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 Vanwege bijzondere omstandigheden die niet 
zijn verdisconteerd in de afweging van de wet-
gever, kan een zorgverzekeraar worden ver-
plicht tot het vergoeden van een geneesmiddel 
dat geen deel uitmaakt van het verzekerd pak-
ket.  Art. 120  Grondwet staat hieraan niet in de 
weg.      

 In dit geding gaat het om de vraag of een zorgver-
zekeraar in het kader van een zorgverzekering als 
bedoeld in de wet kan worden verplicht tot het 
verstrekken of vergoeden van zorg die geen deel 
uitmaakt van het verzekerd pakket, indien de ver-
zekerde patiënt aan die zorg behoefte heeft in de 
zin van  art. 11 lid 1  Zvw. Gelet op het hiervoor (…) 
overwogene, luidt het antwoord op die vraag ont-
kennend. (…) De dwingendrechtelijke beperking 
van de dekking tot het verzekerd pakket berust im-
mers op een uitdrukkelijk gemaakte afweging van 
de wetgever. In die afweging kan de rechter niet 
treden, behoudens indien en voor zover het resul-
taat daarvan in strijd zou komen met internationaal 
recht met rechtstreekse werking (…). In verband 
met het grondwettelijke verbod wetten in formele 
zin te toetsen aan ander recht dan internationaal 
recht ( art. 120  Grondwet), kan de rechter de afwe-
ging van de wetgever niet toetsen aan algemene 
rechtsbeginselen of (ander) ongeschreven recht (vgl. 
HR 14 april 1989, (…) Harmonisatiewet). Dat geldt 
ook indien die toetsing plaatsvindt in de sleutel van 
de redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhou-
ding van partijen bij onder meer een overeenkomst 
beheersen ( art. 6:2  en  6:248  BW). 

 Het (…) overwogene neemt echter niet weg dat 
indien sprake is van bijzondere omstandigheden 
die niet zijn verdisconteerd in de afweging van de 
wetgever, dit aanleiding kan geven tot een andere 
uitkomst dan waartoe strikte toepassing van de 
wet leidt. Dat is het geval indien die niet-verdis-
conteerde bijzondere omstandigheden die strikte 
toepassing zozeer in strijd doen zijn met algemene 
rechtsbeginselen of (ander) ongeschreven recht dat 
die toepassing achterwege moet blijven (…). 

 Kennelijk en niet onbegrijpelijk is de voorzie-
ningenrechter ervan uitgegaan dat zich hier een 
geval voordoet waarin sprake is van een genees-
middel dat naar de hiervoor (…) genoemde opzet 
en strekking van de wettelijke regeling deel zou be-
horen uit te maken van het verzekerd pakket, maar 
daarin (vooralsnog) niet is opgenomen uitsluitend 
vanwege het ontbreken van voldoende onderzoeks-
gegevens als gevolg van de zeldzaamheid van de 
onderhavige aandoening bij personen jonger dan 
18 jaar, terwijl de effectiviteit ervan bij volwassenen 
vaststaat en er geen redenen zijn om aan de effec-
tiviteit bij personen jonger dan 18 jaar te twijfelen 
(…). Hierop heeft de voorzieningenrechter kunnen 
baseren dat de omstandigheden waarvan in deze 

of deze evenredigheidsheidstoets ‘vol’ of ‘margi-
naal’ diende te zijn. Nu de Richtlijn niets bepaalt 
over de wijze van toetsing, is het nationaal pro-
cesrecht het uitgangspunt, met inachtneming 
van het gelijkwaardigheids- en het doeltreffend-
heidsbeginsel. Specifiek in een aanbestedingsge-
schil heeft het Hof van Justitie echter een onder-
grens geformuleerd voor de rechterlijke toetsing: 
de toetsing moet inhouden dat gecontroleerd 
wordt of de Unierechtelijke regels zijn nageleefd 
(de ‘rechtmatigheidstoetsing’) en dient verder 
te gaan dan het onderzoek of het besluit van de 
aanbestedende dienst arbitrair was. Op grond van 
het nationale recht kan aan de rechter voorts de 
bevoegdheid worden gegeven een ‘opportuni-
teitstoetsing’ te verrichten. Dit volgt uit HvJ EU 
11 december 2014, C-440/13,  Croce Amica , punt 
46. De vraag is dus of de Nederlandse marginale 
toetsing deze ondergrens haalt. Bij een marginale 
toets wordt bezien of het bestuursorgaan in rede-
lijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. Ons 
inziens reikt deze terughoudende toetsing verder 
dan de enkele toets of het besluit een arbitrair 
(‘willekeurig’) karakter heeft. De marginale toets 
zou in dat geval in overeenstemming zijn met het 
Unierecht.     
 8. Hoewel het aanbestedingsrecht tot het 
privaatrecht wordt gerekend, spelen bestuurs-
rechtelijke concepten als ‘evenredigheid’, ‘ge-
lijkheid’ en ‘marginale toetsing’ ook hier een 
belangrijke rol. De beantwoording van de preju-
diciële vragen kunnen ook daarom ook voor het 
bestuursrecht van belang zijn. Kortom: een arrest 
van het Hof van Justitie om in de gaten te houden. 
Het verzoek heeft zaaknummer C-171/15 gekre-
gen.    
 E. van Dam en A. Drahmann             
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ningenrechter in deze zaak was de dochter elf 
jaar oud. Verweerder c.s. hebben voor haar een 
zorgverzekering afgesloten bij VGZ.     
  (ii)  De dochter lijdt aan de aandoening limi-
ted scleroderma, passend bij Crest, die ook wel 
wordt aangeduid als systemische sclerose, met 
digitale ulcera. Systemische sclerose is een aan-
doening die gekenmerkt wordt door een abnor-
male groei van bindweefsel, ontstekingsreacties 
en vaatschade. Door de vaatschade kunnen digi-
tale ulcera optreden. Dit zijn necrotische zweren 
aan de uiteinden van de vingers en de tenen en op 
skeletpunten van de huid, zoals de elleboog. Deze 
zijn zeer pijnlijk, genezen langzaam en kunnen 
leiden tot lokaal functieverlies. Bij een actief ont-
stekingsproces kunnen complicaties optreden.     
  (iii)  De dochter staat onder behandeling van 
betrokkene, die als kinderarts-immunoloog aan 
het UMC te Utrecht is verbonden. Zij heeft de 
dochter in verband met de aandoening het ge-
neesmiddel bosentan voorgeschreven. In haar 
medische verklaring van 29 december 2012, be-
stemd voor VGZ, heeft zij onder meer geschreven:   

 “Het voorgeschreven geneesmiddel heeft de 
volgende werkzaamheid/effectiviteit bij pati-
ent     
  —  verbeteren en mogelijk voorkomen van 
digitale ulcera   
 De consequenties van het niet-gebruiken van 
het geneesmiddel zijn de volgende:     
  —  persisteren van de huidige klachten, met 
als gevolg pijn in vingers en minder goed kun-
nen gebruiken van de vingers bij ADL han-
delingen (wassen, aankleden, toiletbezoek) 
maar ook bij schrijven, computergebruik etc.   
 De reden dat ik patiënt dit geneesmiddel, en 
niet een alternatief voor dit geneesmiddel 
voorschrijf is de volgende:     
  —  Alle alternatieven zijn reeds geprobeerd 
en blijken onvoldoende effectief     
  —  Bosentan is effectief in de behandeling 
van digitale ulcera bij volwassenen     
  —  Er is voldoende literatuur beschikbaar 
waarin de effectiviteit van Bosentan wordt 
aangetoond bij de pediatrische populatie.   
 Omdat ik van mijn patiënt heb begrepen dat 
u patiënt geen volledige vergoeding van ge-
noemd geneesmiddel verleent verzoek ik u 
met klem, met inachtneming van het boven-
staande, genoemd geneesmiddel alsnog te 
vergoeden.”       

