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1030585 1. Aanleiding 

U heeft aan de Kamer toegezegd voor de zomer met het vervolg op het 
programma [Ont]Regel de Zorg te komen. 	 Bijlage(n) 

2 

2. Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd bijgevoegde programmabrief [Ont]Regel de Zorg 2022-2025 
te ondertekenen, zodat deze aan de Kamer verzonden kan worden, samen met de 
begeleidende infographic. 

3. Kernpunten 
In de programmabrief schetst u de aanpak voor het vraagstuk van regeldruk in de 
zorg voor de komende periode. Deze krijgt vorm langs vier lijnen: 

I. Beleid dat beter werkt in de praktijk: voorkomen regeldruk als gevolg 
van wet- en regelgeving van VWS; 

II. Landelijke maatregelen; 
III. De lokale aanpak: vermindering van regeldruk binnen 

zorginstellingen; 
IV. Een loket voor signalen, knelpunten en vragen. 

Ten opzichte van de concept-versie van de brief zijn de volgende, beperkte 
aanpassingen doorgevoerd: 

- Verwerking van uw tekstsuggesties; 
Aanscherping van de passages op p. 10-11 over de aanpak van regeldruk 
in het sociaal domein en het model prestatiecodes jeugd; 
Verduidelijking van de scope van de subsidieregeling lokale 
ontregelprojecten op p. 14; 
Extra toelichting op de hulpmiddelen voor ondersteuning van aanbieders 
van wijkverpleging naar de registratiemethode zprt (zorgplan = planning 
= realisatie, tenzij) op p. 16. 

De infographic is tevens tekstueel in lijn gebracht met de definitieve versie van de 
brief. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
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Het thema vermindering van regeldruk in de zorg leeft onder alle fracties in de 
Kamer. Het is de afgelopen periode in verschillende commissiedebatten over 
specifieke sectoren of onderwerpen aan bod gekomen, alsook vrij prominent in 
het hoofdlijnendebat over het VWS-beleid deze kabinetsperiode. 
Op 15 september staat een commissiedebat gepland over gegevensuitwisseling en 
administratieve lasten. 

Datum 
2 juni 2022 

Kenmerk 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Samen met DCo nemen we de communicatie op het moment van versturen van 
de Kamerbrief ter hand. 

c. Financiële en personele gevolgen 
In het coalitieakkoord is een besparingsreeks van € 30 mln. structureel vanaf 
2024 opgenomen voor het harmoniseren van inkoop- en verantwoordingseisen in 
de Zvw. Dit komt bovenop een op dezelfde titel door het vorige kabinet 
ingeboekte besparing van € 50 mln. in 2023 en € 100 mln. structureel vanaf 
2024. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
Niet van toepassing. 

e. Afstemming (intern, Interdepartementaal en met veldpartijen) 
Relevante passages in de brief zijn afgestemd met de directies MEVA, 3, MO, LZ, 
CZ en I&Z. De actielijnen van het programma zijn besproken met betrokken 
veldpartijen. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
Niet van toepassing. 

g. Toezeggingen 
Met deze brief doet u de toezegging om vóór de zomer een vervolg te geven aan 
het programma [Ont]Regel de Zorg, gedaan tijdens het plenair debat over 
sluitingen van SEH's in Groningen en Drenthe door personeeltekort d.d. 24 
februari jl., gestand. Deze toezegging is herhaald in de hoofdlijnenbrief VWS-
beleid van 4 maart jl. en in het daaropvolgende commissiedebat over de 
hoofdlijnen van het VWS-beleid. 

Tevens geeft u met deze brief gevolg aan de moties van het lid Van den Hil c.s. 
over het in kaart brengen van ervaringen met tijdelijk opgeschorte administratie, 
en over aandacht voor stapelende administratieve lasten in zorgwetgeving (beide 
ingediend tijdens het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van den Berg 
'Naar minder ziekte en betere zorg'). 

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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