
Schriftelijke vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van het bericht ‘Avirazorg mag 
van inspectie geen cliënten meer aannemen, maar gaat door onder andere naam’ *
 
1.       Heeft u kennisgenomen van bovenstaand bericht?
2.       Hoe beoordeelt u de in bedoeld bericht beschreven situatie waarin een 
zorgaanbieder die van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geen nieuwe cliënten mag 
aannemen omdat geen goede en veilige zorg wordt geleverd schijnbaar onder een andere 
naam doorwerkt en zo toch nieuwe cliënten aanneemt?
3.       Kan direct een einde worden gemaakt aan bovenbedoelde situatie?
4.       Bent u bereid de IGJ te verzoeken nader onderzoek te doen naar bijvoorbeeld het 
gegeven dat de bestuurders en toezichthouders blijkbaar in verschillende functies actief 
zijn bij meerdere thuiszorgverleners in de regio Utrecht?
5.       Vindt u de hierboven in vraag 4 beschreven situatie een wenselijke?
6.       Kunt u beschrijven hoe het toezicht op bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties nu is 
vormgegeven?
7.       Vindt u ook dat het toezicht op bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties moet worden 
verstevigd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u dat 
doen?
 
* https://www.ad.nl/utrecht/avirazorg-mag-van-inspectie-geen-clienten-meer-aannemen-
maar-gaat-door-onder-andere-naam~a440d787/
 
 
Schriftelijke vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over berichten dat foute zorgondernemers 
makkelijk door aanbestedingsprocedures komen
 
1.       Heeft u kennisgenomen van bovenbedoelde berichten in Tubantia en op Skipr? [1] 
[2]
2.       Vindt u het vreemd dat zorgaanbieders die opzettelijk de fout ingaan met zorggeld 
toch gewoon (elders) een nieuw contract krijgen? Zo nee, waarom niet?
3.       Vindt u het een goede zaak dat bij (in dezelfde regio gelegen) gemeenten voor 
zorgaanbieders blijkbaar totaal verschillende eisen gelden om in aanmerking te komen 
voor een contract, zodat bijvoorbeeld een eerder in de fout gegane zorgondernemer in de 
ene gemeente niet en in de andere gemeente wel zijn activiteiten kan voortzetten? Zo ja, 
hoe legt u dat uit aan de inwoners van desbetreffende gemeenten?
4.       Ziet u het risico op zaken als ‘shopgedrag’ en het op een andere plek voortzetten 
van bijvoorbeeld frauduleuze praktijken als gemeenten zo verschillend omgaan met 
controle en toezicht? Zo nee, waarom niet?
5.       Vindt u het voor het eerst pas na gunning van een contract controleren op kwaliteit 
een effectieve werkwijze?
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6.       Heeft u zicht op de met fraude in de zorg gepaard gaande bedragen daar waar 
gemeenten belast zijn met controle en toezicht?
7.       Nu u (zo bleek uit de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen van 
ondergetekende) niet bereid bent bijvoorbeeld aanbieders in het kader van de Wmo onder 
het wetsvoorstel Wet Toetreding Zorgaanbieders te laten vallen, hoe gaat u er dan voor 
zorgen dat de aanpak van fraude effectiever wordt? Gaat u daarbij ook uit van het principe 
dat een serieuze controle vooraf noodzakelijk is? Gaat u daarbij zorgdragen voor meer 
uniformiteit in die aanpak door gemeenten?
 
[1] https://www.tubantia.nl/regio/waarom-foute-zorgondernemers-door-de-aanbesteding-
van-twentse-gemeenten-komen~a7e7809d/
[2] https://www.skipr.nl/actueel/id38322-foute-zorgondernemers-weten-waar-ze-kruisje-
moeten-zetten.html
 
 
Schriftelijke vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Defensie over 
erkenning en compensatie van getraumatiseerde veteranen
 
1.       Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Getraumatiseerde veteraan vecht voor 
erkenning en compensatie’? [1]
2.       Herkent u de signalen – ook eerder benoemd door de Veteranenombudsman – dat 
mensen ‘aan het lijntje worden gehouden’ en klachtenafhandeling uiterst traag verloopt? 
[2]
3.       Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat mensen die voor Nederland hebben 
gevochten op deze manier worden behandeld?
4.       Welke maatregelen overweegt u om te voorkomen dat mensen zo lang moeten 
wachten op keuringen en dus hun verdiende invaliditeitspensioen?
5.       Herkent u zich in het signaal van veteranen dat Defensie ‘doorgaans weinig bereid 
is om mee te denken’ en zich ‘keihard opstelt’ met betrekking tot schadevergoedingen? Zo 
nee, waar denkt u dan dat deze signalen vandaan komen?
6.       Maakt u zich net zoals de PvdA zorgen over hoe veteranen worden behandeld? Zo 
ja, welke stappen gaat u nemen om deze situatie te verbeteren?
 
[1] https://www.ad.nl/binnenland/getraumatiseerde-veteraan-vecht-voor-erkenning-en-
compensatie~a502efba/
[2] https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/20190410%20JV18%20No-
Vo%20webversie_0.pdf
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