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Den Haag, 13 september 2005 

 

 

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

Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 13 september 2005  

 

1. 

27659 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van 

zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen) 

- spoedige toezending van het verslag van het ao in de Tweede Kamer op 15 september over 

transparante en integrale tarieven Gezondheidszorg door de Dienst verslag en redactie gevraagd. 

- de commissie stelt een technische briefing over transparante en integrale tarieven door het 

ministerie op 4 oktober a.s. van 14.00 – 14.45 uur op prijs. In dat kader vraagt zij ook een 

toelichting te geven op de vragen over de praktische uitvoering te stellen in de aanvullende 

schriftelijke vragenronde (onverlet de schriftelijke beantwoording door de minister). De 

schriftelijke antwoorden zouden op 4 oktober ook in het bezit van de commissie moeten zijn. 

 

2. 

30124 Invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet 

(Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) 

A. De commissie gaat ervan uit dat de memorie van antwoord vrijdag a.s. per post en per mail 

aan de woordvoerders zal worden gezonden. Mocht de beantwoording van financiële vragen 

daartoe aanleiding geven, eventueel onder embargo. De woordvoerders hebben tot maandag 

19 september 12.00 uur de gelegenheid bij de griffier te reageren, alvorens het eindverslag 

wordt uitgebracht. Nogmaals wordt de aandacht van de minister gevraagd voor adequate 

beantwoording van financiële vragen en onderwerpen waarvoor door (bijna) alle fracties 

vragen worden gesteld. 

B. Indien een aantal financiële vragen niet wordt beantwoord, maar de minister daarvoor verwijst 

naar Prinsjesdag, zal geen eindverslag worden uitgebracht en de plenaire behandeling worden 

uitgesteld. 

C. Indien de vragen ontoereikend zijn beantwoord, zullen voorzitter en griffier bekijken of 

plenaire behandeling doorgang kan vinden dan wel moet worden uitgesteld. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Eliane Janssen 

 


