
Nieuwsflits Gezondheidszorg

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 3
e

nieuwsflits van 2013 van de sectorgroep 

Gezondheidszorg.

Met deze digitale nieuwsflits 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 deze nieuwsflits, neemt u dan 

contact op met Marlies Pierik, zorgvastgoed specialist (tel: 053 - 480 43 28, 

marlies.pierik@kienhuishoving.nl). Wilt u meer weten over deze sectorgroep, dan verwijzen wij 

u naar onze internetsite: www.kienhuishoving.nl, zie onder ‘Diensten’, ‘Gezondheidsrecht'.

  
In deze nieuwsflits:

- Let op! Melding aan CSZ verplicht voor verhuur van (voormalige) intramurale ruimtes

- Gevolgen woonakkoord (ver)huren van zorgwoningen

LET OP! MELDING AAN CSZ VERPLICHT VOOR VERHUUR VAN (VOORMALIGE) 

INTRAMURALE RUIMTES

Zorgaanbieders die, vanwege de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg, direct 

woonruimten gaan verhuren aan een nieuwe cliënt danwel een andere individuele huurder 

zonder daarbij intramurale zorg aan te bieden, moeten dit melden aan het College Sanering 

Zorginstellingen (hierna: het CSZ). Deze verplichting blijkt uit de wijziging van de Beleidsregel 

vervreemding onroerende zaken (hierna: de Beleidsregel), die het CSZ per 1 februari 2013 

heeft vastgesteld.

Voorwaarde voor goedkeuring extramuralisering

De voorwaarden voor goedkeuring door het CSZ zijn vastgelegd in de nieuwe Beleidsregel, 

waaraan een hoofdstuk is toegevoegd met betrekking tot extramuralisering.

Hieruit blijkt dat het CSZ (in geval van extramuralisering c.q. scheiden wonen zorg) goedkeuring 

verleent als de huurprijs tenminste 70% bedraagt van de maximale huurprijs op grond van het 

woningwaarderingsstelsel (hierna: WWS).

Om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden heeft het CSZ besloten dat kamers of 

appartementen die verhuurd worden op grond van het WWS een eenmalige melding voldoende 

is, met daarbij een berekening voor alle te verhuren ruimtes. Vervolgens zal door het CSZ een 

goedkeuring worden afgegeven met een prijs die voor alle gelijkwaardige te verhuren ruimtes 

gelijk is.

mailto:marlies.pierik@kienhuishoving.nl
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34001D191B0615151A0E151A79081E617804127A666604026F1E7D74060D7E780F0801691B2F&gegevens_rg=34711466197C1264670E6C1470721E6177006C7A1F600C0D6F6B0E01070D09767C7E0C12692F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3400656D6A7361611C0E176E79021E617C01107A661601026F697970770D787A020C031C682F&gegevens_rg=34071D191E0610666B0E641F06051E617F71127A1C6877036F1C09077077090F0A787119612F&email=3C4741294E2B78213A51274E284546270E0623323C3D54532E73562631&link=http://www.kienhuishoving.nl/
http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=34001D191B0615151A0E151A79081E617804127A666604026F1E7D74060D7E780F0801691B2F&gegevens_rg=34711466197C1264670E6C1470721E6177006C7A1F600C0D6F6B0E01070D09767C7E0C12692F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://wetten.overheid.nl/BWBR0032885/geldigheidsdatum_20-02-2013


Andere gevallen

In andere gevallen van verhuur (aan een individu op de vrije markt, aan een apotheek, een 

huisartsenpost of apotheek enz.), geldt dat de marktconforme prijs behaalt moet worden. In 

deze gevallen gelden ook de basisregels van het CSZ. Dat wil zeggen dat via een zogenaamde 

open procedure moet worden verhuurd, dan wel dat er twee taxaties moeten worden gevraagd, 

waarbij de hoogste taxatiewaarde als minimumprijs geldt.

