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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Den Haag, 3 februari 2015
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn
volgens onze informatie op 1 januari 2015 is verstreken. Daarbij treft u
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2015 verloopt. Beide
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjqzfp1uezz8&ministerie=vghyngkof7kq
Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjqzfpo456c7&ministerie=vghyngkof7kq
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 13 maart 2015 eventuele correcties en een prognose van de
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is
vestreken.
De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven,
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding
van het toezeggingenregistratienummer.
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol
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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, 9 maart 2015
In reactie op uw brief van 3 februari 2015, met kenmerk 156624.10u zend
ik u, mede namens de Staatssecretaris, een overzicht met daarin de
actuele stand van zaken van de toezeggingen aan de Eerste Kamer. Het
betreft de toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2015 is
verstreken.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers

Eerste Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 XVI, D

3

Rappelabele toezeggingen waarvan de termijn op 02-01-2015
verlopen is
Toezegging
Toezegging Pleegzorgvergoeding (32 529) (T01598)
De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van
opmerkingen van de leden Ester en Quik-Schuijt, toe voor 1 maart 2013
meer duidelijkheid te bieden over een mogelijke verbetering van de
pleegzorgvergoeding. Het recht van pleegouders op kostendekkende
vergoeding zou eventueel meegenomen kunnen worden in de nieuwe
jeugdwet.
Stand van zaken
Voldaan met: Uitgaande brief EK [04-03-2015]- Commissiebrief Eerste
Kamer inzake Onderzoek pleegvergoeding
Toezegging
Toezegging Overleg met VNG en het Kwaliteitsinstituut (33 674 / 33 684)
(T01891)
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer,
naar aanleiding van vragen van de leden Beuving (PvdA) en SlagterRoukema (SP), toe in overleg te treden met de VNG en het Kwaliteitsinstituut over het invullen van de medeverantwoordelijkheid van
gemeenten voor wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling,
opleidingen, innovatie en instellingen en de onderlinge samenwerking en
verantwoordelijkheden tussen Rijk, gemeente en Kwaliteitsinstituut.
Stand van zaken
Op ambtelijk niveau hebben verschillende overleggen plaats gevonden
met VNG en kwaliteitsinstituut. Het geplande overleg met de Staatssecretaris heeft geen doorgang kunnen vinden. Er wordt nu gezocht naar een
nieuwe datum voor dit overleg. De Eerste Kamer zal hier nog voor het
zomerreces over worden geïnformeerd.
Toezegging
Toezegging Conferentie geestelijke gezondheidszorg (33 750 / 33 674 /
33 684) (T01808)
Debat 29 oktober 2013 – De Minister-President, Minister van Algemene
Zaken, zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth
(PvdA), toe zich te beraden op de wijze waarop hij een bijdrage kan
leveren om de bestrijding van het stigma voor mensen met een handicap
of een psychische aandoening te bevorderen, waarbij een conferentie tot
de mogelijkheden behoort.
Debat 11 februari 2014 – De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid
Beuving (PvdA), toe samen met de Minister-President voor de zomer van
2014 een conferentie te organiseren die de stigmatisering van de
geestelijke gezondheidszorg tegen moet gaan.
Stand van zaken
Voldaan met: Deze conferentie heeft op 10 september 2014 plaats
gevonden in de Fokker Terminal in De Haag. De Minister-President en de
Minister VWS en hebben aan deze conferentie hun medewerking
verleend. Ook bestuurders van VNO-NCW, de gemeente Rotterdam, GGZ
Nederland, de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken en tal van andere
organisaties klein en groot hebben een bijdrage geleverd aan het
programma. De stichting Samen Sterk zonder Stigma en het Landelijk
Platform GGz zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen. Ruim 800
mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en de zorg en veel
ervaringsdeskundigen hebben deelgenomen. In verband met de parlementaire behandeling van de Wlz is de plenaire bijdrage van de Staatssecretaris vervallen.
