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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30380  Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet 

gebruik burgerservicenummer in de zorg) 

 

  

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 10 oktober 2006 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 17b 

13→15 

Dit amendement regelt dat de Staten-Generaal kennis neemt van algemene maatregelen van 

bestuur die krachtens de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg worden vastgesteld, 

alvorens deze algemene maatregelen van bestuur in werking treden. De kamer heeft hierbij de 

mogelijkheid om de adviezen van ACTAL in haar overwegingen te betrekken. 

Met algemene stemmen aangenomen  

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 11 

10 (Kant) 

Dit amendement regelt dat een zorgaanbieder kan afwijken van de bij of krachtens de 

artikelen 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10 en 17 gestelde verplichtingen bij het verlenen van medisch 

noodzakelijke zorg aan cliënten van wie het vaststellen van de identiteit of het  

burgerservicenummer onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. 

Ingetrokken 
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MOTIES 

 

11 (Omtzigt en Koşer) om avondspreekuren bij huisartsen op grote schaal in te voeren 

Afgevoerd van de agenda  

 

14 (Timmer) over pleidooi om huisartsen vrij te stellen van de identificatieplicht 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, LPF en de Groep Van 

Oudenallen 

 

 


