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Geachte voorzitter, 

Hierbij informeren wij u, mede namens de minister-president, dat de minister voor 
Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, haar ontslag heeft aangeboden aan de 
Koning. Dit leidt tot de volgende per 3 september 2021 gewijzigde 
portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:  

• Algemene infectieziektebestrijding covid-19  
• Infectieziektebestrijding anders dan covid-19 
• Curatieve Zorg 
• Zorgverzekeringswet  
• Zorgtoeslag en pakketbeheer  
• Arbeidsmarkt zorg algemeen  
• Ouderenzorg  
• Wmo en mantelzorg  
• Wijkverpleegkundige zorg  
• Persoonsgebonden Budget  
• Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein  
• Medisch-ethische vraagstukken  
• Drugs: Experiment gesloten coffeeshopketen 
• Regeldruk zorg algemeen  
• Rechtmatige zorg algemeen en goed bestuur 
• Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg  
 
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:  
 
 
• Jeugd en jeugdgezondheidszorg 
• Huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Gehandicaptenzorg  
• GGZ  
• Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
• Preventie 
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• Maatschappelijke diensttijd 
• Drugs (preventie, cannabisbeleid en internationaal) 
• VWS domein voor de BES eilanden 
• Voedselveiligheid  
• Gezondheidsbescherming 
• Genees- en hulpmiddelen  
• Medische (bio-)technologie  
• Sportbeleid  
• Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers  
 
De verantwoordelijkheid van de bewindspersonen betreft naast de bovenstaande 
onderwerpen, ook de daaraan gerelateerde generieke beleidsaspecten. U kunt 
hierbij denken aan onderwerpen zoals kwaliteitsbeleid, toezicht, innovatie en 
kennis. De minister van VWS is eindverantwoordelijk voor de organisatie en neemt 
de verantwoordelijkheid voor de organisatorische aansturing van de 
concernorganisaties weer op zich. De minister van Justitie en Veiligheid zal als 
eerste aanspreekpunt voor het Experiment gesloten coffeeshopketen fungeren. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid,    de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport,            Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Hugo de Jonge              Paul Blokhuis 


