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BRIEF AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT
Den Haag, 16 december 2010
In haar vergadering van 14 december 2010 besprak de vaste commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) de
Voortgangsrapportage landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling
in de zorg; derde kwartaal 2010 (27 529, 62).
In deze vergadering is de commissie tot de conclusie gekomen dat het
wenselijk is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (31 466) op korte termijn plenair te behandelen.
In verband hiermee verzoekt de commissie u met grote spoed uitvoering
te geven aan het in de voortgangsrapportage aangekondigde voornemen
de nadere memorie van antwoord op korte termijn aan de Kamer te
sturen.
Voorts zou de commissie ook graag spoedig beschikken over de overige
stukken die volgens de voortgangsrapportage nog aan de Kamer zullen
worden toegezonden:
– het rapport inzake het Toezichtskader EPD;
– het rapport met betrekking tot de Impactanalyses regionale begrenzing
en sms- notificatie;
– het antwoord op de nadere vraag die de commissie bij brief van
27 oktober 2010 heeft gesteld naar aanleiding van de reactie van de
toenmalige minister van VWS van 5 oktober 2010 (31 466, P) op onder
andere de gewijzigde motie Tan c.s. (31 466, O).
Ten slotte spreekt de commissie de wens uit door het ministerie tijdig en
integraal geïnformeerd te willen worden over alle relevante ontwikkelingen die verband houden met de onderling samenhangende wetsvoorstellen 31 466 (wetsvoorstel EPD) en 32 546 (wijziging van de Kaderwet
elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding
van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD). Laatstgenoemd voorstel is momenteel nog in behandeling bij de Tweede Kamer.
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De commissie verwacht van u op korte termijn een reactie.
Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/Jeugd en Gezin,
T. M. Slagter-Roukema
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