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1. Aanleiding 
Vrijdag 1 juli wordt de 7e incidentele suppletoire begroting (ISB) 2022 behandeld 
in de Ministerraad. Met deze ISB worden (generale) middelen toegevoegd aan de 
VWS-begroting voor de beheersing van corona en worden middelen overgeheveld 
van de aanvullende post van Financiën naar de begroting van VWS als resultaat 
van de julibesluitvorming. 

Na akkoord van de MR op 1 juli zal op dezelfde datum de zevende ISB worden 
aangeboden aan de Tweede kamer en ter informatie worden verzonden naar de 
Eerste Kamer. 

Als bijlage bij deze nota treft u het desbetreffende voorstel van wet, de memorie 
van toelichting, alsmede de aanbiedingsbrieven voor de TK en EK. 

2. Geadviseerd besluit 
• Graag uw akkoord op de 7° incidentele suppletoire begroting 2022. Deze 

is reeds met de bestuursraad en het ministerie van Financiën afgestemd 
en geagendeerd voor de MR van 1 juli. 

• Wij vragen u de memorie van toelichting op de 7e  incidentele suppletoire 
begroting 2022 en de aanbiedingsbrieven EK en TK te ondertekenen. 

3. Kernpunten 
De zevende ISB 2022 betreft in totaal een neerwaartse bijstelling van € 356 
miljoen op de uitgaven, bestaande uit: 

• Een neerwaarste bijstelling van € 646 miljoen in verband met minder 
afgenomen testen dan waar in de raming rekening mee was gehouden in 
de eerste maanden van 2022. In de raming is een maximumplafond 
opgenomen, maar in de werkelijkheid is het aantal afgenomen testen 
lager uitgevallen. Met deze neerwaartse bijstellingen van de middelen 
wordt hierop aangesloten. 

• Corona gerelateerde additionele uitgaven voor het LCCB (€ 170 miljoen) 
en voor vaccins (C 125 miljoen). 

• Doordat de corona gerelateerde uitgaven generaal beschikbaar worden 
gesteld worden zowel de opwaartse als de neerwaartse bijstellingen nu 
opgenomen (meer integraal beeld). 

• Daarnaast worden er middelen vanuit de aanvullende post bij het 
ministerie van Financien overgeboekt naar de begroting van VWS. Het 
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betreft middelen vanuit het coalitieakkoord voor uitvoering van het 
programma Werken aan uitvoering (goede toegankelijkheid van de 
overheid borgen) en standaardisatie gegevensuitwisseling. 

Op verzoek van Financiën is in de hierbij gevoegde aanbiedingsbrief toegelicht 
waarom het kabinet in dit geval de indiening van een ISB nodig achtte, ondanks 
de toezegging aan de Kamer om hiermee terughoudend te zijn (ook voor de 
toepassing van de uitzonderingsgrond). Een dergelijke toelichting wordt ook 
vereist door de Rekenkamer. Deze brief informeert het parlement waarom er 
tussentijds een wijziging noodzakelijk is. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
De uitgaven zijn gebaseerd op het coalitieakkoord en het coronabeleid. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
n.v.t. 

c. Juridische aspecten haalbaarheid 
n.v.t 

d. Financiële en personele gevolgen 
n.v.t. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De 7e  ISB 2022 is afgestemd met de directies en de betreffende 
bestuursraadleden. Deze stukken zijn opgesteld door de directie FEZ. Tevens is de 
7e  ISB 2022 afgestemd met Financiën. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
n.v.t. 

g. Toezeggingen 
n.v.t. 

h. Fraudetoets 
n.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
n.v.t. 
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