Gevolgen niet voldoen aan de meldingsplicht

Wat is het gevolg als bij het aangaan van de huurovereenkomsten met nieuwe cliënten geen 

toestemming is gevraagd voor de betreffende verhuur? Op grond van artikel 18 van de Wtzi is 

het CSZ in dat geval strikt genomen bevoegd om de vernietigbaarheid van de transactie(s) in te 

roepen, zodat er (met terugwerkende kracht) geen huurovereenkomst met de betreffende 

cliënt(en) tot stand is gekomen.

Het CSZ zal de zorginstelling echter altijd eerst in de gelegenheid stellen om opheldering te 

geven over de gang van zaken. Hierna zal het CSZ het financiële belang van de instelling en de 

huurder c.q. de cliënt en de overeengekomen prijs (al dan niet in overeenstemming met de 

regels) afwegen. Het CSZ besluit vervolgens pas of de transactie voor het inroepen van 

vernietiging in aanmerking komt.

Mocht uw instelling inderdaad verzuimd hebben per 1 februari 2013 deze toestemming te 

vragen, dan kunt u het beste deze melding nog achteraf doen bij het CSZ. Zeker als de 

overeengekomen prijs tenminste 70% van de maximale huurprijs bedraagt, zal het CSZ niet 

snel overgaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid. Overigens is het ons inziens nog maar 

de vraag of het juridisch wel mogelijk is om de huurovereenkomsten met cliënten, waarvoor 

geen toestemming is verleend, te vernietigen. Het komt ons voor dat een boete meer op zijn 

plaats zou zijn, aangezien naar onze mening huurbescherming zich verzet tegen een 

vernietiging.

Uiteraard kunnen wij u behulpzaam zijn bij de contacten met het CSZ. Zowel in het geval u niet 

voldaan hebt aan de meldingsplicht als in het geval u voornemens bent te extramuraliseren. U 

kunt hiervoor contact opnemen met Marlies Pierik, advocaat huurrecht en zorgvastgoed 

specialist. Zij is tevens telefonisch te bereiken op 053 - 480 43 28.

GEVOLGEN WOONAKKOORD VOOR (VER)HUREN VAN ZORGWONINGEN

Het op 13 februari jl. gesloten woonakkoord heeft ook belangrijke gevolgen voor de (ver)huur 

van zorgwoningen. Dit blijkt uit de kamerbrief over de aanpak van de problemen op de 

woningmarkt.

Verhuurdersheffing niet voor onzelfstandige wooneenheden

Zo gaat de verhuurdersheffing niet gelden voor onzelfstandige woningen/kamers voor ouderen. 

Bij een onzelfstandige woning worden één of meer voorzieningen (keuken, douche en toilet) 

gedeeld met bewoners van andere onzelfstandige woningen.

WWS blijft

Daarnaast hoeft de huurprijs van (zorg)woningen (toch) niet te worden bepaald op grond van de 

WOZ-waarde, maar dit blijft op grond van het vertrouwde, hiervoor genoemde, WWS.
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Het kabinet is wel voornemens het systeem te vereenvoudigen en een integratie met de WOZ-

waarde in te voeren. Een voorstel hiertoe zou voor Prinsjesdag bij de Tweede Kamer worden 

ingediend, aldus het Woonakkoord.

Inkomensafhankelijke huurprijsverhogingen

Als laatste belangrijke punt zijn de voorgenomen inkomensafhankelijke huurprijsverhogingen 

naar beneden bijgesteld. Daarbij zal een hardheidsclausule worden ingevoerd voor 

gehandicapten en chronisch zieken met een nader te bepalen zorgindicatie. Hierop kan een 

beroep worden gedaan als de huurder of een andere bewoner van het huishouden deel 

uitmaakt van een bij ministeriële regeling te bepalen groep van gehandicapten en chronisch 

zieken. Deze ministeriële regeling volgt nog.

Mocht u vragen hebben over de gevolgen van deze wijzigingen en voornemens voor uw 

zorginstelling of over de invulling van huur- en zorgovereenkomsten bij scheiden wonen zorg 

dan kunt u ook contact opnemen met Marlies Pierik.

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits Gezondheidzorg, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsflits, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van 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 nieuwsflits met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving geen 

enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

© 2013 KienhuisHoving N.V.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hier.
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