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Den Haag, 8 september 2004

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 7 september 2004
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Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en
enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in
de sociale ziektenkostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet
herziening overeenkomstenstelsel zorg)
Het voorbereidend onderzoek wordt aangehouden. De commissie streeft naar een
samenhangende behandeling met de wetsvoorstellen WTZI (Kamerstuk 27659) en WTG
expres (29379). Ervan uitgaande dat de WTZI de Kamer dan heeft bereikt zal op 14
september de procedure voor de behandeling van de drie wetsvoorstellen worden
vastgesteld (voorbereidend onderzoek 29379 volgende week vervalt daarmee).
De griffier zal nagaan wanneer de drie wetsvoorstellen uiterlijk moeten zijn afgedaan1.
Eveneens wanneer de twee door de minister aan de Tweede Kamer toegezegde notities
over de wet toezichtstelsel en de wet zorgautoriteit zullen ontvangen2.
Uitgebreid CIP-dossier over WTZI met informatie over DBC
(diagnosebehandelcombinatie) is wenselijk.

Voor 1 december 2004.
Het betreft één brief waarin beide onderwerpen aan de orde komen. Deze gaat a.s. vrijdag naar de Ministerraad.
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2.
29564

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota).
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.
3.
28804

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen ter
implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG inzake de toepassing van de goede
klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen
voor menselijk gebruik (Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen)
De commissie vindt de beantwoording van het nader voorlopig verslag niet afdoende. In een
vijftal vragen zal de staatssecretaris nadere uitleg worden gevraagd.
4.
Rondvraag
De commissie wenst iedere week een overzicht te ontvangen van de in afschrift aan de Eerste
Kamer gezonden brieven van de bewindslieden aan de Tweede Kamer. Zo nodig kunnen zij
die dan opvragen bij registratuur (Daan de Ruiter).

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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