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1. Informatieuitwisseling in de zorg 

De commissiebrief met een reactie op de brief van de minister van VWS van 18 november 

2011 (31466, AH) over de gewijzigde motie-Mulder c.s. (33000 XVI, 66) wordt zonder 

wijzigingen vastgesteld. 

 

2. 32154 

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen 

in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten 

Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland). 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van VWS van 22 november 2011 aan 

de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Wolbert (nr. 17) over het 

wereldwijd garanderen van palliatieve zorg (TK 32154, 19) voor kennisgeving aan. 

 

3. Mededelingen en rondvraag 

a. Enkele leden overwegen schriftelijk te reageren op de begrotingsstaat Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport 2012 (33000 XVI). Het voorstel is thans nog in behandeling bij 

de Tweede Kamer.  

b. Naar aanleiding van de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32393 (Wet aanvulling  

instrumenten bekostiging WMG) op 29 november 2011, besluit de commissie de 

Aanwijzing macrobeheersinstrument curatieve zorg (brief van de minister van VWS van 

15 juli 2011; TK 29248, 216) en de Aanwijzing instrument beschikbaarheidbijdrage 

2012 (brief van de minister van VWS van 22 november 2011; TK 32620, 33) te 

agenderen in de commissievergadering van 6 december 2011.  

c. De commissie wacht nog op de memorie van antwoord bij de wetsvoorstellen 32529 

(Verbetering positie pleegouders), 32154 (Wet AWBZ-zorg buitenland), 32022 

(Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren) en 31452 (Wijziging van de Wet 

medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van 

deze wet) en op een schriftelijke reactie van de regering ten aanzien van de WMO-

initiatiefvoorstellen (31375, 31353 en 31347).  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


