Nr. 35090/J/TAB

Den Haag, 8 maart 2005

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

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 8 maart 2005
1.
29623

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de
toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband
met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg,
invoering van het Sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch
berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen
(fraudebestrijding zorgverzekeringswetten)
Vaststellen procedure is aangehouden tot volgende week, tenzij bij nader inzien daaraan toch
geen behoefte bestaat.
2.
27659

Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van
zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)
Op 22 maart 2005 zal de commissie de verdere wijze van behandeling vaststellen. De nota
Transparantie en integrale tarieven in de gezondheidszorg, die hedenmiddag aan de Tweede
Kamer zal worden aangeboden, zal zo spoedig mogelijk aan de commissie ter informatie
worden gestuurd.
3.
29762

Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie
van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)
Het voorlopig verslag is vastgesteld.
29763
-

-

Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve
van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)
Het voorlopig verslag zal definitief worden vastgesteld 14 maart 2005 om 09.00 uur.
Enige aanvullingen en wijzigingen worden voorgesteld. De aangepaste tekst zal nogmaals
onder de woordvoerders worden verspreid. De commissie zal in afwachting van de
memorie van antwoord geen mededelingen naar buiten doen.
De commissie stelt een gemeenschappelijke plenaire behandeling van de twee
wetsvoorstellen voor.
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N.B. De commissie wordt eraan herinnerd dat de inbrengen van de fracties tijdens het
voorbereidend onderzoek moeten worden in/aangeleverd.
4.
Agenda volgende week:
Wetsvoorstellen:
29623
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de
toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband
met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg,
invoering van het Sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch
berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen
(fraudebestrijding zorgverzekeringswetten)
29931

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Kwaliteitswet
zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector

tezamen met
28489
Wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht
cliënten zorgsector

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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