  (iv)  VGZ is na kennisneming van deze ver-
klaring gebleven bij haar standpunt dat zij in het 
kader van de verzekering niet kan zorgen voor 
verstrekking van het geneesmiddel bosentan aan 
de dochter.       
  3.2  Verweerder c.s. vorderen in dit kort ge-
ding, kort samengevat, dat VGZ dekking verleent 

zaak sprake is, niet zijn verdisconteerd in de afwe-
ging van de wetgever (…).     

  Arrest  in de zaak van: 
 VGZ Zorgverzekeraar N.V, te Eindhoven, eiseres 
tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk 
incidenteel cassatieberoep, adv.: mr. K. Teuben, 
 tegen     
  1.  verweerster 1,     
  2.  verweerder 2, beiden te dezen optredend voor 
zich alsmede in hun hoedanigheid van wettelijk 
vertegenwoordiger van hun minderjarige kind 
(de dochter), verweerders in cassatie, eisers in 
het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, 
advocaat: mr. M.E. Gelpke.         

  1  Het geding in feitelijke instantie   

 Voor het verloop van het geding in feitelijke in-
stantie verwijst de Hoge Raad naar het vonnis in 
de zaak C/05/246095/KG ZA 13-355 van de voor-
zieningenrechter in de rechtbank Gelderland van 
19 juli 2013; 

 Het vonnis van de rechtbank is aan dit arrest 
gehecht.     

  2  Het geding in cassatie   

 Tegen het vonnis van de voorzieningenrechter 
zijn partijen sprongcassatie overeengekomen. 
Vervolgens heeft VGZ beroep in cassatie inge-
steld. Verweerder c.s. hebben voorwaardelijk 
incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cas-
satiedagvaarding en de conclusie van antwoord 
tevens houdende voorwaardelijk incidenteel cas-
satieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken 
daarvan deel uit. 

 Partijen hebben over en weer geconcludeerd 
tot verwerping van het beroep. 

 De zaak is voor partijen toegelicht door hun 
advocaten en voor VGZ mede door mr. G.C. 
Nieuwland. 

 De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. 
Keus strekt in het principale beroep tot vernieti-
ging met zodanige verdere beslissing als de Hoge 
Raad zal vermenen te behoren, en in het voor-
waardelijk incidentele beroep tot verwerping. 

 De advocaat van verweerder c.s. heeft bij brief 
van 19 september 2014 op die conclusie gerea-
geerd.     

  3  Beoordeling van het middel in het 
principale beroep     

  3.1  In cassatie kan worden uitgegaan van het 
volgende.     
  (i)  Verweerder c.s. zijn de ouders van de 
dochter. Ten tijde van het vonnis van de voorzie-
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gelijkheid geen plaats is onder de Zorgverzeke-
ringswet, nu de zorgverzekering onder die wet is 
bedoeld en vormgegeven als (privaatrechtelijke) 
verzekeringsovereenkomst in de zin van titel 7.17 
BW en de dekking van zo’n verzekering niet kan 
worden uitgebreid met een beroep op de beper-
kende werking van de redelijkheid en billijkheid, 
zeker niet als die dekking dwingendrechtelijk is 
voorgeschreven. 

 Althans heeft, aldus het middel, de voorzie-
ningenrechter bij zijn oordeel dat hiervoor in 3.3 
onder (c) is vermeld, een te ruime toepassing ge-
geven aan die uitzonderingsmogelijkheid. 

 Met betrekking tot deze klachten wordt als 
volgt overwogen.     
  3.5.1  De Zorgverzekeringswet bevat, zoals de 
volledige titel van die wet luidt, ‘een regeling van 
een sociale verzekering voor geneeskundige zorg 
ten behoeve van de gehele bevolking’. 

 Zij regelt de verplicht door alle ingezetenen af 
te sluiten zorgverzekering, welke verzekerings-
plicht is neergelegd in art. 2 van die wet. 

 De dekking van de verzekering is dwingend-
rechtelijk bij en krachtens de Zorgverzekerings-
wet geregeld.  Art. 1 , aanhef en onder d, Zvw de-
finieert de zorgverzekering als een verzekering 
die voldoet aan hetgeen daarover bij of krachtens 
die wet is geregeld, en waarvan de verzekerde 
prestaties het bij of krachtens die wet geregelde 
niet te boven gaan. Op grond van  art. 11 lid 1  Zvw 
heeft de verzekerde recht op prestaties bestaande 
uit (vergoeding van de kosten van) de zorg of de 
overige diensten waaraan hij behoefte heeft. De 
inhoud en omvang van deze prestaties zijn op 
grond van  art. 11 leden 3  en  4  Zvw nader geregeld 
bij het Besluit zorgverzekering en de Regeling 
zorgverzekering. 

 De daarin omschreven prestaties vormen te-
zamen het verzekerd pakket waarop bij de zorg-
verzekering recht bestaat (hierna ook: ‘het verze-
kerd pakket’).     
  3.5.2  De Zorgverzekeringswet bevat, als keer-
zijde van de daarin geregelde verzekeringsplicht, 
een acceptatieplicht voor zorgverzekeraars met 
betrekking tot iedere verzekeringsplichtige (art. 
3) en een verbod op premiedifferentiatie naar 
persoon ( art. 17 ). De ingevolge  art. 11  Zvw ver-
plicht door de zorgverzekeraars te verlenen dek-
king wordt gefinancierd — behalve uit de premie 
die meerderjarigen aan de verzekeraar op grond 
van de verzekeringsovereenkomst verschuldigd 
zijn (art. 16 e.v.) alsmede de eigen bijdrage en het 
eigen risico van die verzekerden — uit onder meer 
een door iedere verzekeringsplichtige verschul-
digde inkomensafhankelijke bijdrage (art. 41 e.v.), 
die deels wordt gedragen door werkgevers en 
uitkeringsinstanties (art. 46), en een rijksbijdrage 
(art. 54 e.v.). Uit de opbrengst van laatstgenoem-

