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1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heeft de deelnemers bedankt voor hun flexibiliteit om ruimte
te creëren in de agenda zodat het BO TIZ, na twee keer annuleren vanuit
VWS, op korte termijn alsnog gepland kon worden.
(FIOD) ei
(BD) zijn beide afwezig met
bericht van verhindering.

2.

Verslag overleg 9 juli en 20 oktober 2014
De verslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Vaststelling Evaluatierapport en ondertekening convenant
Gehoord het besprokene is in het convenant in artikel 4 een lid toege
voegd (artikel 4 lid 4). Hierin is opgenomen dat het Bestuurlijk overleg
een projectorganisatie, zoals het expertisecentrum zorgfraudebestrijding,
kan instellen etc. Dit artikel biedt een kapstok voor de noodzakelijke nade
re juridische uitwerking van de gegevensuitwisseling binnen het EZb.
De juridische uitwerking zal onder regie van VWS worden opgepakt (actie
VWS). De uitkomst, zal indien dit noodzakelijk blijkt, neerdalen in een
addendum bij het convenant.

Alle aanwezigen zijn akkoord met het gewijzigde convenant en het voor
nemen om de gegevensuitwisseling in het kader van het EZb nader vorm
te geven. De aanwezigen (met uitzondering van ISZW ivm geen tekenbe
voegd held) hebben vervolgens het convenant ondertekend. VWS zal er
voor zorg dragen dat op korte termijn het convenant ondertekend wordt
door de Belastingdienst, de FIOD en ISZW (actie VWS).

Pagina 1 van 3

4.

EZb strategische producten
In december 2014 heeft de meerderheid van de leden van het BO TIZ in
gestemd, via de mail, met voortzetting van de pilot van het EZb.
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Verder is afgesproken dat het ‘Strategisch handhavingskader zorg’ gemag worden in orogrammaplan Rechtmatige Zorg.

iouL.._
Szal
het ha__
nogmaals (schriftelijk) worden voorgelegd aan de
leden van het BO TIZ. Eventuele reacties worden verwerkt. Mocht niemand
reactie geven dan wordt het stuk vastgesteld zonder het opnieuw in het
BO TIZ van september as. te behandelen.
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6.

Programmaplan Rechtmatige Zorg
Er ligt momenteel een definitief concept van het programmaplan, welke
uitgebreid is besproken met partijen. Hedenmiddag (11 maart) staat het
programmaplan op de agenda van het DGO-overleg. Indien het DGO ak
koord is zal het stuk eind maart worden besproken in het ambtelijk voorportaal, de MC-fraude.

7. WVTTK en rondvraag
Van de WVTTK en de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en vervol
gens is de vergadering gesloten.
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