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Toezegging
Toezegging Definitie professionele standaard (33 243) (T01852)
De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen
van de leden Dupuis en Slagter-Roukema, toe de term professionele
standaard te reserveren voor de WGBO en in het kader van dit
wetsvoorstel de ruimere definitie kwaliteitsstandaard te gebruiken.
Stand van zaken
Deze toezegging betreft een wetswijziging en wordt meegenomen in de
Veegwet VWS 2015. De stukken worden naar de TK gestuurd met als
bedoeling om de wet op 1 januari 2016 in werking te laten treden.
Toezegging
Toezegging Regeldruk (33 243) (T01853)
Vooruitlopend op de over drie jaar geplande evaluatie (1-1-2017) zal de
Minister van VWS de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de
leden Ter Horst en Flierman, binnen een jaar informeren over de toename
van de regeldruk als gevolg van de invoering van deze wet.
Stand van zaken
Er loopt een onderzoek naar de ervaren administratieve lasten. Actal
wordt hierbij betrokken. Voor het zomerreces wordt de Eerste Kamer
hierover geïnformeerd.
Toezegging
Toezegging Overleg betrokken organisaties (33 726) (T01929)
De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een
opmerking van het lid Slagter-Roukema, toe in overleg te treden met de
betrokken organisaties over de werking van de fiscale regeling en de
gemeentelijke maatwerkregeling.
Stand van zaken
Deze toezegging wordt bij de Herziening Fiscale Regeling door Ministeries
Financiën en VWS gezamenlijk opgepakt. Het Ministerie van Financien is
eerst verantwoordelijk voor deze regeling.
Toezegging
Toezegging Inkomenseffecten fiscale regeling en gemeentelijke maatwerkregeling (33 726) (T01930)
De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Ter Horst, toe om na te gaan wat de inkomenseffecten
zouden zijn geweest als de 700 miljoen naar de gemeenten waren gegaan
en dit effect – in overleg met de Staatssecretaris van Financiën – te
betrekken bij een eventuele herziening van de fiscale regeling.
Stand van zaken
Deze toezegging wordt bij de Herziening Fiscale Regeling door Ministeries
Financiën en VWS gezamenlijk opgepakt. Het Ministerie van Financien is
eerst verantwoordelijk voor deze regeling.
Toezegging
Toezegging Periodieke informatie wetten sociaal domein (33 726) (T01932)
De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer periodiek informeren over de
resultaten van de afzonderlijke wetten in het sociaal domein.
Stand van zaken
Voldaan met: Uitgaande brief BZK [07-07-2014]- Inrichting informatievoorziening gedecentraliseerd sociaal domein.
Toezegging
Toezegging Lokale adviescommissies (33 841) (T01993)
De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een
opmerking van het lid Kuiper, toe de mogelijkheid van een onafhankelijke
lokale adviescommissie uitdrukkelijk onder de aandacht van gemeenten te
brengen.
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Stand van zaken
Op dit moment werkt het Ministerie BZK samen met de Ministeries van
VWS en VenJ en de VNG aan een handreiking voor een effectieve
geschilbeslechting in het sociaal domein. De handleiding gaat in op het
behandelen van zowel klachten als bezwaren. De inzet van een onafhankelijke adviescommissie maakt deel uit van het conflicthanteringpalet wat in
de handleiding onder de aandacht wordt gebracht. Gemeenten wordt een
instrumentarium geboden om te bepalen welke klachten het beste
behandeld kunnen worden door een adviescommissie en welke klachten
beter op een wat laagdrempelige manier behandeld kunnen worden om in
aansluiting op het perspectief en de behoefte van de cliënt tot een
passende oplossing van zijn klacht te komen. Deze handreiking verschijnt
naar verwachting eind april 2015.
