
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 62 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Van de Beeten,
Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman, Bierman-Beukema toe
Water, De Blécourt-Maas, De Boer,
Braks, Broekers-Knol, Van den
Broek-Laman Trip, Van Bruchem,
Castricum, Dölle, Dupuis, Van
Eekelen, Van Gennip, Ginjaar,
Hessing, Van Heukelum, Hofstede,
Holdijk, Van den Hul-Omta, Jaarsma,
De Jager, Ketting, Kneppers-Heijnert,
Kohnstamm, Van der Lans, Van
Leeuwen, Lemstra, Lodders-Elfferich,
Luijten, Lycklama à Nijeholt, Maas-de
Brouwer, Meindertsma, Pastoor,
Platvoet, Le Poole, Pormes,
Rabbinge, Rensema, Rosenthal,
Ruers, Van Schijndel, Schuurman,
Schuyer, Stekelenburg, Stevens,
Swenker, Tan, Timmerman-Buck,
Varekamp, Ter Veld, De Vries, Van
Vugt, Walsma, Werner, Witteveen,
Woldring en Wolfson,

en de heren Donner, minister van
Justitie, Bomhoff, vice-minister-
president, minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, en mevrouw
Ross-van Dorp, staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Schoondergang-Horikx en Boorsma,
wegens persoonlijke omstandighe-
den;

Groen, wegens verblijf buitenslands
tot en met 18 oktober;

Jurgens, Eversdijk, Van der Linden,
Dees en Zwerver, wegens het
bijwonen van een vergadering van
de Raad van Europa in Straatsburg;

Van Thijn, wegens verblijf buitens-
lands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Instelling van de Raad voor
de Wadden (28230);

- Wijziging van enkele wetten
in verband met de implementatie
van richtlijn nr. 2001/19/EG
(28335);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 2001
(slotwet) (28408).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: Met betrekking tot de
financiële verantwoording stel ik
voor, stuk 28380, nr. 36, voor
kennisgeving aan te nemen. Voor

zover het deze Kamer betreft, stel ik
voor de minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport decharge te
verlenen voor het door hem in 2001
gevoerde financiële beheer.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel tot Wijzi-

ging van de Wet op de beroepen
in de individuele gezondheids-
zorg (voorlopige maatregel)
(27669).

De beraadslaging wordt geopend.

De voorzitter: Ik deel de vergade-
ring mee dat ik straks bij het
antwoord van de zijde van de
regering als eerste het woord zal
verlenen aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
vanwege verplichtingen in de
Tweede Kamer.
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Mevrouw Swenker (VVD): Voorzitter.
Het is inmiddels bijna decennia
geleden dat nagedacht werd over de
huidige Wet BIG. Een van de
belangrijkste thema’s daarbij was de
beleidsvraag of een beroeps-
beoefenaar eerst aan voldoende
kwalificaties moet voldoen alvorens
hij handelingen op het terrein van de
gezondheidszorg mag verrichten of
dat eenieder vrij is om die te
verrichten maar er sancties worden
opgelegd als gezondheidsschade
wordt toegebracht. Op verschillende
voorbehouden handelingen na, die
alleen toekomen aan een vrij
beperkte categorie beroeps-
beoefenaren, is gekozen voor de
vrijheid van eenieder om op het
terrein van de gezondheidszorg
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