
tri:Par:el 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

QQ_ 

Aan Minister LZS 	 Deadline: 1 juli 2022 

TER BESLISSING 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Patient en 
Zorgordoning 
Team F 
neatat

i 

 0 	d door 

Datum 
23 juni 2022 

Kenmerk 
3390021-1031661-PZO 

nota 	Aanpak niet-integere zorgaanbieders 

Uw kenmerk 

Zaaknummer 
1031661 
Bijiage(n) 
4 

1. Aanleiding 
-Bijgevoegde conceptbrief gaat over de aanpak van niet-integere zorgaanbieders. 
Hiermee geeft u invulling aan de afspraak uit het coalitieakkoord. 
- Op 14 april 2022 heeft de Algemene Rekenkamer het rapport 'Een zorgelijk 
gebrek aan daadkracht — onderzoek naar de effectiviteit van 
zorgfraudebestrijding' gepubliceerd. De opvolging van de aanbevelingen van de 
Algemene Rekenkamer is onderdeel van deze brief. 
-Met deze brief doet u meerdere toezeggingen uit het commissiedebat Zorgfraude 
van 3 februari 2022 gestand. 
Deze nota bevat vier bijlagen. De conceptbrief en drie bijlagen bij de brief. 

2. Geadviseerd besluit 
Kunt u instemmen met bijgevoegde conceptbrief? Na uw akkoord en 
ondertekening wordt de brief zo spoedig mogelijk in de week van 27 juni aan de 
Tweede Kamer verzonden (afgesproken met BPZ). 

3. Kernpunten 
U zegt in de brief dat de aanpak beter kan én moet. Dit zijn de belangrijkste 
kernboodschappen (DCo heeft meegekeken): 
> Maximaal benutten huidige mogelijkheden (doen wat al kan); 
> Afspraken voor meer effectiviteit van de zorgfraudebestrijding (in dit onderdeel 
van de brief worden de afspraken ter invulling van de aanbevelingen van de 
Algemene Rekenkamer toegelicht); 
> Toezichthouders en zorginkopers beter in staat stellen hun werk te doen, door 
wettelijke grondslagen voor gegevensuitwisseling te regelen. Tevens verwijst u 
hier naar de inrichting van het Wmo-toezicht dat onder verantwoordelijkheid van 
de staatssecretaris plaatsvindt. 
> Aanvullende maatregelen integere bedrijfsvoering. 
Recent bent u akkoord gegaan met de startnota voor het Wetsvoorstel integere 
bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz). In dit onderdeel van de brief noemt u 
beknopt uw voornemens met betrekking tot dit wetsvoorstel. 

Verder is de brief actiegericht doch realistisch. U neemt de Tweede Kamer mee in 
de weerbarstige context van dit onderwerp. U benoemt enkele dilemma's, zoals 
het willen voldoen aan de hoge maatschappelijke verwachtingen om de 
zorgfraude te bestrijden hetgeen vraagt om een maximaal fraudebestendige 
regelgeving versus de wens om de zorg aantrekkelijk en toegankelijk te houden 
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zonder extra regeldruk. Ook blijft een effectieve aanpak moeizaam zonder 
wettelijke grondslagen voor noodzakelijke gegevensuitwisseling. Tevens is het 
recente voorval van onrechtmatige gegevensdeling door de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) opgenomen. U noemt expliciet het belang van behandeling 
door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en 
rechtmatige zorg (Wbsrz). 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Bijgevoegde brief heeft de belangstelling van de Tweede Kamer en met name de 
kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer. De Kamer heeft 
laten weten een plenair debat te willen over deze reactie en de behandeling van 
de Wbsrz aan te houden tot na de ontvangst van deze reactie. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
De aanpak van zorgfraude en de bredere aanpak van niet-integere 
zorgaanbieders is een gevoelig maatschappelijk thema. DCo is voorbereid op 
mogelijke vragen van de media. 

Van DCo ontvangt u separaat een persbericht. Het persbericht gaat gelijktijdig 
met de verzending van deze brief uit, in de week van 27 juni. Naast de 
kernboodschappen van de brief wordt het nieuws vermeld dat u middelen 
beschikbaar stelt voor de proeftuinen van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). De Tweede Kamer heeft in het commissiedebat Zorgfraude 
van 3 februari 2022 aandacht hiervoor gevraagd. U heeft toegezegd geen 
garanties te kunnen geven (middelen waren toen nog niet beschikbaar) maar uw 
uiterste best te doen omdat u dit een belangrijk onderwerp vindt. 

c. Financiële en personele gevolgen 
De middelen voor de proeftuinen van de VNG en voor het uitbreiden van het 
dashboard zijn, inclusief een bijdrage van DMO, gereserveerd binnen het 
bestedingsplan van directie PZo. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
Niet van toepassing. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De inhoud van de brief is breed intern afgestemd, de leden van het MT DGLZ en 
MT DGCZ zijn akkoord. Tevens afgestemd met het ministerie van J&V. Verder is 
de brief, gelet op de afspraken naar aanleiding van het rapport van de Algemene 
Rekenkamer, uitgebreid afgestemd met alle TIZ-partnersi. Ook is de Algemene 
Rekenkamer meegenomen In de opvolging en inhoud van de brief. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
Niet van toepassing. 

1  De volgende partijen zijn verenigd in het Bestuurlijk Overleg TIZ: Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa), Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN), Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), Belastingdienst, Openbaar Ministerie 
(OM), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). 
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g. Toezeggingen 
-U doet de toezegging om de zogenoemde effectenbrief te zijner tijd naar de 
Tweede Kamer te zenden. 
-U doet de toezegging het wetsvoorstel (dat domeinoverstijgende 
gegevensuitwisseling mogelijk maakt tijdens een verdiepend fraudeonderzoek) als 
nota van wijziging op de Wbsrz in het najaar in te dienen. 

h. Fraudetoets 
Niet van toepassing. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau 
onleesbaar gemaakt. 
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