voor de behandeling van de dochter met bo-
sentan, zolang deze medisch is geïndiceerd.     
  3.3  De voorzieningenrechter heeft de vorde-
ring toegewezen. Daartoe heeft hij, eveneens kort 
samengevat, als volgt overwogen.     
  (a)  Het recht op verstrekking of vergoeding 
van geneesmiddelen wordt op grond van  art. 1 , 
aanhef en onder d, en  art. 11 leden 3  en  4  Zorg-
verzekeringswet (hierna ook: Zvw) in verbinding 
met  art. 2.8  Besluit zorgverzekering geregeld 
door  art. 2.5  Regeling zorgverzekering en de bij 
die regeling behorende  bijlagen 1  en  2 . Bijlage 2 
bij de Regeling zorgverzekering stelt onder an-
dere als voorwaarde voor de verstrekking van 
bosentan aan personen die lijden aan systemi-
sche sclerose en aanhoudende digitale ulcera, dat 
de patiënt 18 jaar of ouder is. Nu de dochter pas 
elf jaar oud is, staat vast dat zij op grond van de 
zorgverzekeringsovereenkomst met VGZ geen 
recht op verstrekking of vergoeding van bosentan 
heeft. (rov. 4.2)     
  (b)  In het algemeen kunnen de redelijkheid 
en billijkheid niet afdoen aan een uitdrukkelijk 
vastgelegde beperking van de omvang van de 
dekking in een privaatrechtelijke verzekerings-
overeenkomst. Bij een zorgverzekering kan 
echter onder zeer bijzondere omstandigheden 
worden voorbijgegaan aan een strikte toepas-
sing van de beperking van de omvang van de 
verzekerde prestatie. Een zorgverzekering kan 
niet zonder meer op een lijn worden gesteld met 
andere (schade)verzekeringen, onder meer gelet 
op de aard van het verzekerde risico, de daarbij 
aan de orde zijnde belangen van de verzekerde, 
de dwingendrechtelijke regeling ervan en de in-
bedding ervan in het publieke domein. Daarom 
is onder de Zorgverzekeringswet aanleiding voor 
toepassing van eenzelfde uitzonderingsmogelijk-
heid als die welke destijds onder de Ziekenfonds-
wet door de Centrale Raad van Beroep is aan-
vaard (in onder meer CRvB 28 september 2000, 
 ECLI:NL:CRVB:2000:AA7653  en CRvB 27 augus-
tus 2008,  ECLI:NL:CRVB:2008:BF0927 ). (rov. 4.3)     
  (c)  In dit geval doen zich zodanig bijzondere 
omstandigheden voor dat verstrekking van bo-
sentan aan de dochter onder de zorgverzekering 
moet plaatsvinden, zolang daarvoor een medi-
sche indicatie bestaat, ook al is de dochter nog 
geen 18 jaar (rov. 4.4 en 4.5).       
  3.4  Het middel keert zich in de eerste plaats, 
in de onderdelen 1a en 1b, tegen het oordeel 
van de voorzieningenrechter dat hiervoor in 3.3 
onder (b) is weergegeven. Volgens het middel 
kan niet worden afgeweken van de dwingend-
rechtelijk bij en krachtens de Zorgverzekerings-
wet voorgeschreven dekking. Daartoe voert het 
middel aan dat voor de destijds door de Centrale 
Raad van Beroep aanvaarde uitzonderingsmo-
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uitzonderingsgevallen. De dwingendrechtelijke 
beperking van de dekking tot het verzekerd pak-
ket berust immers op een uitdrukkelijk gemaakte 
afweging van de wetgever.In die afweging kan de 
rechter niet treden, behoudens indien en voor zo-
ver het resultaat daarvan in strijd zou komen met 
internationaal recht met rechtstreekse werking 
( art. 94  Grondwet), hetgeen in deze zaak niet aan 
de orde is (gesteld). 

 In verband met het grondwettelijke verbod 
wetten in formele zin te toetsen aan ander recht 
dan internationaal recht ( art. 120  Grondwet), 
kan de rechter de afweging van de wetgever niet 
toetsen aan algemene rechtsbeginselen of (an-
der) ongeschreven recht (vgl. HR 14 april 1989, 
 ECLI:NL:HR:1989:AD5725 ,   NJ  1989/469  ( Har-
monisatiewet )). Dat geldt ook indien die toetsing 
plaatsvindt in de sleutel van de redelijkheid en 
billijkheid die de rechtsverhouding van partijen 
bij onder meer een overeenkomst beheersen ( art. 
6:2  en  6:248  BW).     
  3.6.2  Het in 3.6.1 overwogene neemt ech-
ter niet weg dat indien sprake is van bijzondere 
omstandigheden die niet zijn verdisconteerd 
in de afweging van de wetgever, dit aanleiding 
kan geven tot een andere uitkomst dan waartoe 
strikte toepassing van de wet leidt. Dat is het ge-
val indien die niet-verdisconteerde bijzondere 
omstandigheden die strikte toepassing zozeer in 
strijd doen zijn met algemene rechtsbeginselen 
of (ander) ongeschreven recht dat die toepassing 
achterwege moet blijven (vgl. onder meer het 
Harmonisatiewetarrest, rov. 3.4 en 3.9). Op deze 
grond berusten ook de hiervoor in 3.3 onder (b) 
genoemde uitspraken van de Centrale Raad van 
Beroep, waarnaar de voorzieningenrechter voor 
zijn beslissing heeft verwezen. In die uitspraken 
is voor het stelsel dat voorheen gold onder de Zie-
kenfondswet — welk stelsel eveneens dwingend-
rechtelijk inhield dat vergoeding en verstrekking 
van zorg en geneesmiddelen was beperkt tot een 
bij of krachtens de wet aangewezen pakket —, be-
slist dat onder zeer bijzondere omstandigheden 
aanspraak kan bestaan op vergoeding van andere 
zorg of geneesmiddelen.     
  3.6.3  Gelet op het hiervoor in 3.5.1-3.6.1 over-
wogene kunnen de hier bedoelde bijzondere 
omstandigheden slechts bij hoge uitzondering 
worden aangenomen. Daarbij valt met name te 
denken aan gevallen waarin de betrokken zorg 
of het betrokken geneesmiddel niet (voor de des-
betreffende groep van verzekerden) in het verze-
kerd pakket is opgenomen om redenen die niet 
of niet geheel overeenstemmen met hetgeen de 
wetgever voor ogen heeft gestaan met betrekking 
tot de samenstelling van dat pakket, namelijk 
dat dit pakket de ‘noodzakelijke zorg, getoetst 
aan aantoonbare werking, kosteneffectiviteit en 

