedure moest staken. 

  

CZ heeft hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak van de 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 19 juni 2014. Hopelijk kan 

het Hof ’s-Hertogenbosch meer duidelijkheid brengen over de 

vraag of een zorgverzekeraar moet worden aangemerkt als een 

aanbestedende dienst. Uiteraard houden wij u op de hoogte. 

  

Mocht u vragen hebben over aanbestedingen in de zorg, kunt u 

contact opnemen met Marianne Sprik, advocaat 

aanbestedingsrecht en lid van de sectorgroep gezondheidszorg. 

 

 


