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33 253 Wijziging van de Wet marktordening 
gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg 
en enkele andere wetten in verband met het 
tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit 
van zorg alsmede in verband met het 
aanscherpen van procedures met het oog op de 
kwaliteit en bereikbaarheid van zorg 

O  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 28 januari 2015 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft 
kennisgenomen van de brief van de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport van 18 november 2014 in reactie op de brief van 
1 oktober 20142, waarin de commissie voor VWS haar instemming betuigt 
met het voornemen om de regeldruk in de zorg te verminderen. 
Naar aanleiding daarvan heeft zij de Minister op 8 december 2014 een 
brief gestuurd. 
De Minister heeft op 27 januari 2015 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
De Boer 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Dupuis (VVD) (vicevoorzitter), Linthorst (PvdA), Slagter-Roukema (SP) 
(voorzitter), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Quik-Schuijt (SP), 
Reuten (SP), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), Barth (PvdA), Martens (CDA), vac. 
(CDA), Scholten (D66), Backer (D66), Ganzevoort (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), 
Beuving (PvdA), Frijters-Klijnen (PVV), Van Dijk (PVV), De Grave (VVD), Bröcker (VVD), Beckers 
(VVD), Van Beek (PVV), Bruijn (VVD), Koning (PvdA)

2 Kamerstukken I 2014/15, 33 253, M (verslag schriftelijk overleg).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT  

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Den Haag, 8 december 2014 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft 
met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 18 november 2014 in 
reactie op de brief van 1 oktober 20143, waarin de commissie voor VWS 
haar instemming betuigt met het voornemen om de regeldruk in de zorg 
te verminderen. 

De leden van de commissie hebben kennisgenomen van het voornemen 
om samen met de veldpartijen te komen tot een succesvolle aanpak voor 
het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk4 en gaan ervan 
uit dat, in afwachting van dit plan van aanpak, de nog in te dienen 
VWS-wetsvoorstellen, zoals toegezegd5, worden voorzien van een ex 
antebeoordeling van de regeldrukgevolgen, die is gebaseerd op het 
zogenaamde Standaardkostenmodel (SKM). 

Daarnaast geeft de commissie u in overweging om een dergelijke 
beoordeling tevens te laten uitvoeren bij wetsvoorstellen die gedurende 
de behandeling, al dan niet door amendering, ingrijpend gewijzigd 
worden. 

De commissie ziet uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangt 
deze bij voorkeur voor 16 januari 2015. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
T.M. Slagter-Roukema 

3 Kamerstukken I 2014/15, 33 253, M (verslag schriftelijk overleg).
4 Kamerstukken I 2013/14, 33 253, K, p. 2.
5 Kamerstukken I 2013/14, 33 253, G (verslag schriftelijk overleg); toezegging herhaald in 

Kamerstukken I 2013/14, 33 253, K, p. 3.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 27 januari 2015 

Dank voor uw reactie op mijn brief van 18 november 2014. 

In deze brief heb ik, in lijn met de beantwoording van eerdere vragen over 
het meewegen van effecten voor regeldruk bij wetsvoorstellen, aange-
geven dat de ex ante beoordeling van regeldrukeffecten bij wetsvoor-
stellen volgens het zogenaamde Standaardkostenmodel gebeurt, conform 
de rijksbrede afspraken op dit punt. 

Uw overweging om een dergelijke beoordeling ook toe te passen op 
wetsvoorstellen waarvan gedurende de behandeling – al dan niet door 
amendering – blijkt dat de gevolgen ingrijpend afwijken van de oorspron-
kelijk ingeschatte effecten, past eveneens binnen de geldende afspraken. 

Naar aanleiding van uw vraag zal binnen mijn departement extra 
aandacht worden besteed aan deze afspraken, zodat uiteindelijke 
besluitvorming gebaseerd wordt op de juiste ramingen. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.I. Schippers
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