de bijdragen wordt aan de zorgverzekeraars een 
zogeheten vereveningsbijdrage toegekend, die 
onder meer wordt berekend aan de hand van 
het aantal verzekerden bij de verzekeraar en hun 
‘verzekeringskenmerken’ (art. 32 e.v.).     
  3.5.3  De beperking van de dekking tot het 
hiervoor in 3.5.1 genoemde verzekerd pakket 
houdt verband met de betaalbaarheid van de 
zorg. Naar de bedoeling van de wetgever heeft 
het verzekerd pakket betrekking op de ‘noodza-
kelijke zorg, getoetst aan aantoonbare werking, 
kosteneffectiviteit en noodzaak van collectieve 
financiering.’ Meer of andere zorg dan waarin het 
pakket voorziet, behoort niet te worden betaald 
uit de hiervoor in 3.5.2 genoemde middelen (dus 
premies en diverse bijdragen), opdat de hoogte 
van de bedragen daarvan binnen aanvaardbare 
grenzen blijft en de premies en de verevenings-
bijdragen daadwerkelijk zijn afgestemd op het 
door de verzekeraars verzekerde risico. Daarom 
is het zorgverzekeraars niet toegestaan meer of 
andere zorg te vergoeden. (Vgl. onder meer   Ka-
merstukken II  2003/04, 29 763, nr. 3 , p. 40 en 78)     
  3.5.4  Zoals uit het vorenstaande volgt, wordt 
de samenstelling van het verzekerd pakket op 
grond van  art. 11 lid 3  Zvw bepaald door de rege-
ring en, in geval van delegatie op de voet van  art. 
11 lid 4  Zvw, de minister. Met betrekking tot de 
in die artikelleden bedoelde algemene maatregel 
van bestuur geldt de verplichting tot een zogehe-
ten voorhangprocedure, zodat betrokkenheid van 
het parlement bij de totstandkoming daarvan is 
verzekerd ( art. 124  Zvw). Voorts geeft het College 
voor zorgverzekeringen (hierna: CVZ) — sinds 1 
april 2014 het Zorginstituut — advies over de sa-
menstelling van het verzekerd pakket ( art. 66 lid 
2  Zvw).     
  3.5.5  De wetgever heeft niet voorzien in uit-
zonderingen op vorenstaand stelsel. Naar zijn be-
doeling is of wordt de noodzakelijke zorg (zoals 
hiervoor in 3.5.3 gedefinieerd) opgenomen in het 
verzekerd pakket. Wie meer of andere zorg wenst 
— welke zorg in de gedachtegang van de wetge-
ver zorg betreft die voor rekening en verantwoor-
delijkheid van de verzekerde zelf kan komen —, 
dient de kosten daarvan zelf te dragen of een aan-
vullende verzekering af te sluiten (  Kamerstukken 
II  2003/04, 29 763, nr. 3 , p. 44-45).     
  3.6.1  In dit geding gaat het om de vraag of een 
zorgverzekeraar in het kader van een zorgver-
zekering als bedoeld in de wet kan worden ver-
plicht tot het verstrekken of vergoeden van zorg 
die geen deel uitmaakt van het verzekerd pakket, 
indien de verzekerde patiënt aan die zorg behoef-
te heeft in de zin van  art. 11 lid 1  Zvw. Gelet op het 
hiervoor in 3.5.1-3.5.5 overwogene, luidt het ant-
woord op die vraag ontkennend. Dat is slechts an-
ders in een van de hierna te noemen bijzondere 
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amputatie, invaliditeit en afname van levensver-
wachting);     
  —  digitale ulcera zijn buitengewoon pijnlijk;     
  —  de dochter wordt in ernstige mate in haar da-
gelijkse leven beperkt;     
  —  de ziekte doet ernstig afbreuk aan de kwaliteit 
van leven van de dochter;     
  —  de digitale ulcera zijn bij de dochter niet met 
de doorgaans daarvoor gebruikte middelen on-
der controle te krijgen;     
  —  andere behandelingsmogelijkheden met een 
te verwachten positief effect zijn er niet;     
  —  de kosten van bosentan zijn zo hoog dat ver-
weerder c.s. deze niet zelf kunnen betalen;     
  —  de dochter is een van de weinige kinderen in 
Nederland met systemische sclerose (in totaal 
zijn dat er ongeveer twintig) en dan bovendien 
nog één van de circa drie die aan een ernstige 
vorm van digitale ulcera lijden.       
  3.7.4  Met betrekking tot de hiervoor in 3.7.2 
genoemde voorwaarde dat de patiënt 18 jaar of 
ouder is, heeft de voorzieningenrechter (even-
eens in rov. 4.4) de volgende omstandigheden 
vastgesteld, die in cassatie eveneens als onbestre-
den vaststaan:     
  —  deze leeftijdseis berust uitsluitend daarop dat 
voor personen jonger dan 18 jaar geen onder-
zoeksgegevens voorhanden zijn met betrekking 
tot de effectiviteit en de veiligheid, waarmee is 
bedoeld dat geen gegevens uit voldoende geran-
domiseerd onderzoek voorhanden zijn;     
  —  gegevens uit dergelijk onderzoek onder per-
sonen jonger dan 18 jaar met systemische scle-
rose kunnen niet worden verkregen omdat, door 
de zeldzaamheid van deze aandoening onder 
kinderen, de groep patiënten veel te klein is voor 
voldoende gerandomiseerd onderzoek;     
  —  gegevens over effectiviteit en veiligheid kun-
nen alleen worden ontleend aan casestudies en 
er zijn uit dergelijke studies aanwijzingen dat bo-
sentan ook voor kinderen met systemische scle-
rose effectief is;     
  —  over opneming van bosentan in het verzeke-
ringspakket voor personen jonger dan 18 jaar op 
basis van de wel voorhanden zijnde gegevens be-
staat geen advies van het CVZ.       
  3.7.5  De in 3.7.4 genoemde omstandigheden 
komen erop neer dat bosentan niet wordt ver-
goed of verstrekt aan personen jonger dan 18 
jaar uitsluitend vanwege het — als gevolg van de 
zeldzaamheid van deze aandoening onder kinde-
ren — ontbreken van voldoende onderzoeksge-
gevens met betrekking tot de effectiviteit en de 
veiligheid van bosentan voor deze groep, terwijl 
(i) vaststaat dat bosentan (voldoende) effectief en 
veilig is voor volwassenen, (ii) er uit casestudies 
aanwijzingen zijn dat bosentan ook voor kinde-
ren met systemische sclerose effectief (en, naar 

