
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Datum: 
	21 JAN 2020 

Betreft: Besluit op uw Wob-verzoek (deelbesluit 2 van 3) 

Geachte

In uw brief van 3 juli 2019, ontvangen op 5 juli 2019, heeft u 
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
verzocht om openbaarmaking van informatie over het voornemen tot wijziging 
van de Zorgverzekeringswet. 

U vraagt om documenten over de voorgenomen wetswijziging, waaronder in ieder 
geval de gehele correspondentie met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Menzis, 
CZ Zorgverzekeraars (hierna: CZ), VGZ verzekeringen (hierna: VGZ) en Zilveren 
Kruis. Daarnaast verzoekt u om alle verslagen van overleggen met ZN en de vier 
hiervoor genoemde zorgverzekeraars, alsmede alle interne correspondentie. 
Verder ontvangt u graag alle documenten die betrekking hebben op de 
onderbouwing van de beoogde wetswijziging, waaronder de documenten waaruit 
zou blijken dat de kosten van de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg 
(hierna: GGZ) zich dusdanig ontwikkelen dat de aanpassing van de 
Zorgverzekeringswet noodzakelijk is. 

Op 22 augustus 2019 is op mijn ministerie met u besproken naar welke informatie 
u precies op zoek bent. Naar aanleiding van dit gesprek is u in de mail van 
28 augustus 2019 uitgelegd dat ik uw verzoek zal opsplitsen in drie deelbesluiten. 
Hier treft u deelbesluit 2 van 3 aan. Dit besluit heeft alleen betrekking op de in 
bijlage B genoemde documenten. Het eerste deelbesluit is u op 29 november 2019 
toegestuurd. Mijn beslissing over de overige documenten ontvangt u zo spoedig 
mogelijk. 

Op 4 november 2019 heb ik uw ingebrekestelling voor het niet tijdig beslissen op 
uw verzoek ontvangen. 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. 

In de stukken wordt gesproken over Kamerbrieven. Tijdens het gesprek op 22 
augustus 2019 is naar voren gekomen dat deze Kamerbrieven reeds openbaar en 
bij u bekend zijn. Ik betrek deze dan ook niet bij mijn besluit. 
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Derdebelanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een 
rol. Deze belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven over de 
openbaarmaking. 

Een aantal belanghebbenden heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt 
en een aantal stemt in met openbaarmaking. 

Ook stemmen een aantal belanghebbenden niet in met volledige openbaarmaking 
van de documenten. Zij voeren - kort samengevat - het volgende aan: de 
informatie kan mogelijk de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen 
negatief beïnvloeden, de informatie bevat bedrijfs- en fabricagegegevens, de 
informatie is in vertrouwen gedeeld met mijn ministerie en er is sprake van een 
gemengd samengestelde (advies)commissie, waarvan de correspondentie is 
bestemd voor intern beraad. 

De zienswijzen van de belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Ik volg de belanghebbenden gedeeltelijk. Per weigeringsgrond licht 
ik dit hieronder nader toe. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A. 

Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker. 

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. 

Motivering 
Bijzondere openbaarmakingsregeling (artikel 26 van de Wet op de Raad van 
State) 
Volgens de geldende jurisprudentie bevat de Wet op de Raad van State (hierna, 
Wet RvS) in artikel 26 een bijzondere openbaarmakingsregeling die voorgaat op 
de Wob (ABRvS 1 november 1983, AB 1984, 257, Vz ABRvS 3 januari 1984, AB 
1984, 258). Uit dit artikel valt op te maken dat een wetsvoorstel en het advies 
hierover pas openbaar worden gemaakt als het naar de Tweede Kamer wordt 
gestuurd. 

In de documenten is informatie aangetroffen die in een directe relatie staat tot het 
wetsvoorstel. Dit betreft weergaven c.q. omschrijvingen van onderdelen van het 
wetsvoorstel. Deze informatie geeft blijk van de inhoud van het wetsvoorstel. 
Artikel 26 Wet RvS eist dat de inhoud pas openbaar wordt gemaakt op het 
moment dat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat. Om schending van de 
openbaarmakingsregeling in artikel 26 Wet RvS te voorkomen, maak ik deze 
informatie niet openbaar onder vermelding van: Wet RvS. 

Uiteraard kunt u, zodra het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt, door middel 
van een nieuw Wob-verzoek alsnog om openbaarmaking van deze informatie 
vragen. 
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Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege indien het bedrijfs- en 
fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 
Onder bedrijfs- en fabricagegegevens worden verstaan: al die gegevens waaruit 
wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de technische of financiële 
bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de kring van 
afnemers of leveranciers. 

