
2022D51901 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een 
aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport over de Wijziging van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het 
jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
(Kamerstuk 36 250 XVI, nr. 2). 

De voorzitter van de commissie, 
Smals 

Adjunct-griffier van de commissie, 
Heller 
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Nr Vraag 

1 Kunt u een overzicht geven van het aantal bedden in verpleeghuizen sinds 2000? 
2 Hoeveel winst is er afgelopen jaar gemaakt in de extramurale zorg? 
3 Kunt u een overzicht geven van het aantal zorginstellingen in Nederland dat winst 

maakt en hoe hoog deze winst is? 
4 Hoeveel zorgverleners zijn er afgelopen jaar gestopt? Kunt u dit uitsplitsen per sector? 
5 Zijn de sociaaleconomische gezondheidsverschillen het afgelopen jaar toe- of 

afgenomen? 
6 Hoeveel particuliere extramurale zorginitiatieven zijn er afgelopen jaar bijgekomen? En 

in de jaren hiervoor, vanaf 2010? 
7 Hoe groot is op de VWS-begroting het totale bedrag aan onderbestedingen? 
8 Hoe groot is op de VWS-begroting het totale bedrag aan budgetoverschrijdingen? 
9 Wat is op de VWS-begroting het verschil tussen de onderbestedingen en de 

overschrijdingen? 
10 Indien er minder overschrijdingen zijn dan onderbestedingen, wat gebeurt er met het 

overgebleven bedrag door de netto onderbesteding? 
11 Indien er minder onderbestedingen zijn dan overschrijdingen, hoe wordt die netto 

overschrijding gedekt? 
12 Kunt u aangeven waarom er een meevaller te zien is op de subsidieregeling voor 

onverzekerden? Wat is het effect hiervan op de zorg die deze groep ontvangt en hoe 
wordt ervoor gezorgd dat het doel van de subsidie toch bereikt wordt? 

13 Welke belemmeringen, zoals genoemd in de brief van 2 december 2022 over diverse 
onderwerpen leefstijl en preventie, bestaan er nog om de financiële effecten van 
preventiemaatregelen in te vullen? 

14 Hoeveel middelen zijn vanaf 2023 en in de jaren daarna vrijgemaakt voor 
transgenderzorg? 

15 Kunt u een geactualiseerde lijst maken van besparingsopties in de ouderenzorg en de 
langdurige zorg? 

16 Welke hindernissen bestaan er om medisch specialisten in loondienst te brengen? 
17 Hoeveel geld is er in 2020, 2021 en 2022 (graag uitgesplitst per jaar) aan media betaald 

aan dwangsommen vanwege het niet openbaren van Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob)-verzoeken? 

18 In hoeverre doen zorginstellingen of patiënten nu een beroep op de regelingen in het 
kader van energiesteun in de langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet? Hoe worden 
inkopers gestimuleerd om aanbieders actief te informeren over de regelingen die u 
heeft getroffen? Hoe monitort u deze regelingen? 

19 Is er budget, bijvoorbeeld voor een meerurenbonus, gereserveerd om meer werken in 
de zorg te stimuleren? 

20 Hoeveel geld wordt er extra beschikbaar gesteld in de langdurige zorg ter compensatie 
voor de stijgende energieprijzen? 

21 Hoeveel van de begrote uitgaven voor het Programma Toekomstbestendige Arbeids-
markt Zorg en Welzijn (TAZ) (€ 80 miljoen) is in 2022 besteed en waaraan precies? 

22 In hoeverre zijn financiële middelen voor betrokken partijen bij Programma TAZ 
gewijzigd, als onderdeel van het instrumentarium, bijvoorbeeld als opvolging van de 
gemaakte afspraken achterblijft? 

23 Waarom is er een meevaller te zien van € 22 miljoen op de zorg aan onverzekerde 
Oekraïense vluchtelingen? Worden de vluchtelingen wel voldoende bereikt? Hoe spant 
u zich hiervoor in? 