noodzaak van collectieve financiering’ bevat (zie 
hiervoor in 3.5.3). In dat geval kan aanspraak be-
staan op vergoeding of verstrekking van die zorg 
of dat geneesmiddel indien     
  (i)  de kosten daarvan zodanig hoog zijn dat 
de verzekerde deze niet zelf kan opbrengen,     
  (ii)  alternatieven ontbreken,     
  (iii)  de zorg of het geneesmiddel noodzake-
lijk is in verband met een medisch zeer ernstige 
toestand die levensbedreigend is dan wel leidt tot 
ernstig lijden, en      
  (iv)  aan te nemen valt dat die zorg of dat 
geneesmiddel, mede in verband met zijn werk-
zaamheid, noodzakelijkheid en doelmatigheid, 
in aanmerking komt of zal komen om te worden 
opgenomen in het pakket.       
  3.6.4  Dat de zorgverzekering tot stand komt in 
de vorm van een verzekeringsovereenkomst als 
bedoeld in titel 7.17 BW, die wordt afgesloten met 
een private verzekeraar, brengt niet mee dat vo-
renstaande aanspraak niet zou bestaan in het ge-
val dat bedoelde bijzondere omstandigheden zich 
voordoen. In de context van die overeenkomst 
kan die aanspraak immers worden gegrond op de 
eisen van redelijkheid en billijkheid als bedoeld 
in  art. 6:2  en  6:248  BW. Bij de toetsing aan die 
eisen komt mede betekenis toe aan de omstan-
digheid dat de zorgverzekering een sociale ver-
zekering voor de gehele bevolking is en (daarom) 
in vergaande mate dwingend publiekrechtelijk is 
geregeld. Anders dan VGZ aanvoert, kan ook het 
weigeren van een vergoeding die buiten de ver-
zekeringsdekking valt, naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, en wel 
indien zich (zeer) bijzondere omstandigheden 
voordoen die dat oordeel rechtvaardigen. Het ar-
rest HR 9 juni 2006,  ECLI:NL:HR:2006:AV9435 ,   NJ  
2006/326 , waarop VGZ in dit verband een beroep 
doet, sluit dit niet uit.     
  3.7.1  Tegen de achtergrond van het voren-
staande is in deze zaak het volgende van belang.     
  3.7.2   Bijlage 2  bij de Regeling zorgverzekering 
stelt drie voorwaarden voor de verstrekking van 
bosentan aan personen die lijden aan systemi-
sche sclerose en aanhoudende digitale ulcera. De 
dochter voldoet aan deze voorwaarden, met uit-
zondering van de laatste daarvan, dat de verze-
kerde 18 jaar of ouder is. De niet-verstrekking van 
bosentan aan de dochter berust dus uitsluitend 
op het niet-voldaan zijn aan die voorwaarde.     
  3.7.3  Naar de voorzieningenrechter heeft vast-
gesteld (in rov. 4.4) en in cassatie als onbestreden 
vaststaat, doen zich in dit geval de volgende bij-
zondere omstandigheden voor:     
  —  het gaat om een zeer ernstige aandoening 
waarvan de gevolgen voor de gezondheid van de 
dochter onomkeerbaar en zeer ernstig kunnen 
zijn (onherstelbaar weefselverlies, uiteindelijke 
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kern van de klachten van onderdeel 1d vormt, de 
voorzieningenrechter heeft kunnen oordelen dat 
de redenen waarom de voorwaarde geldt dat de 
verzekerde 18 jaar of ouder is, ontoereikend zijn 
om die voorwaarde in de weg te laten te staan aan 
verstrekking van bosentan aan de dochter onder 
de zorgverzekering.     
  3.9  Op het hiervoor overwogene stuiten alle 
klachten van het middel af. Het incidentele be-
roep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat 
het middel in het principale beroep tot vernieti-
ging van het arrest van het hof leidt, behoeft geen 
behandeling.     

  4  Beslissing   

 De Hoge Raad: 
 verwerpt het principale beroep; 
 veroordeelt VGZ in de kosten van het geding 

in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van 
verweerder c.s. begroot op € 380,34 aan verschot-
ten en € 2.200 voor salaris.      

 Noot 

    1. Mag de rechter de wet buiten toepas-
sing laten, als geen rechtstreeks werkend ver-
dragsrecht voorhanden is waaraan getoetst kan 
worden? In beginsel niet, zo volgt uit  art. 120  
Grondwet en de ruime uitleg die door de Hoge 
Raad een kwart eeuw geleden aan deze bepaling 
werd gegeven in het  Harmonisatiewet -arrest (HR 
14 april 1989,   AB  1989/207 ). In hetzelfde  Harmo-
nisatiewet -arrest liet de Hoge Raad echter ook een 
kiertje open staan. Van dat kiertje, in de doctrine 
bekend als de contra legem-leer, maakt de Hoge 
Raad in deze zaak gebruik — voor de eerste maal 
in een geschil dat voortvloeit uit een privaatrech-
telijke rechtsverhouding. Dat gebeurt tegen een 
politiek gevoelige achtergrond. De wet die in casu 
buiten toepassing wordt gelaten is de Zorgverze-
keringswet. Om de kosten voor de gezondheids-
zorg beheersbaar te maken, biedt deze wet een 
dwingend juridisch kader voor de verstrekking 
en vergoeding van geneesmiddelen. Valt een ge-
neesmiddel buiten de dekking van het verzekerd 
pakket, dan dient iemand de kosten hiervoor zelf 
te dragen of een aanvullende verzekering af te 
sluiten. In de onderhavige zaak heeft deze rege-
ling tot een zeer onverkwikkelijk resultaat geleid, 
dat door de rechter terecht niet in stand wordt 
gelaten.     
 2. Voordat wordt ingegaan op de rechts-
vragen in het arrest, eerst aandacht voor de fei-
ten van de zaak en het procesverloop ervan. Een 
meisje van elf jaar lijdt aan een ernstige aandoe-
ning, systemische sclerose, en heeft daarbij veel 
last van zogenaamde digitale ulcera, zeer pijnlijke 

