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Bij brief van 16 maart 2010 heeft de voorzitter van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 
Koningin, onder dankzegging voor de van mij ontvangen antwoorden, laten weten 

één van de antwoorden, op een vraag van mevrouw Ten Horn, niet geheel 

bevredigend te achten. Ter toelichting werd gesteld dat het antwoord inging op de 
situatie ten tijde van een crisis, terwijl de vraag betrekking had op kosten die 

worden gemaakt in het kader van een gelaste voorbereiding op de bestrijding van 

een crisis in de zin van de artikelen 33 en 34 van de Wet veiligheidregio’s.  
De commissie verzoekt mij daarom de vraag alsnog te beantwoorden, aan welk 

verzoek ik hieronder, in afstemming met de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport, gaarne voldoe.  
 

Voor de situatie van voorbereiding op crises, de zogeheten ‘koude fase’ waarin er 

geen sprake is van een (direct aanwijsbare dreigende) crisis, geldt voor de 
zorgsector dat de kosten bestreden dienen te worden uit de middelen die de 

instelling ontvangt voor het zorgzwaartepakket van de cliënt. Het 

zorgzwaartepakket is een integraal pakket voor de intramurale langdurige zorg. De 
kosten die een instelling of woonvorm moet maken om het leveren van directe en 

indirecte zorg, ook in geval van calamiteiten en voorbereidingen van calamiteiten, 

mogelijk te maken, zijn meegenomen bij de berekening van de zorgzwaartepakket-
tarieven.  
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Vanuit VWS wordt er aanvullend structureel 10 miljoen euro per jaar beschikbaar 

gesteld om in traumaregio’s voorbereidingen te treffen op een crisis of ramp. Dit 

geld is bestemd voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van instellingen en 
zorgverleners in de acute curatieve zorg. 

Ik vertrouw erop dat hiermee de vraag voldoende is beantwoord.  

 
 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 
 

 
 
drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten 

 


