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Den Haag, 10 september 2004 

 

 

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 14 september 2004 

 

 1. 

28994  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) 

 

  

29379  Wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg in verband met experimenten, 

prestatiebekostiging en enige andere maatregelen (WTG ExPres) 

 

 

27659 

(onder 

voorbehoud) 

 Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van 

zorginstellingen (Wet exploitatie zorginstellingen) 

 

 De commissie koerst aan op het volgende tijdschema: 

- plenaire behandeling van de wetsvoorstellen op 23 november 2004 

- voorbereidend onderzoek 5 oktober a.s. (1 uur) 

- ontvangst nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 26 oktober 

- de notitie van de minister over de Wet toezichtstelsel en de Wet zorgautoriteit zal vandaag 

ook naar de Eerste Kamer worden gezonden. 

N.B.  Inmiddels heeft de Tweede Kamer de stemmingen over wetsvoorstel 27659 

uitgesteld. Uw voorzitter stelt voor op 28 september (na de stemmingen) te bezien 

of dit tijdschema nog haalbaar is. 
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2.  

E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 

E040135 Mededeling van de Commissie – Follow-up van het 

denkproces op hoog niveau over de mobiliteit van patiënten 

en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese 

Unie 

22112, 326[9] 

E040147 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 

Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en 

het Comité van de Regio's inzake modernisering van de 

sociale bescherming voor de ontwikkeling van hoogwaardige, 

toegankelijke en duurzame gezondheidszorg en langdurige 

zorg: steun aan de nationale strategieën door middel van de 

"open coördinatiemethode" 

22112, 329[5] 

De commissie is bezorgd over de introductie van de open coördinatiemethode in de 

(Europese) gezondheidszorg en legt de bewindslieden de vraag voor haar te informeren over 

hun onderhandelingsinzet op dit punt
1
. 

 

 3. 

 Rondvraag. 

- De concept-brief aan de staatssecretaris VWS en de minister van Justitie ter voorbereiding 

van het mondeling overleg over wetsvoorstel 28804 zal met een aantal voorgestelde 

wijzigingen/aanvullingen nogmaals worden rondgestuurd
2
. 

- De voorzitter deelt mee vanmiddag een gesprek te hebben op uitnodiging van de 

universiteit Tilburg, die een onderzoek verricht naar de wijze waarop met adviezen van 

adviesraden wordt omgegaan. 

- De leden zullen nadenken over welk wetsvoorstel bij wijze van proef een leeswijzer (zie 

bijgaand voorbeeld) zal worden gemaakt. (Het is de bedoeling dat de leeswijzers 

uiteindelijk op de Kamersite worden geplaatst). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Eliane Janssen 

                                                 
1
  Ter informatie treft u hierbij de EBEK-notitie “Wat te doen met BNC-fiches” aan voor informatie 

over de staatsrechtelijke invloed Eerste Kamer. 
2
  De staatssecretaris heeft voor het mondeling overleg met beknopt verslag gereserveerd 5 oktober 

2004 van 16.00 – 17.30 uur. 