de voorzieningenrechter kennelijk bedoelt, ver-
antwoord) is, en (iii) er geen (negatief) advies van 
het CVZ is met betrekking tot de opneming van 
bosentan in het verzekerd pakket voor personen 
jonger dan 18 jaar.     
  3.8.1  De voorzieningenrechter is blijkens zijn 
verwijzing naar de hiervoor in 3.3 onder (b) ge-
noemde uitspraken van de Centrale Raad van 
Beroep uitgegaan van de hiervoor in 3.6.3 ver-
melde maatstaven, die goeddeels overeenkomen 
met hetgeen de Centrale Raad van Beroep in die 
uitspraken tot uitgangspunt heeft genomen. Zijn 
oordeel komt erop neer dat aan die maatstaven 
is voldaan, en dat daarom aanspraak bestaat op 
verstrekking van bosentan aan de dochter. Gelet 
op hetgeen de voorzieningenrechter aan deze be-
slissing ten grondslag heeft gelegd — dat hiervoor 
in 3.7.2-3.7.5 is weergegeven —, geeft dat oordeel 
geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In dit 
verband wordt nog het volgende overwogen.     
  3.8.2  Kennelijk en niet onbegrijpelijk is de 
voorzieningenrechter ervan uitgegaan dat zich 
hier een geval voordoet waarin sprake is van een 
geneesmiddel dat naar de hiervoor in 3.5.3 en 
3.6.3 genoemde opzet en strekking van de wet-
telijke regeling deel zou behoren uit te maken 
van het verzekerd pakket, maar daarin (voorals-
nog) niet is opgenomen uitsluitend vanwege het 
ontbreken van voldoende onderzoeksgegevens 
als gevolg van de zeldzaamheid van de onderha-
vige aandoening bij personen jonger dan 18 jaar, 
terwijl de effectiviteit ervan bij volwassenen vast-
staat en er geen redenen zijn om aan de effectivi-
teit bij personen jonger dan 18 jaar te twijfelen, 
maar integendeel, gelet op de bestaande casestu-
dies, er aanwijzingen zijn om aan te nemen dat 
het geneesmiddel bij hen evenzeer werkzaam 
is. Hierop heeft de voorzieningenrechter kun-
nen baseren dat de omstandigheden waarvan in 
deze zaak sprake is, niet zijn verdisconteerd in de 
afweging van de wetgever zoals hiervoor in 3.6.3 
bedoeld.     
  3.8.3  Voorts is de voorzieningenrechter ken-
nelijk en niet onbegrijpelijk ervan uitgegaan dat, 
gelet op de hiervoor in 3.8.2 genoemde omstan-
digheden dat de effectiviteit van bosentan bij vol-
wassenen vaststaat en er geen redenen zijn om 
aan de effectiviteit bij kinderen te twijfelen, in de 
hiervoor in 3.6.3 onder (iv) bedoelde zin valt aan 
te nemen dat dit geneesmiddel in aanmerking 
komt of zal komen om ook voor personen jonger 
dan 18 jaar in het verzekerd pakket te worden op-
genomen.     
  3.8.4  Dat aan de overige hiervoor in 3.6.3 ge-
noemde voorwaarden is voldaan, volgt recht-
streeks uit de hiervoor in 3.7.3 weergegeven 
vaststellingen van de voorzieningenrechter. Uit 
het vorenstaande volgt ook dat, anders dan de 
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de verzekerde, de dwingendrechtelijke regeling 
ervan en de inbedding ervan in het publieke do-
mein”, aldus de voorzieningenrechter, gaat deze 
vlieger echter niet op voor de zorgverzekering 
(r.o. 4.3. van het vonnis van de voorzieningen-
rechter van 19 juli 2013). 

      
 4. In cassatie — de partijen komen sprong-
cassatie overeen — voert VGZ aan dat de bestuurs-
rechtelijke afweging van de Centrale Raad van 
Beroep niet getransplanteerd kan worden naar 
het privaatrecht. Dit omdat de zorgverzekering is 
‘bedoeld en vormgegeven als (privaatrechtelijke) 
verzekeringsovereenkomst in de zin van titel 7.17 
BW en de dekking van zo’n verzekering niet kan 
worden uitgebreid met een beroep op de beper-
kende werking van de redelijkheid en billijkheid, 
zeker niet als die dekking dwingendrechtelijk is 
voorgeschreven’ (r.o. 3.4). Advocaat-Generaal 
Keus volgt deze redenering van VGZ in zijn con-
clusie bij het arrest. De Advocaat-Generaal is 
niet overtuigd door het betoog van de voorzie-
ningenrechter met betrekking tot het bijzondere 
karakter van de zorgverzekering. De dwingend-
rechtelijke regeling van de zorgverzekering en de 
inbedding ervan in het publieke domein leiden 
volgens de Advocaat-Generaal eerder juist tot 
een ‘versmalling van de ruimte voor deroge-
rende werking’ van redelijkheid en billijkheid 
( ECLI:NL:PHR:2014:1745 , r.o. 1.7 en 2.15). Onder 
verwijzing naar een uitspraak van de Hoge Raad 
uit 2006 over een WA-verzekering (HR 9 juni 
2006,   NJ  2006/326 ) heeft de Advocaat-Generaal 
dan al laten weten sowieso weinig ruimte te zien 
voor de derogerende werking van deze beginse-
len waar het, zoals in casu, de primaire dekking 
van een verzekering betreft (r.o. 2.13-2.14).     
 5. Hoe oordeelt de Hoge Raad over dit alles? 
Het betoog van VGZ en de Advocaat-Generaal over 
het afketsen van de redelijkheid en billijkheid op 
het pantser van de betreffende verzekeringsover-
eenkomst gaat er niet in bij de Hoge Raad. Vol-
gens de Hoge Raad opent ‘de omstandigheid dat 
de zorgverzekering een sociale verzekering voor 
de gehele bevolking is en (daarom) in vergaande 
mate dwingend publiekrechtelijk is geregeld’ wel 
degelijk perspectieven voor de derogerende wer-
king van deze beginselen (r.o. 3.6.4). Wat precies 
de betekenis is die toekomt aan deze omstandig-
heid, wordt niet helemaal duidelijk, maar laat 
zich raden. De hamvraag hier is hoe om te gaan 
met de publiekrechtelijke inbedding van de zorg-
verzekering. De Advocaat-Generaal benadrukt in 
dit verband dat het juridisch kader van de Zorg-
verzekeringswet er in de eerste plaats toe strekt 
‘het algemene belang van een goede en betaal-
bare zorg te dienen’ (r.o. 2.15). Het belang van in-
dividuele partijen is hieraan ondergeschikt. Dit is 