Ik volg de zienswijze van belanghebbenden niet waar volgens hun sprake is van 
vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens. De informatie is naar 
voren gebracht in een overleg waaraan ook concurrerende partijen hebben 
deelgenomen. Hierdoor kan niet langer worden geacht dat de informatie alleen 
vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld. Daarnaast is sommige informatie 
zeer algemeen of niet herleidbaar naar een specifieke belanghebbende, zodat 
daaruit geen wetenswaardigheden over de (financiële) bedrijfsvoering van 
belanghebbenden kan worden afgeleid. Ik maak de informatie daarom openbaar 
tenzij één van de andere weigeringsgronden van toepassing is. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen en 
telefoonnummers. Openbaarmaking van deze gegevens zou een inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen maken. Ik weeg het belang van 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van 
openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet openbaar onder vermelding 
van 10.2.e. 

Het vorenstaande geldt niet voor zover het namen van ambtenaren van mijn 
ministerie betreft die uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden. Deze 
namen maak ik wel openbaar. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling 
of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Hiertoe merk ik het 
volgende op. 

In de documenten is informatie aangetroffen die weliswaar niet in een directe 
relatie staat met het wetsvoorstel, maar uit deze informatie kan wel indirect een 
deel van de inhoud van het wetsvoorstel worden afgeleid. Openbaarmaking van 
deze informatie benadeelt het wetgevingstraject. Hierdoor kan namelijk voortijds 
een maatschappelijke discussie ontstaan die niet goed gevoerd kan worden. Een 
volledig beeld van het wetsvoorstel ontbreekt immers, omdat de onderliggende 
stukken nog niet openbaar zijn. Daarnaast zou het openbaar maken van de 
informatie het goed functioneren van het democratisch proces schaden, omdat de 
Tweede Kamer nog niet bekend is met het wetsvoorstel zelf. Bovendien verstoort 
dit de parlementaire verhouding tussen de minister en de Tweede Kamer. Het 
belang van het voorkomen van schade aan het wetgevingstraject en het 
democratische proces, weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van 
openbaarmaking. Ik maak deze informatie dus niet openbaar onder vermelding 
van: 10.2.g. 

Onder de documenten bevinden zich ook verslagen van overleggen met 
belanghebbenden. Blijkens een verslag van één van die overleggen, is daarin de 
mededeling gedaan dat het om een informele bijeenkomst gaat, waarin men vrij is 
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te spreken zonder dat informatie naar buiten gaat. Een aantal belanghebbenden 
beroept zich op deze mededeling en vindt dan ook dat de verslagen van de door 
hen bijgewoonde overleggen niet openbaar mogen worden gemaakt. Daarbij 
voeren zij aan dat openbaarmaking van hetgeen in de bijeenkomsten is gedeeld 
tot reputatieschade kan leiden en ook tegen hen kan worden gebruikt in een 
andere context. Indien niettemin tot openbaarmaking wordt overgegaan, is dat 
ook nadelig voor mijn ministerie, omdat in de toekomst minder bereidheid zal 
bestaan om aan dergelijke overleggen deel te nemen, aldus de 
derdebelanghebbenden. 

De mededeling in één van de overleggen dat men vrij is te spreken en dat geen 
informatie naar buiten gaat, doet niet af aan het feit dat op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur verzocht kan worden om openbaarmaking van 
informatie en dat uitgangspunt van deze wet is dat de gevraagde informatie 
openbaar moet worden gemaakt. Alleen indien zich één van de weigeringsgronden 
voordoet, zoals bijvoorbeeld onevenredige benadeling, kan van openbaarmaking 
worden afgezien. Gelet op de gedane mededeling over de beslotenheid van het 
overleg en de afname van de bereidheid om in de toekomst aan een dergelijk -
voor de beleidsvorming noodzakelijk - overleg deel te nemen, leidt volledige 
openbaarmaking van de verslagen tot een onevenredige benadeling van de 
deelnemers en mijn ministerie. Om niettemin recht te doen aan het belang van 
openbaarmaking, heb ik ervoor gekozen de inhoud van de verslagen 
geanonimiseerd openbaar te maken. Dat betekent dat inzichtelijk wordt gemaakt 
wat in de overleggen is besproken, maar niet welke partij welk standpunt heeft 
ingenomen. Waar ik in documenten de namen van de aan het overleg 
deelnemende partijen en andere tot hen herleidbare informatie onleesbaar heb 
gemaakt, heb ik dat gedaan onder vermelding van: 10.2.g. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
Documenten die zijn opgesteld voor intern beraad zijn onder andere: nota's van 
ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen 
ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen 
en conclusies van interne besprekingen. Ik maak persoonlijke beleidsopvattingen 
in die stukken niet openbaar. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden 
verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de 
daartoe aangevoerde argumenten. 