24 Kan er verdere toelichting komen op de teruggave van € 8,3 miljoen door het CIBG in 
verband met lagere kosten voor de implementatie van de donorwet? Kan specifiek 
worden ingegaan waarom dit eerst ruimer was geraamd en welke impact dit heeft op 
de implementatie? 

25 Hoe is in het kader van de stijgende energieprijzen eventuele steun voor Wet maat-
schappelijke omvang (Wmo)-voorzieningen en jeugdinstellingen geregeld? Is de 
indexatie van het gemeentefonds hier ook voor bedoeld? Wanneer ontvangen 
gemeenten het geld hiervoor? 

26 Heeft u in beeld wat de effecten zijn van het abusievelijk niet uitkeren van de loonbij-
stelling 2021 en 2022 in Caribisch Nederland? Heeft dit bijvoorbeeld effect gehad op de 
arbeidsmarkt? 

27 Welke acties staan er op welk moment gepland of hebben plaatsgevonden om de 
belemmeringen weg te nemen om de financiële effecten van preventiemaatregelen in 
te vullen? 

28 Waarom staat er bij zorg in latere jaren nog meer dan € 1 miljard op de aanvullende 
post en wat wordt er door u gedaan om dit geld zo snel mogelijk te investeren in de 
doelen van het Coalitieakkoord? 

29 Wat zouden de budgettaire effecten zijn als er een bestuurlijk akkoord gesloten zou 
worden dat de onregelmatigheidstoeslag in de zorg met 10, 20 of 30 procent verhoogd 
zou worden? 

30 Wat zouden de budgettaire effecten zijn als er een bestuurlijk akkoord gesloten zou 
worden dat de totale salarissen in de zorg met één extra procentpunt verhoogd zouden 
worden? 
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Nr Vraag 

31 Wat zijn de meest recente cao’s die in de zorg zijn afgesloten en welke loonstijgingen 
werden daarmee afgesproken voor welke sectoren? 

32 Kunt u een totaaloverzicht geven van de samenstelling van de onderuitputting van 
€ 114 miljoen op de VWS-begroting? 

33 Kunt u nader toelichten waarom er naar verwachting in 2022 sprake is van een lager 
dan geraamd beroep op de Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO)-
regeling en Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)-regeling (€ 42,7 
miljoen)? 

34 Wat is de oorzaak van de onderbesteding van € 7,3 miljoen in de uitvoering? 
35 Waarop ziet de «overdekking op de begroting van het Wlz-kader» en hoe verhoudt die 

tot over- of onderdekking in eerdere jaren? 
36 Hoe verlopen de aanvullende contracteerafspraken over 2022 tussen zorgverzekeraars 

en zorgaanbieders over de compensatie van de (energie)prijzen? 
37 In hoeverre is er een loonkloof te zien tussen de salarisschalen in de zorg voor 

verzorgend en verplegend personeel en de markt (zie ook SER-rapport)? Indien deze er 
is, hoeveel zou het kosten om dit te corrigeren? 

38 Kunt u aangeven wat er met de terugvordering van niet gerealiseerde voorschotten aan 
de Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB), GGD-meerkosten en Stichting 
Open Nederland gebeurt? 

39 Waarom wordt de uitgavenraming rijksbijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) naar 
beneden bijgesteld met € 1,35 miljard? Welke factoren spelen daarbij een rol? 

40 Wat gebeurt er met de € 1,35 miljard die vrijkomt door het naar beneden bijstellen van 
de uitgavenraming rijksbijdrage Wlz? Wordt die ergens anders aan uitgegeven of is dat 
geld over? 

41 Wat gebeurt er met de € 305 miljoen die vrijkomt door de bijstelling raming NAAT 
testen (mei – juli)? Wordt die ergens anders aan uitgegeven of is dat geld over? 

42 Wat gebeurt er met de € 340 miljoen die vrijkomt door de bijstelling raming NAAT 
testen (aug – dec)? Wordt die ergens anders aan uitgegeven of is dat geld over? 

43 Wat gebeurt er met de € 225 miljoen die vrijkomt door de onderbesteding in de «ruimte 
opdrachten COVID»? Wordt die ergens anders aan uitgegeven of is dat geld over? 