zweren aan de uiteinden van onder meer vingers 
en tenen. Haar behandelend arts, een kinderarts-
immunoloog verbonden aan het UMC Utrecht, 
schrijft het meisje ter verbetering en voorko-
ming van deze digitale ulcera een zeer kostbaar 
geneesmiddel voor, Bosentan. Dit geneesmiddel 
is wel opgenomen in het verzekerd pakket, maar 
wordt alleen vergoed aan personen van achttien 
jaar en ouder. De groep van personen jonger dan 
achttien jaar is zo klein, dat voldoende onder-
zoeksgegevens ontbreken met betrekking tot de 
effectiviteit en veiligheid van Bosentan voor deze 
groep. Bij een dergelijke stand van de wetenschap 
is het gangbaar om een medicijn niet op te nemen 
in het verzekerd pakket. Zoals we weldra zullen 
zien (punt 9), speelt deze omstandigheid een cru-
ciale rol in de beslissing van de Hoge Raad om de 
regeling van de Zorgverzekeringswet buiten toe-
passing te laten.     
 3. Terug naar de casus. Omdat de patiënte 
nog geen achttien jaar is, laat de zorgverzekeraar 
van haar ouders, VGZ, weten Bosentan niet (vol-
ledig) te vergoeden. Hierop besluiten de ouders 
naar de rechter te stappen. Naar de civiele rech-
ter om precies te zijn. Sinds de invoering van de 
zorgverzekering in 2006 is de verstrekking en 
vergoeding van geneesmiddelen in eerste instan-
tie een privaatrechtelijke aangelegenheid, die be-
heerst wordt door Boek 6 en 7 van het BW (resp. 
verbintenissen en bijzondere overeenkomsten). 
Dit weerhield de betreffende rechter, de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Gelderland, er 
niet van om de vordering van de ouders om Bo-
sentan toch te vergoeden, nadrukkelijk te bezien 
tegen de achtergrond van de bestuursrechtelijke 
jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep 
over de oude Ziekenfondswet. De Centrale Raad 
van Beroep nam in deze jurisprudentie aan dat 
er sprake kon zijn van ‘zodanig bijzondere om-
standigheden dat onverkorte toepassing van 
dwingendrechtelijke wetsbepalingen (van de 
Ziekenfondswet, JWvR) in die mate in strijd komt 
met regels van ongeschreven recht dat die onver-
korte toepassing geen rechtsplicht meer kan zijn’ 
(CRvB 27 augustus 2008,   RSV  2009/5 , r.o. 4.9). De 
voorzieningenrechter vindt het geen probleem 
om deze overweging over te hevelen naar het 
terrein van het privaatrecht, met de beginselen 
van redelijkheid en billijkheid in de plaats van 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hij 
benadrukt hierbij dat een zorgverzekering niet 
op één lijn mag worden gezet met een ‘gewone’ 
(schade)verzekering. Bij laatstgenoemde catego-
rie verzekeringen kunnen de redelijkheid en bil-
lijkheid normaal gesproken niet afdoen aan een 
uitdrukkelijk vastgelegde beperking in een over-
eenkomst. “(G)elet op de aard van het verzekerde 
risico, de daarbij aan de orde zijnde belangen van 
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sel of de ongeschreven rechtsnorm kan in zo’n 
situatie contra legem werken. Als gezegd werd de 
mogelijkheid van contra legem-werking onder-
kend (maar overigens niet benut) in het  Harmoni-
satiewet -arrest. De aanvaarding van het leerstuk 
gaat echter al verder terug dan 1989; wat betreft 
de Hoge Raad tot 1978 en wat betreft de Centrale 
Raad van Beroep tot 1975 (in de zogenaamde 
 Doorbraak -arresten; resp. HR 12 april 1978,   AB  
1979/262 ; CRvB 18 februari 1975,   AB  1975/243 ; 
zie hierover  AB Klassiek , 6e druk, Kluwer: Deven-
ter 2009, hfdst. 5). In het  Harmonisatiewet -arrest 
beklemtoont de Hoge Raad dat de contra legem-
werking van een rechtsbeginsel niet aan de ver-
bindende kracht van een wetsbepaling raakt (r.o. 
3.9). In de context van  art. 94  Grondwet, dat met 
de woorden ‘vinden geen toepassing’ voeding 
geeft aan een vergelijkbaar onderscheid, wordt 
wel getwijfeld of het zinvol is om scherp te dif-
ferentiëren tussen onverbindendheid en buiten 
toepassing laten (zie J. Uzman,  Constitutionele re-
medies bij schending van grondrechten: Over effec-
tieve rechtsbescherming, rechterlijk abstineren en 
de dialoog tussen rechter en wetgever , diss. Leiden 
2013, p. 70-77). Vanwege  art. 120  Gw heeft de 
Hoge Raad echter niet de luxe om al te lichtzin-
nig met dit onderscheid om te gaan in een puur 
nationaalrechtelijke context. De verbindendheid 
van de wet mag dan niet ter discussie staan.     
 8. Waar, zoals in klassieke contra legem-
rechtspraak, strikte toepassing van de wet ach-
terwege blijft vanwege bepaalde handelingen 
van het bestuur, kost het weinig moeite om niet 
over de verbindendheid van de wet in discussie 
te treden. In casu is dit wat lastiger. De wetsbe-
paling die buiten toepassing wordt gelaten is  art. 
11  van de Zorgverzekeringswet. Dit artikel legt 
neer dat de dekking van de zorgverzekering een 
dwingendrechtelijk karakter heeft. Het arrest van 
de Hoge Raad verandert hier niets aan. In zoverre 
ontspringt art. 11 de dans. Hiermee is echter 
niet het gehele verhaal verteld. De vordering tot 
vergoeding van het geneesmiddel wordt toe-
gewezen vanwege een — niet voldoende gefun-
deerde — leeftijdsgrens in het verzekerd pakket. 
Deze leeftijdsgrens is opgenomen in een bijlage 
van een ministeriële regeling, de Regeling zorg-
verzekering (zie art. 28 sub c onder 3 van bijlage 
2), die op haar beurt, via een algemene maatregel 
van bestuur, te herleiden is tot de Zorgverzeke-
ringswet ( art. 11 lid 3  en  4 ). Aan te nemen valt dat 
de weigering van een verzekeraar om Bosentan 
te vergoeden aan patiënten jonger dan achttien 
jaar, ook in toekomstige gevallen niet zal worden 
geaccepteerd door de rechter. Daarmee staat de 
verbindendheid van de specifieke bepaling uit de 
ministeriële regeling op de tocht.     

een geheel ander perspectief dan wordt geschetst 
door de voorzieningenrechter, die de aard van het 
verzekerde risico en de daarbij aan de orde zijnde 
belangen van de verzekerde vooropstelt. In deze 
lezing is de publiekrechtelijke inbedding er kort-
om niet zozeer om kosten beheersbaar te maken, 
als wel om het maatschappelijke belang te onder-
strepen van zorg die op een bepaalde plek terecht 
komt. De Hoge Raad gaat in dit laatste spoor zit-
ten, en creëert zo ruimte voor de redelijkheid en 
billijkheid.     
 6. De goedkeurende knik van de Hoge Raad 
naar de overweging van de voorzieningenrechter 
vormt een principiële uitspraak over de publiek-
rechtelijke dimensie van de sinds 2006 in de eer-
ste plaats privaatrechtelijke wereld van de zorg. 
De staatsrechtjurist zal ondertussen echter aan 
de bel willen trekken met de vraag of ons consti-
tutionele bestel de rechter wel ruimte biedt voor 
zo’n principiële uitspraak. Hier komen we aan bij 
het toetsingsverbod van  art. 120  Grondwet en 
de contra legem-leer. De Hoge Raad gaat deze 
problematiek niet uit de weg. Onder verwijzing 
naar het  Harmonisatiewet -arrest stelt hij voorop 
dat ‘de rechter de afweging van de wetgever niet 
(kan) toetsen aan algemene rechtsbeginselen of 
(ander) ongeschreven recht’ (r.o. 3.6.1). De Hoge 
Raad voegt hier in het onderhavige arrest aan toe 
— en dat is nieuw — dat dit verbod ook geldt in-
dien de toetsing ‘plaatsvindt in de sleutel van de 
redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhou-
ding van partijen bij onder meer een overeen-
komst beheersen’. De Grondwet beknot de be-
voegdheid van de rechter dus ook op het moment 
dat deze zich geconfronteerd ziet met typisch 
privaatrechtelijke leerstukken. Aangezien de be-
ginselen van redelijkheid en billijkheid zijn ge-
codificeerd in het BW, bevestigt de Hoge Raad zo 
overigens en passant dat het verbod van art. 120 
zich ook uitstrekt tot toetsing van de wet aan de 
wet. Dit is in oudere literatuur wel eens in twijfel 
getrokken — naar de letter sluit art. 120 Gw zulke 
toetsing immers niet uit (zie L.F.M. Besselink,  De 
staatsrechtelijke regeling van de aanvaarding en 
invoering van verdragen in Nederland , Deventer: 
Kluwer 1996).     
 7. Bij deze ruime uitleg van het toetsings-
verbod plaatst de Hoge Raad echter meteen ook 
de kanttekening van de contra legem-leer. ‘(I)
ndien sprake is van bijzondere omstandigheden 
die niet zijn verdisconteerd in de afweging van de 
wetgever’, kan dit aanleiding ‘geven tot een an-
dere uitkomst dan waartoe strikte toepassing van 
de wet leidt’ (r.o. 3.6.2). Dit is het geval als door 
deze bijzondere omstandigheden onaanvaard-
bare strijd ontstaat tussen strikte toepassing van 
de wet en een algemeen rechtsbeginsel of onge-
schreven rechtsnorm. Het algemene rechtsbegin-
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niet iets in de mond wordt gelegd, zoals de Hoge 
Raad in dit arrest lijkt te doen. Zolang benadrukt 
wordt dat de contra legem-leer alleen in zeer bij-
zondere omstandigheden van stal wordt gehaald, 
is het beter om wat meer open kaart te spelen. 
Soms is het nodig dat de rechter de scherpe kant-
jes afhaalt van het toetsingsverbod. De grenzen 
van machtenscheiding en democratie die in  art. 
120  Grondwet vallen te herkennen, worden hier-
door niet op een ontoelaatbare wijze overschre-
den.    
 J.W.C. van Rossem             

