
$
Ministerie van Volksgeondheid,
Welzijn en Sport

Minister VWS Deadline: 619/2021
S«crataric Canarul / ph.

Sccrttaris Ganaraal

Dircctte Wetgeving «n
jurtdisctM Zaken

Oustw S

nota

(ter beslissing) AMvB financiele toetsing voorgedragen
kwallteitsstandaarden - Informeren Tweede Kamer

Datum

19 augustus 2021

Kanmark

3242473-1013399-WJZ

1013399

2

enou

Aanleiding voor deze nota
Met deze nota wordt u gevraagd akkoord te gaan met e
het ter infbrmatie toezenden van de gepubllceerde wljzlging van het
Uitvoeringsbeslult Wkkgz aan de Tweede Kamer.
Hiermee doet u een toezegging gestand die u heeft gedaan in de nota naar
aanleiding van het verslag bij het Wetsvoorstel fmancigle toetsing
voorgedragen kwallteitsstandaarden.

Beslispunten, advies en mogeiijk altematief
U wordt gevraagd akkoord te gaan met de bijgevoegde Kamerijrief en deze te
ondertekenen. Het is wenselljk dat de Tweede Kamer deze brief aan het begin
van het parlementaire jaar ontvangt.

Samenvatting en conclusies
1 juli zijn de Wet financieie toetsing voorgedragen kwallteitsstandaarden

(hiema: de wet) en de bijbehorende AMvB houdende wljzlging van het
Uitvoeringsbeslult Wkkgz in werking getreden. In de nota naar aanleiding van
het verslag Inzake de wet heeft u toegezegd de AMvB na publicatie ter
Informatle aan de Staten-Generaal te doen toekomen.

Draagvlak politiek
Met deze brief stuurt u enkel de gepubllceerde AMvB ter informatie aan de
Tweede Kamer toe, waarmee u een toezegging aan de Tweede Kamer
gestand doet. De AMvB heeft ulteraard de nodige procedurestappen
doortopen, waaronder een voorhangprocedure.

Draagvlak maatschappaHjk an eanduldlge communicatla
Met deze brief stuurt u enkel de gepubllceerde AMvB ter informatie aan de
Tweede Kamer toe, waarmee u een toezegging aan de Tweede Kamer
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gestand doet. De AMvB heeft uiteraard de nodige procedurestappen
dtmriopen, waaronder Intemetcxinsultatie.

6  FinanciSie en personele gevolgen
N.v.t.

7  Juridische aspecten haalbaarheid
N.v.t.

8  Afstemmlng (Intern, Interdepartementaal en met veldpartijen)
Afstemming heeft ptaatsgevonden met PZo.

0  Gevolgen administratieve fasten
N.v.t.
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10 Toezeggingen
In de nota near aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel financieie
toetsing voorgedragen kwallteitsstandaarden heeft u toegezegd de
bijbehorende AMvB na publicatie ter informatie aan de Staten-Generaal te
doen toekomen. Met deze Kamerbrief doet u die toezegging gestand. Parallel
wordt u een gelijkluidende nota en Kamerbrief voorgelegd voor verzending
aan de Eerste Kamer.

11 Fraudetoets

N.v.t.

12 Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
N.v.t.
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