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Nr. 463 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 18 mei 2022 

Hierbij bied ik u aan de conceptregeling, houdende wijziging van de 
Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (hierna: de Subsidiere-
geling) in verband met verlenging van de werkingsduur. 

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven 
voorhangprocedure (artikel 24a, derde lid van de Comptabiliteitswet 2001) 
en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de wijziging 
voordat ik deze zal ondertekenen en ter publicatie aan de Staatscourant 
zend. 

Op grond van de aangehaalde bepaling onderteken ik de conceptregeling 
niet eerder dan 30 dagen nadat het ontwerpbesluit aan uw Kamer is 
voorgelegd. 

Een conceptversie van de beoogde regeling is als bijlage toegevoegd 
(bijlage 1)1. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbe-
sluit met ingang van 30 juni 2022. 

Aanleiding 

De Subsidieregeling kent een vervaldatum van 1 juli 2022. De conceptre-
geling ziet op de verlenging van de werkingsduur van de Subsidiere-
geling. 

In 2021 is de Subsidieregeling geëvalueerd (door SEOR)2. Uit deze 
evaluatie blijkt dat: 
• de beoordelingscriteria niet of nauwelijks ter discussie staan, het is 

meer de afwijzing die tot ontevredenheid leidt. 
• de onderwijsinstellingen zijn behoorlijk tevreden over de beoordeling 

van de opleidingen (87%). 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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Ontvangen ter Griffie op 18 mei 2022.

De voordracht voor de vast te stellen 
ministeriële regeling is aan de Kamer 
overgelegd tot en met 17 juni 2022.

De voordracht voor de vast te stellen 
ministeriële regeling kan niet eerder worden 
gedaan dan op 18 juni 2022.
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• de beoordeling van de opleidingen is een efficiënt proces en proportio-
neel ten opzichte van de subsidie-omvang van de regeling, alhoewel er 
enige kwetsbaarheid lijkt te zijn omdat de inhoudelijke beoordeling 
door één expert wordt gedaan. 

Gezien het laatste punt ga ik de komende periode onderzoeken hoe we 
deze kwetsbaarheid op een gepaste manier kunnen aanpassen, zodat dit 
in uitvoering van de regeling aangepast kan worden. 

Op basis van deze evaluatie ben ik voornemens de subsidiëring voort te 
zetten. Met de concept regeling wordt de werkingsduur van de Subsidie-
regeling verlengd met 5 jaar (de maximaal toegestane periode van vijf 
jaar, conform artikel 24a, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001). Dit 
betekent dat de Subsidieregeling per 1 juli 2027 zou komen te vervallen. 

Tevens wordt de aanvraagtermijn voor studiejaar 2022–2023 aangepast. 
Een aanvraag dient voor 1 mei van het studiejaar voorafgaand aan het 
studiejaar waarvoor de subsidie te worden aangevraagd. Omdat de 
Subsidieregeling pas na 1 mei van dit jaar is verlengd, is met deze 
wijzigingsregeling geregeld dat een aanvraag voor het studiejaar 
2022–2023 voor 30 september moet worden ingediend. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd over de beoogde 
verlenging van de Subsidieregeling. 

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport,
C. Helder
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