 AB 2015/279 

 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE  
 8 juli 2015  , nr. 201309765/1/A1  
 (Mrs. C.H.M. van Altena, N. Verheij, J. Kramer) 
 m.nt. L.M. Koenraad 

 Art. 8:10 Awb  

 ECLI:NL:RVS:2015:2148        

 De Afdeling bestuursrechtspraak respecteert 
de keuze van de rechtbank om het beroep door 
een enkelvoudige kamer te laten behandelen.      

 De enkelvoudige afdoening door de rechtbank be-
treft een procesrechtelijke beslissing die in beginsel 
de verantwoordelijkheid van de eerste rechter is. 
Behoudens uitzonderingssituaties — welke zich hier 
niet voordoen — kunnen hiertegen gerichte gronden 
niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak 
leiden.     

 Uitspraak op het hoger beroep van:     
  1.  appellante 1, te Heythuysen, gemeente Leudal,     
  2.  appellanten sub 2, te Heythuysen, gemeente 
Leudal,     
  3.  appellanten sub 3, te Heythuysen, gemeente 
Leudal,     
  4.  appellanten sub 4, te Heythuysen, gemeente 
Leudal,     
  5.  Green Acres B.V., te Heythuysen, gemeente 
Leudal, hierna tezamen appellante 1 en anderen, 
appellanten, tegen de uitspraak van de Recht-
bank Limburg, zittingsplaats Roermond, van 16 
september 2013 in zaak nr. 12/1763 in het geding 
tussen:   
 appellante 1 en anderen, 
 en 
 het college van burgemeester en wethouders van 
Leudal.       

 9. Er is nog een element van de contra le-
gem-formule uit het  Harmonisatiewet -arrest dat 
voor problemen zorgt. Dat is de voorwaarde van 
de Hoge Raad dat buiten toepassing laten van een 
wetsbepaling niet mag gebeuren, wanneer spra-
ke is van een omstandigheid ‘waarvoor zij juist is 
geschreven’ (r.o. 3.9). Want kan wel gezegd wor-
den dat de wetgever geen rekening heeft gehou-
den met de situatie die tot het geschil in kwestie 
heeft geleid? Zoals hierboven al aangekondigd, is 
doorslaggevend voor de Hoge Raad dat de leef-
tijdsgrens van achttien jaar voor de vergoeding 
van het geneesmiddel Bosentan uitsluitend heeft 
afgehangen van het ontbreken van voldoende 
onderzoeksgegevens als gevolg van de zeldzaam-
heid van de aandoening bij jeugdige personen. 
Dit gegeven zet de Hoge Raad af tegen de be-
doeling van de wetgever met betrekking tot het 
verzekerd pakket: ‘noodzakelijke zorg, getoetst 
aan aantoonbare werking, kosteneffectiviteit en 
noodzaak van collectieve financiering’ (r.o. 3.5.3 
en 3.6.3). Naar aanleiding van deze exercitie is 
de slotsom dat Bosentan naar de opzet en strek-
king van de regeling van de Zorgverzekeringswet 
eigenlijk deel zou moeten uitmaken van het ver-
zekerd pakket — de effectiviteit van het medicijn 
bij volwassenen staat vast en er zou, gelet op 
bestaande case studies, geen reden zijn om aan 
deze effectiviteit bij personen onder de achttien 
jaar te twijfelen (r.o. 3.8.2). Daarom heeft de voor-
zieningenrechter volgens de Hoge Raad terecht 
aangenomen dat in casu sprake was van omstan-
digheden die niet in de afweging van de wetgever 
zijn verdisconteerd. De gehanteerde leeftijds-
grens komt inderdaad behoorlijk onredelijk over. 
Zij is echter wel een verklaarbaar uitvloeisel van 
een systeem dat de wetgever, onder invloed van 
het medische veld, bewust heeft opgetuigd (vgl. 
hier r.o. 1.6 van de conclusie van A-G Keus). Een 
praktijk van ‘evidence-based medicine’ en de nei-
ging om minderjarigen als aparte categorie te be-
schouwen plaveiden hiervoor de weg. Dat is zeer 
wrang voor de elfjarige patiënte. Het is evenwel 
betwistbaar dat de wet niet voor dergelijke situ-
aties is geschreven. Temeer daar de wetgever, via 
een voorhangprocedure ( art. 124  Zvw), actief bij 
het verzekerd pakket is betrokken.     
 10. Misschien zou de Hoge Raad er verstan-
dig aan doen zijn contra legem-formule uit het 
 Harmonisatiewet -arrest een volgende keer an-
ders te formuleren. Lonkend is het spoor van de 
Centrale Raad van Beroep. Of de wetgever iets 
heeft voorzien, is niet ingebouwd in de formule 
die deze rechter bezigt in zijn jurisprudentie over 
de Ziekenfondswet (zie punt 3) en andere contra 
legem-gevallen. De grenzen van de Grondwet 
worden als gevolg hiervan minder gerespecteerd. 
Hiertegenover staat het voordeel dat de wetgever 

T1_AB_1532_bw_V01.indd   1758T1_AB_1532_bw_V01.indd   1758 8/19/2015   5:09:04 PM8/19/2015   5:09:04 PM


