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Geachte voorzitter,
Hierbij bied ik u aan de conceptregeling, houdende wijziging van de
Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (hierna: de subsidieregeling) 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. Er wordt
gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van
1 juli 2017.
Aanleiding
De subsidieregeling kent een vervaldatum van 1 juli 2017. De conceptregeling ziet
op de verlenging van de werkingsduur van de subsidieregeling.
In 2016 is de subsidieregeling geëvalueerd door Ecorys Nederland B.V. Uit deze
evaluatie blijkt dat de subsidieregeling effectief is. Vrijwel alle eerstejaars worden
gevaccineerd waardoor uitval wordt voorkomen en minder risico’s voor de
patiëntveiligheid worden gelopen.
Voortzetting van de subsidieregeling wordt zeer wenselijk geacht omdat hiermee
maatschappelijke kosten worden voorkomen. Wanneer de vaccinatie niet meer
wordt gesubsidieerd en studenten aan zorgopleidingen zich niet laten vaccineren,
zullen studenten moeite hebben met het vinden van een stageplaats. Voorts vallen
zij bij besmetting uit, hetgeen vertraging oplevert in de studie en een ongunstig
effect heeft op de arbeidsmarkt in de zorg. Daarnaast kan een zieke student één
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of meerdere patiënten besmetten, waardoor het herstel van de patiënt langer
duurt.
Op basis van deze evaluatie ben ik voornemens de subsidiëring voort te zetten.
Met de concept regeling wordt de werkingsduur van de subsidieregeling verlengd
met de maximaal toegestane periode van vijf jaar, conform artikel 24a, tweede lid,
van de Comptabiliteitswet 2001. Dit betekent dat de subsidieregeling per
1 juli 2022 zou komen te vervallen.
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Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd over de beoogde verlenging van
de subsidieregeling.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn
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