
2021D48238 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 het wetsvoorstel houdende de Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 
het jaar 2021 (Dertiende incidentele suppletoire begroting) (Kamerstuk 
35 970, nrs. 1 en 2). 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Kuiken 

De adjunct-griffier van de commissie,
Krijger 
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Nr Vraag 
1 Geldt het beroep op artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet voor 

alle nieuwe uitgaven en verplichtingen in de 13e incidentele 
suppletoire begroting (ISB) voor het jaar 2021 of slechts voor een 
deel? 

2 Hoeveel geld is er bij elkaar opgeteld in totaal in 2020 en 2021 
(inclusief deze 13e ISB) uitgegeven aan de maatregelen rond het 
coronavirus vanuit de ontwerpbegroting VWS voor het jaar 2022 
(dus voor vaccinatie, testen (voor toegang), et cetera)? Kunt u dit 
uitsplitsen per jaar? 

3 Hoeveel geld is er, nu ook met bijstelling voor 2022, begroot voor 
uitgaven aan maatregelen rondom het coronavirus vanuit de 
ontwerpbegroting VWS voor het jaar 2022 (dus voor vaccinatie, 
testen (voor toegang), et cetera)? 

4 Kunt u aangeven hoeveel vaccins er voor het jaar 2022 beschikbaar 
zijn inclusief de bestaande orders? Kunt u dit uitsplitsen per type 
vaccin? 

5 Kunt u aangeven hoeveel vaccins er zijn aangeschaft voor kinderen 
van vijf tot twaalf jaar? Bent u van plan er meer aan te schaffen? 

6 Hoeveel griepvaccins zijn er in 2019, 2020, 2021 ingekocht en 
hoeveel bent u van plan voor het jaar 2022 aan te schaffen? 

7 Kunt u de uitgaven van € 385 miljoen aan garanties nader 
toelichten? 

8 Betreffen de uitgaven van € 385 miljoen aan garanties de 
garantieregelingen voor testmaterialen en analysecapaciteit? 

9 Is het zeker dat € 385 miljoen aan garanties daadwerkelijk tot 
uitbetaling zal komen, of kan dit lager uitvallen? 

10 Wat betekent de constatering van de Auditdienst Rijk (ADR) in het 
interim--auditrapport dat VWS de betrouwbaarheid van het aantal 
door laboratoria beoordeelde testen niet zelf kan vaststellen, voor 
de afwikkeling van de garantieregeling? 

11 Welk deel van de door u in het kader van de garantieregeling op te 
kopen overgebleven testmaterialen kunnen naar verwachting 
worden doorverkocht? Welke opbrengsten verwacht u daarmee te 
kunnen realiseren? 

12 Wat is de stand van zaken van de bredere beschouwing van de 
test- en traceerketen, waarbinnen de garantieregelingen worden 
geëvalueerd? Kunt u de resultaten hiervan al naar de Kamer 
sturen? 

13 Waarom is de garantie aan DSM niet opgenomen in het overzicht 
van risicoregelingen dat is opgenomen in paragraaf 2.5 van de 
ontwerpbegroting VWS voor het jaar 2022? 

14 Wanneer is de verplichting van € 7,1 miljoen aangegaan en in welk 
(begrotings)document is dit aan de Kamer gemeld? 

15 Is er bij de garantiestelling voor DSM, gebruik gemaakt van de 
uitzondering in artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet? Zo ja, 
waarom? Zo nee, wanneer is de Kamer akkoord gegaan met deze 
garantiestelling? 

16 Kunt u nader uitsplitsen waarom € 7,1 miljoen euro nodig was 
voor de garantiestelling? Want is uw opvatting over de hoogte van 
dit bedrag? 

17 Kunt u aangeven wat de planning is van de opstart van productie 
van mondkapjes in Nederland door DSM als de grondstofprijs 
weer daalt? 

18 Hoeveel miljoen mondkapjes worden momenteel geproduceerd in 
Nederland en is dit voldoende voor de Nederlandse markt? Zo nee, 
is Nederland dan nog in grote mate afhankelijk van landen buiten 
de EU, zoals China? 
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Nr Vraag 
19 Kunt u nader toelichten waarom de kosten voor testen lager 

uitvallen? Komt dit alleen door een lager aantal testen of ook door 
een andere prijs? 