44 Wat gebeurt er met de € 428 miljoen die vrijkomt door de onderbesteding bij «Anti-
geentesten en zelftesten»? Wordt die ergens anders aan uitgegeven of is dat geld over? 

45 Hangen de lagere kosten dan geraamd voor opleiding tot forensische arts samen met 
de tekorten in dit beroep? Hoeveel opleidingsplekken kunnen bekostigd worden van 
deze € 1,2 miljoen? Welke acties worden ingezet om meer forensische artsen op te 
leiden? 

46 Kunt u uitgesplitst per vaccinatieronde aangeven hoeveel vaccinaties voor niet-mobiele 
thuiswonenden zijn gezet? Kunt u daarbij aangeven hoeveel er door de huisartsen zijn 
gezet en hoeveel door GGD’en? 

47 Hoe beoordeelt u de gekozen strategie voor het vaccineren van niet-mobiele thuiswo-
nenden? Heeft deze aan de verwachtingen voldaan of zou u bij een eventuele volgende 
ronde voor een andere strategie kiezen? 

48 Waarom is de werving van personeel voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) later op gang gekomen? Waar vloeien de niet-bestede middelen door deze late 
werving naar toe? 

49 Wat gaat uw ministerie doen om de vrijgekomen middelen door de late werving van 
NVWA-personeel alsnog uit te geven in 2022? 

50 Op hoeveel deelnames voor de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) was gerekend in 
2021 en 2022 en wat zijn de werkelijke aantallen? 

51 Wat is de oorzaak van de vertraging in de uitvoering van de Inhaalcampagne van 
HPV-vaccinatie voor 18–26 jarigen? 

52 Waarom is er vertraging opgelopen in de uitvoering van de inhaalcampagne van 
HPV-vaccinaties? 

53 Waar vloeit de € 52 miljoen, die overblijft na minder garanties te betalen voor de 
analyse van PCR-testen, naartoe? 

54 Hoe verklaart u de € 40 miljoen lagere uitgaven voor dure COVID-19-geneesmiddelen? 
55 Waaruit bestaan de kosten van € 6 miljoen nabetaling over 2020 aan de GGD’en en 

Veiligheidsregio’s? 
56 Kunt u specifieker en gedetailleerder uitleggen waarom het bedrag voor curatieve 

geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt verlaagd met € 2,9 miljoen? Om wat voor een 
herschikking gaat het? Wat zijn de mutaties die geleid hebben tot een verlaging van het 
budget? 

57 Welke voorgenomen subsidies op het terrein van leveringszekerheid hebben geen 
doorgang gevonden en wat is de reden daarvan? 

58 Op welke andere subsidies is vertraging opgetreden en wat is de oorzaak van deze 
vertraging? 

59 Wat is de reden dat de € 5 miljoen voor FAST (Future Affordable and Sustainable 
Therapies) niet tot besteding komt? 

60 Hoe komt het dat ggz-aanbieders nog niet in staat zijn zorg voor onverzekerden te 
declareren bij het CAK? Wat is hiervan het effect op de toegankelijkheid van de ggz voor 
onverzekerden? 
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61 Kunt u specifieker en gedetailleerder uitleggen waarom het bedrag voor curatieve ggz 
wordt verlaagd met € 6,8 miljoen? Om wat voor een herschikking gaat het? Wat zijn de 
mutaties die geleid hebben tot een verlaging van het budget? Wat betekent dat een deel 
van de activiteiten in het kader van destigmatisering via een opdracht worden 
uitgevoerd? Hoeveel minder geld gaat er in totaal naar de ggz? 

62 Hoeveel mensen zijn voor hun coronavaccinatie doorverwezen naar een allergoloog? 
En voor hoeveel mensen was het vanwege een allergie niet mogelijk een coronavacci-
natie te halen? 

63 Kunt u aangeven hoeveel onverzekerbare vreemdelingen er in Nederland zijn? 
64 Welke activiteiten met betrekking tot diverse VIPP-regelingen zijn uiteindelijk niet 

uitgevoerd? Welke reden anders dan corona kan gegeven worden voor het niet 
uitvoeren van deze activiteiten? 