Toezegging
Toezegging Kwetsbare groepen (33 841) (T01994)
De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een
opmerking van het lid Thissen, toe de leerpunten die ten aanzien van de
positie van de kwetsbare groepen in de Wmo geconstateerd zijn, met de
gemeenten te bespreken.
Stand van zaken
Voldaan met: Het thema kwetsbare groepen wordt op de praktijkdagen
Wmo/Jeugd in maart onder de aandacht van gemeenten gebracht. De
praktijkdagen zijn een gezamenlijk initiatief van de VNG en het Ministerie
van VWS om belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen bij
gemeenten, en tevens in de vorm van workshops in te spelen op de
behoeften van gemeenten. De praktijkdagen worden in 11 steden gegeven
om een zo groot mogelijk deel van de gemeenten te bereiken.
Toezegging
Toezegging Kleine zorgaanbieders (33 841) (T01995)
De Staatssecretaris van VWS zal, naar aanleiding van een opmerking van
het lid Thissen, met de VNG bespreken hoe kleine, innovatieve zorgaanbieders, in de zorginkoop een kans kunnen krijgen.
Stand van zaken
Voldaan met: In de handreikingen van het Transitie Bureau Wmo
(VWS/VNG) wordt consequent aandacht besteed aan inkoop bij kleine
innovatieve aanbieders. Verder ondersteunt het Transitie Bureau door
middel subsidies de Branche Verenigingen Kleinschalige Zorg (BVKZ) bij
de activiteiten die zij uitvoeren rond het informeren van kleine aanbieders
en het onder de aandacht brengen bij gemeenten van deze aanbieders.
Alle handreikingen zijn op de website www.invoeringwmo.nl te vinden.
Toezegging
Toezegging Aanpak ouderenmishandeling (33 841) (T01997)
De Staatssecretaris van VWS zal, naar aanleiding van een vraag van het
lid Frijters-Klijnen, de Kamer regelmatig informeren over de voortgang die
geboekt wordt bij de aanpak van ouderenmishandeling.
Stand van zaken
Voldaan met: Uitgaande brieven TK [22-12-2014 en 06-02-2015]Voortgangsrapportages over geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Toezegging
Toezegging Wachtlijsten langdurige zorg (33 891) (T02016)
De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Nagel, informeren over de wachtlijsten in de langdurige zorg.
Stand van zaken
Voldaan met: Uitgaande brief EK [22-12-2014] – Informatie over de
wachtlijst langdurige zorg.
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Toezegging
Toezegging Financieringsstructuur specialist ouderengeneeskunde
(33 891) (T02022)
De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Slagter-Roukema, schriftelijk informeren over de financieringsstructuur voor de specialist ouderengeneeskunde in de extramurale
eerstelijnszorg.
Stand van zaken
Deze toezegging is gedeeltelijk voldaan met brief EK [16-12-2014] –
Betaaltitel specialist ouderengeneeskunde. Volledige afdoening volgt na
een duiding door het Zorginstituut Nederland. Naar verwachting wordt de
Eerste Kamer hierover in het najaar van 2016 geïnformeerd.
Toezegging
Toezegging Cliëntenondersteuning bij overgang Wmo naar Wlz (33 891)
(T02039)
De Staatssecretaris van VWS zal, naar aanleiding van een opmerking van
het lid Flierman, in overleg met gemeenten en zorgverzekeraars nagaan
hoe bij de overgang van Wmo naar Wlz het behoud van cliëntenondersteuning kan worden bevorderd.
Stand van zaken
Rond de zomer wordt de Eerste Kamer hierover geïnformeerd.
Toezegging
Toezegging Beleidsregels indicatiestelling (33 891) (T02043)
De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een
opmerking van het lid Slagter-Roukema, een afschrift van de beleidsregels
voor de nieuwe wijze van indicatiestelling door het CIZ toesturen.
Stand van zaken
Voldaan met: Uitgaande brief TK [23-02-2015]- Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 XVI, D

7