20 Wat betekent de neerwaartse bijstelling van de kosten voor testen 
voor de raming van de kosten voor testen in de toekomst? Moet 
deze raming worden aangepast? Kunt u toelichten of de gehan-
teerde ramingsmethodiek voor de kosten van testen accuraat is of 
dat deze wordt aangepast? 

21 Hoe verhoudt de verlaging van het budget voor de zorgbonus met 
€ 73,5 miljoen zich tot het vaststellen van de hoogte van de bonus 
op basis van het totaal beschikbare budget? Is de bonus te laag 
vastgesteld? 

22 Kunt u de oorzaken van de benodigde correctieboekingen die in de 
13e ISB worden doorgevoerd nader toelichten? Is sprake geweest 
van onjuiste financiële administratie? 

23 Geldt het beroep op artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet voor 
alle nieuwe uitgaven en verplichtingen in de 13e ISB of slechts 
voor een deel? 

24 Tot wanneer is beroep op artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 
nog te rechtvaardigen, gezien het feit dat we moeten leren leven 
met het SARS-CoV-2 virus en de onvoorspelbaarheid ervan 
afneemt? 

25 Kunt u toelichten waarom de uitgaven met – € 2,2 miljard worden 
bijgesteld en de verplichtingen met slechts € 875 miljoen? Is het 
verschil volledig te verklaren door de uitgavenmutaties in de 
tweede nota van wijziging bij de ontwerpbegroting VWS voor het 
jaar 2022?1 

26 Kunt u een overzicht geven van de belangrijkste neerwaartse en 
opwaartse mutaties van de verplichtingen in de dertiende ISB? 

27 In de tweede nota van wijziging bij de ontwerpbegroting VWS voor 
het jaar 20222 wordt een uitbreiding gedaan van het huidige 
ontzorgingsprogramma voor de sportsector met een incidentele 
subsidie van € 14 miljoen aan enkele partijen die ruim 6000 
eigenaren van sportaccommodaties gaan ontzorgen, kunt u nader 
toelichten waar dat voor bedoeld is en wat de oorsprong is van 
deze gelden? In welke kamerbrief wordt hier nader uitleg aan 
gegeven? 

28 Hoeveel geld is tot nu toe in totaal uitgegeven aan testen voor 
toegang? 

29 Hoeveel geld is er in totaal nog begroot voor testen voor toegang, 
dat nog niet is uitgegeven? 

30 Kunt u de uitgaven van € 385 miljoen aan garanties nader 
toelichten? Betreffen de uitgaven van € 385 miljoen aan garanties 
de garantieregelingen voor testmaterialen en analysecapaciteit? 

31 Wat gebeurt er met de vrijgevallen € 7 miljoen voor de beoogde 
inzet van Defensiepersoneel bij vaccinatie- en teststraten? 

32 Leiden de garanties van € 385 miljoen zeker tot uitgaven? 
33 Wanneer is de verplichting van € 7,1 miljoen voor de garantie aan 

DSM aangegaan en in welk (begrotings)document is dit aan de 
Kamer gemeld? 

34 In hoeverre is er in 2022 voldoende budget voor C-support 
geraamd, nu het beroep op C-support in 2021 hoger uitvalt? 

35 Waarom vervalt de btw-vrijstelling op coronavaccins en testen-
diensten per 1 oktober 2021? 

36 Hoe groot is het budget voor boosterprikken in 2021? In hoeverre 
is dit voldoende voor het ambitieuze doel om alle 60-plussers in 
2021 een boosterprik te geven? 
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Nr Vraag 
37 Waarom was de inzet van Defensie bij de ondersteuning bij 

teststraten niet nodig, want er zijn toch genoeg problemen bij de 
capaciteit voor teststraten op het moment? 

38 Kunt u een overzicht geven van de lopende projecten in 2021 en 
2022 van Sectorplanplus onder het budget van € 22,5 miljoen dat 
zij ontvangen heeft voor corona-activiteiten? 

39 Wat is de reden dat organisaties veel minder zorgbonus hebben 
aangevraagd? 

40 Hoe verhoudt de verlaging van het budget voor de zorgbonus met 
€ 73,5 miljoen zich tot het vaststellen van de hoogte van de bonus 
op basis van het totaal beschikbare budget? Is de zorgbonus te 
laag vastgesteld? 

41 Kunt u de korting van € 85 miljoen op «Sport verenigt Nederland» 
nader toelichten?

1 Kamerstuk 35 925 XVI, nr. 106
2 Kamerstuk 35 925 XVI, nr. 106
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