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Den Haag, 24 mei 2005

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

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 24 mei 2005

Agenda:
1. + 2.
29762

Regels van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele
bevolking (Zorgverzekeringswet)
De commissie brengt eindverslag uit teneinde de wetsvoorstellen op 7 juni 2005 te
behandelen. De stemming zal op 14 juni 2005 plaatsvinden, hoofdelijke stemming is
inmiddels aangevraagd.
De commissie stelt er prijs op van het ministerie uiterlijk 1 juni een overzicht te
ontvangen van wijzigingen die als gevolg van overleg met de Tweede Kamer sinds de
wetsvoorstellen op 21 december 2004 door de Tweede Kamer zijn aangenomen, door de
regering aan die Kamer zijn toegezegd. De voorzitter zal hierover ook contact opnemen
met haar collega van de Tweede Kamer.
Op 31 mei 2005 zal de commissie nog bezien of een kort informatief overleg over de I+Awet op 14 juni (aansluitend aan het mondeling overleg over de open coördinatie methode),
dat maximaal 1 uur in beslag zal nemen, wenselijk is.

29763
-

-

-

Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een
zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

3.
29483

Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een noclaimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg
waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat
De brief van de minister van VWS d.d. 28 april 2005 (29483, F) wordt voor kennisgeving
aangenomen.

4.
Rondvraag.
Ook van het wetsvoorstel Wtzi (27659) ontvangt de commissie graag uiterlijk 7 juni 2005 een
overzicht van het ministerie van wijzigingen die als gevolg van tussentijds overleg met de
Tweede Kamer (sinds de behandeling van de WTG expres) door de bewindslieden van VWS
aan die Kamer zijn toegezegd.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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