Anders dan derdebelanghebbenden hebben aangevoerd, kunnen de standpunten 
in de verslagen van bepaalde overleggen niet worden aangemerkt als persoonlijke 
beleidsopvattingen die in het kader van het interne beraad zijn geuit en daarom 
onleesbaar moeten worden gemaakt. Zoals volgt uit de uitspraak van de ABRvS 
van 20 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3497, www.rechtspraak.nl) kan van 
intern beraad geen sprake zijn, indien daarbij een externe is betrokken die een 
eigen belang behartigt dat als zodanig bij het beraad een rol speelt. In het geval 
van de hiervoor genoemde overleggen is sprake van externe partijen die daarbij 
met een eigen belang hebben. Ik volg de zienswijze van belanghebbenden dan 
ook niet. 

Evenmin volg ik de zienswijze van de belanghebbenden dat sprake zou zijn van 
een gemengde samengestelde adviescommissie, zodat de daarin ingenomen 
standpunten op grond van artikel 11, derde lid, van de Wob onleesbaar mogen 
worden gemaakt. Uit artikel 1 van de Wob blijkt dat van een dergelijke commissie 
sprake is, indien deze van overheidswege is ingesteld en de leden tot taak hebben 
te adviseren over een specifiek onderwerp. De overleggen zijn echter niet van 
overheidswege ingesteld en de aanwezigen wordt alleen gevraagd om over diverse 
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mw. A.I. Norville MSc 

onderwerpen van gedachte te wisselen. Gezien het vorenstaande kan dus geen 
sprake zijn van een gemengde samengestelde adviescommissie. 

Wijze van openbaarmaking 
De derdebelanghebbenden krijgen twee weken de tijd om de rechtbank te 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Daarvoor is vereist dat zij een 
bezwaarschrift indienen. Als de derden dit niet doen, worden de documenten u na 
afloop van deze termijn toegestuurd. Als de derden wel bezwaar maken en 
verzoeken om een voorlopige voorziening, wordt deze procedure afgewacht. 

Plaatsing op internet 
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder 
kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de plv. secretaris-generaal, 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. 
Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nliministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. 
Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 
Wilt u bezwaar maken, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief 
staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Informatie voor het treffen van een voorlopige voorziening (vovo) 
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de belanghebbenden in de 
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking, aan te 
geven of men bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de door u gevraagde 
informatie. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en 
door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, dit 
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekening van dit 
besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige voorziening is aangevraagd, wordt 
de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 
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Bijlage A 

Artikel 26 van Wet RvS, voor zover relevant, als volgt: 
1. (...) 
2. Openbaarmaking van de adviezen, bedoeld in het eerste lid onder a, geschiedt 

tezamen met openbaarmaking van de aan de Afdeling advisering voorgelegde 
tekst en van het nader rapport aan Ons. Zij heeft plaats voor wat betreft 
a. 	adviezen over door Ons ingezonden voorstellen van wet: gelijktijdig met 

de inzending daarvan aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
(...) 

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
b. 	de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
c. 	de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
d. 	bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
e. 	persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

(...) 

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. (...) 
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 

adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. (...) 
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Bijlage B Inventarislijst Wob-verzoek 2019.093 deelbesluit 2 

N r. Omschrijving  Datum  Openbaarmaking  Weigeringsgronden  Opmerkingen 

1. verslag Landelijke werkgroep wijkverpleging 28-11-2017 gedeeltelijk artikel 10.2.e een aantal 
besproken onderwerpen in 
het overleg vallen buiten de 
reikwijdte van het verzoek  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

2. verslag BO wijkverpleging  1-12-2017  gedeeltelijk  artikel 10.2.e een aantal 
besproken onderwerpen in 
het overleg vallen buiten de 
reikwijdte van het verzoek  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

3. 1-2-2018 Mail agenda en stukken voor overleg met 
Zorgdirecteuren 6 febuari 2018  

gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e en g 

3.1 nee artikel 10 lid 2 onder g Bijlage bij document 3, opties 

3.2 bijlage bij document 3, presentatie  1-2-2018  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder g 

3.3 bijlage bij document 3, plan van aanpak onderzoek  1-2-2018 7 

4. Verslag bijeenkomst overleg met zorgverzekeraars 
van 6 feb 2019 

15-2-2018  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e en g 

5. Verslag BO wijkverpleging  22-2-2018  gedeeltelijk  artikel 10.2.e een aantal 
besproken onderwerpen in 
het overleg vallen buiten de 
reikwijdte van het verzoek  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 



