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Den Haag, 13 februari 2007

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
i.a.a. de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Justitie i.v.m. agendapunt 4

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 13 februari 2007

1.
30800 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. Wel
behoudt zij zich het recht voor op een later tijdstip een thematisch debat met de nieuwe
bewindslieden te houden.
2.
Bespreking brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16 januari
2007 inzake het wetsvoorstel en besluit BSN in de zorg (Kamerstuk 30 380, B).
De commissie hecht eraan over de nadere memorie van antwoord op het wetsvoorstel
Algemene bepalingen burgerservicenummer (30312) te beschikken alvorens tot verdere
behandeling van dit wetsvoorstel over te gaan. De minister zal hiervan op de hoogte worden
gebracht.
3.
Bespreking brief van de Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS d.d. 3 januari
2007 met Voortgangsinformatie betreffende toezeggingen aan de Eerste Kamer.


De commissie dankt de Secretaris-Generaal voor de reactie op de openstaande
toezeggingen gedaan in 2005. Hoewel zij constateert dat het in dit stadium van de




kabinetsformatie weinig zin heeft om een discussie aan te gaan, merkt zij op dat in de
brief bij de afhandeling van de toezeggingen niet echt wordt ingegaan op de inhoud en
de achterliggende vraagstelling. Hij beperkt zich tot ambtelijke afdoening maar een
politieke invulling ontbreekt.
Een concept-brief waarin een en ander wordt verwoord zal op 27 februari aan de
commissie worden voorgelegd.
Tijdens een (kennismakings)gesprek met de nieuwe bewindspersonen zal dit punt ook
duidelijk naar voren worden gebracht.

4.
Rondvraag.
Mevrouw Tan zal in de commissie Justitie het verzoek over brengen om de nadere procedure
van het wetsvoorstel Voorkoming van geweld jegens en vernederende behandeling van
kinderen in de verzorging en opvoeding (30316) aan te houden zodat de commissie VWS zich
op 27 februari hierover kan buigen.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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