65 Op welke manier wordt gemonitord of er in het Fonds langdurige zorg geen tekorten 
ontstaan? 

66 Waar vloeit de € 189,5 miljoen, vrij door lagere uitgaven dan eerder geraamd voor 
COVID-19-vaccinaties, naartoe? Wat gaat u doen om deze gelden alsnog uit te geven? 

67 Wordt de onderuitputting van € 4 miljoen binnen de meerjarige inzet om zeggenschap 
te bevorderen in de toekomst nog ingezet binnen dit kader of wordt er een andere 
bestemming voor gezocht? Zo ja, welke bestemming is dat dan 

68 Kan een overzicht gegeven worden van de ontwikkeling in de Overheidsbijdrage in de 
Arbeidskostenontwikkeling (OVA)-ruimte van de afgelopen tien jaar, inclusief bedragen? 

69 Wat kan het lagere aantal Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)-gebruikers in 2022 
verklaren? Wat zijn de verwachtingen voor het aantal gebruikers in 2023? 

70 Kan een toelichting gegeven worden op de «zorgzandbak»? 
71 Op welke manier denkt u de samenleving te informeren bij het eventueel opnieuw 

activeren van de CoronaMelder? 
72 Kan gedetailleerder worden uitgelegd wat er per abuis mis is gegaan met de tegemoet-

komingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg? 
73 Waar is de € 6,2 miljoen ten behoeve van van de uitvoering van de Hervormingsagenda 

aan besteedt, aangezien deze agenda nog niet is vastgesteld? 
74 Wordt de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg voor 2023 aangevuld om 

wederom tot € 10 miljoen te komen of blijft het bij het resterende bedrag bij deze 
regeling € 8,9 miljoen, afkomstig uit 2022? 

75 Kunt u aangeven waarom de middelen voor accommodatiebeleid in 2022 niet tot 
besteding komen? 

76 Hoe komt het dat er minder uitkeringen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn 
verstrekt en de uitvoeringskosten van de SVB lager waren dan begroot? Waar vloeien 
deze niet bestede middelen naar toe? 

77 Hoeveel mensen die recht hebben op zorgtoeslag, maken hier geen gebruik van? 
78 Welke verklaring ligt ten grondslag aan de afname van het budget voor eigen personeel 

met € 8,7 miljoen en de verhoging van het budget voor externe inhuur met € 14,8 
miljoen? 

79 Wat verklaart de verhoging van de uitgavenraming voor apotheekzorg en 
hulpmiddelen? 

80 Wat verklaart de verlaging van de uitgavenraming voor wijkverpleging, ook tegen de 
achtergrond van de verlaging van € 988,1 miljoen bij de Miljoenennota? 

81 Kunt u voor de actualisering van de Wlz-uitgaven een uitsplitsing geven naar 
deelsectoren/onderwerpen, en kunt u de uitgesplitste mutaties toelichten? 

82 Klopt het dat u voor de Wlz wel, maar voor de Zorgverzekeringswet geen maatregelen 
treft en financiële middelen reserveert ter compensatie van bovenmatig gestegen 
energiekosten? 

83 Klopt het dat wanneer zorgverzekeraars financieel bijspringen om zorgaanbieders zoals 
bijvoorbeeld ziekenhuizen te behoeden voor financieel onhoudbare situaties inzake 
hoge energielasten, deze extra uitgaven van zorgverzekeraars kunnen leiden tot een 
hogere zorgpremie? 

84 Wat zijn de mogelijkheden voor het u om in het geval van extra uitgaven van zorgverze-
keraars eventuele daaruit voortvloeiende premiestijging te voorkomen? 

85 Heeft u al signalen gekregen van ziekenhuizen die volgend jaar in financiële problemen 
komen vanwege de gestegen energiekosten? Zo ja, van hoeveel ziekenhuizen en welke 
acties verbindt u hieraan? Worden de onderhandelingen tussen verzekeraars en deze 
ziekenhuizen gemonitord?
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