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1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2.

Verslag Bestuurlijk Overleg 2 maart 2015
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3.

Ondertekening addendum bij convenant EZb
Op verzoek van het BO TIZ van 11 maart jl. zijn een addendum en een
informatieprotocol voor het Expertisecentrum zorgfraudebestrijding (EZb)
opgesteld. Deze documenten geven de gewenste transparantie aan de
gegevensuitwisseling binnen het EZb. Tijdens de vergadering is het
addendum door de leden ondertekend.

4.

Hamerstukken
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vVS gaat zich maximaal inspannen om aansluiting van de gemeenten
(voor afhandeling fraudesignalen gemeentelijk domein) op korte
termijn te realiseren, de eerste gesprekken hierover met VNG
verliepen positief.
VWS verkent wel alvast twee alternatieven voor het geval aansluiting
met individuele gemeenten
niet lukt, te weten
opvolging van de meldingen via de VNG en uitstel van startdatum.
Onder de regie van VWS zal de verdere uitwerking van het centraal
meldpunt ter hand worden genomen. De uitwerking valt samen met in
kaart brengen van de gedeelde ambitie van de ketenpartners, die
wordt vastgelegd in een contourennotitie voor een mogelijk
multidisciplinair samenwerkingsverband. 1

11

De contouren voor de nadere uitwerking worden besproken in
te plannen BO TIZ van december.

c.

Evaluatie EZb
Het BO TIZ heeft ingestemd met het beëindigen van de verlengde pilot
EZb per 31.12.2015, hetgeen met zich meebrengt dat het huidige EZb
ophoudt te bestaan en dat de bij het EZb gedetacheerde medewerkers
terugkeren naar hun eigen Organisatie. Daar waar organisaties andere
afspraken hebben gemaakt met medewerkers, zullen die gelden.

d.

Deelsectoren handhavinisstrater
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Conclusie
Op basis van de gevoerde discussie en gedeelde visies concludeert de voorzitter
dat partijen met elkaar naar een hoger niveau willen toewerken met meer
samenwerking, informatie delin’i en van systeem naar impact.

6.
-

-

7.

WVTTK en rondvraag
Het overleg wil graag de VNG laten aansluiten bij dit overleg. VWS zal de VNG
uitnodigen.
VWS gaat aan de slag met de nadere uitwerking van het multidisciplinaire
samenwerkingsverband als eventuele opvolger van het EZb. De contouren
zullen in het overleg van december worden besproken. Onderdeel van deze
contourennotitie betreft de verdere doorontwikkeling van het centraal
meldpunt zorgfraude (zoals genoemd onder punt 4b). ZN heeft aangeboden
het volgende overleg bij een zorgverzekeraar te laten plaatsvinden, zodat
inzicht in de werkwijze kan worden verkregen. Het overleg stemt hier mee in.
VWS zal in overleg met ZN zo snel mogelijk een datum prikken.
Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.
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