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nota Wijziging Subsidieregeling stageplaatsen zorg II 
Datum 
17 juni 2022 

Kenmerk 
3386064-1031420-MEVA 

Bijlage(n) 
1. Kamerbrief 
2. Nota d.d. 11 april 2022 
3. Concept subsIdleregellng 

1. Aanleiding 
Recent heeft u ingestemd met een wijziging van het Stagefonds II in verband met 
de verlenging en enkele andere wijzigingen (zie bijlage). In de week van 13 juni 
jl. is de voorhangprocedure in het kader van de verlenging gestart. Gebleken is 
dat voor een tijdige publicatie van de Subsidieregeling een spoedverzoek aan de 
Tweede Kamer noodzakelijk is. 

2. Geadviseerd besluit 
Ik verzoek u om in te stemmen met de Kamerbrief en deze te ondertekenen. De 
ondergetekende brief zal daarna met de conceptregeling en onderhavige nota als 
bijlagen worden aangeboden aan de Tweede Kamer. 

3. Kernpunten 
Reden voor dit spoedverzoek, en daarmee deze extra Kamerbrief, is gelegen in 
een misverstand dat is ontstaan over de toepasbaarheid van aanwijzing 2.38 
'Voorhang tijdens recesperiode' van de Aanwijzingen voor de regelgeving. 

De voorlegging aan de Tweede Kamer geschiedt in het kader van de wettelijk 
voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 4.10, zevende lid, van de 
Comptabiliteitswet 2016). In beginsel worden recesdagen niet meegeteld bij het 
bepalen van de voorhangtermijn van 30 dagen. Dat zou betekenen dat de 
Subsidieregeling pas in september uit de voorhangprocedure komt. Het is echter 
van belang dat de verlenging van de Subsidieregeling zo snel mogelijk wordt 
gepubliceerd, zodat wordt voorkomen dat de Subsidieregeling vervalt. Met de 
aangepaste Kamerbrief verzoekt u de Tweede Kamer om zich uiterlijk voor het 
aanvangen van het zomerreces uit te spreken over de voorgestelde verlenging. 

Als de regeling uit de voorhangprocedure komt en eventuele Kamervragen 
zijn beantwoord, kan de regeling worden vastgesteld. De regeling wordt dan 
nog een keer ter ondertekening aan u voorgelegd. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
N.v.t. 
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b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
N.v.t. 

c. Financiële en personele gevolgen 
N.v.t. 

Datum 
11 april 2022 

Kenmerk 
3306064-1031420•MEVA 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
N.v.t. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Afgestemd met WJZ en Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer. 

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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