6. verslag BO wijkverpleging  11-4-2018  gedeeltelijk  artikel 10.2.e een aantal 
besproken onderwerpen in 
het overleg vallen buiten de 
reikwijdte van het verzoek  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

7. Mail verslag overl bevorderen zorgcontractering  12-4-2018  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e 

7.1 bijlage bij document 7, verslag  12-4-2018  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e en g 
en buiten reikwijdte verzoek  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

8. 24-4-2018 gedeeltelijk verslag BO wijkverpleging  artikel 10 lid 2 onder g en 
buiten reikwijdte verzoek  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

9. Verslag overleg VWS met Actiz en BTN over 
bevorderen contractering 

30-5-2018  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e en g 

10. verslag landelijke werkgroep  30-5-2018  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder g en 
buiten reikwijdte verzoek  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

11. Mail Verslag bijeenkomst VWS-ZN  4-7-2018  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e 

bijlage bij document 11, verslag  4-7-2018  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e en 
buiten reikwijdte besluit 

11.2 ja bijlage bij document 11, presentatie  4-7-2018 



12. Mail Verslag overleg directeuren zorgverzekeraars  5-7-2018  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e 

12.1 5-7-2018 bijlage bij document 12, verslag  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e en 
buiten reikwijdte besluit  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

13. 12-7-2018 nee verslag BO wijkverpleging buiten reikwijdte verzoek aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

14. Verslag Landelijke werkgroep wijverpleging 7-8-2018 gedeeltelijk artikel 10 lid 2 onder e en 
buiten reikwijdte besluit  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

15. verslag overleg VWS-ZN 31-8-2018 gedeeltelijk Wet op de Raad van State, 
artikel 10 lid 2 onder e en g 
en 	gedeelte 	buiten 
reikwijdte verzoek. 

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

16 verslag Landelijke werkgroep wijkverpleging 24-9-2018 gedeeltelijk artikel 10 lid 2 onder e en 
buiten reikwijdte besluit  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

17. verslag PO DGCZ ZN 26-9-2018 gedeeltelijk artikel 10 lid 2 onder e en 
buiten reikwijdte verzoek.  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

18. 27-9-2018 gedeeltelijk verslag BO wijkverpleging  buiten reikwijdte verzoek  aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 



19. Verslag overleg VWS met zorgverzekeraars  18-12-2018  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e 

19.1 18-12-2018 bijlage bij document 19, verslag  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e en 
buiten reikwijdte verzoek  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

20. Verslag Landelijke werkgroep Wijkverpleging 22-1-2019 gedeeltelijk artikel 10 lid 2 onder e en 
buiten reikwijdte besluit  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

21. Verslag Landelijke werkgroep Wijkverpleging 5-3-2019 gedeeltelijk Wet op de Raad van State, 
artikel 10 lid 2 onder e en 
buiten reikwijdte verzoek.  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

22. 21-3-2019 gedeeltelijk 190321 Verslag taakgroep HLA paragraaf 2.3 
contractering.pdf 

artikel 10 lid 2 onder e en 
buiten reikwijdte besluit  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

19.2 

21.1 

bijlage bij document 19.1, eindbalans 

Bijlage bij document 21, presentatie concept 
wetsvoorstel 

18-12-2018 

5-3-2019 

gedeeltelijk 

nee 

buiten reikwijdte verzoek 

Wet op de Raad van State, 
artikel 10 lid 2 onder g 

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

22.1 bijlage bij document 22, plan van aanpak 

 

ja 

  

      

      

      

23. Mail verslag overleg VWS-ZN  4-4-2019  gedeeltelijk  artikel 10 lid 2 onder e 



23.1 bijlage bij document 23, verslag  4-4-2019  gedeeltelijk  Wet op de Raad van State, 
artikel 10 lid 2 onder e en 9 
en 	buiten 	reikwijdte 
verzoek. 

24. 9-5-2019 gedeeltelijk Verslag taakgroep HLA paragraaf 2.3 
conctractering 

artikel 10 lid 2 onder e en 
buiten reikwijdte besluit  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

25. verslag Landelijke werkgroep wijkverpleging  17-5-2019  gedeeltelijk  wet op de Raad van State 
en artikel 10 lid 2 onder g 

26. verslag BO wijkverpleging  23-5-2019  gedeeltelijk  Wet op de Raad van State, 
artikel 10 lid 2 onder e en 
buiten reikwijdte besluit  

aantal behandelde onderwerpen 
zien niet op de (voorbereiding 
op) de voorgenomen 
wetswijziging 

27. nee Uitvoeringstoets conceptwetsvoorstel bevorderen 
zorgcontractering. 

18-6-2019  Wet op de Raad van State 
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