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datum
kenmerk

26 september 2007
37740/EJ

1.
30 380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik
burgerservicenummer in de zorg)
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Franken),
SGP/CU (Van den Berg), SP (Ten Horn), VVD (Swenker), PvdA (Tan) volgt.
2.
30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het
verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking
van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te
optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen
zorgverzekering)
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GL (Thissen), CDA
Klein Breteler) volgt, PvdA (Putters), VVD (Swenker), SP (Slagter).
3.
30492

Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling)

Het indienen van een motie over een behandelwet BOPZ tijdens de Algemene Politieke
Beschouwingen blijkt helaas niet realistisch. Een werkgroepje bestaande uit de leden
Dupuis, Van Meurs en Thissen zal daarom voor de plenaire behandeling van dit
wetsvoorstel een motie voorbereiden, waarin gevraagd wordt een opdracht te verstrekken
aan een staatscommissie die een behandelwet voorbereidt.
4.
Datum en voorbereiding themadebat Jeugdzorg.
De commissie stelt voor op 29 januari 2008 een themadebat over Jeugdzorg te houden.
De voorzitter zal een nader voorstel over het onderwerp van het debat, waarin ook de
kaders van het debat worden vastgesteld, aan de commissie ter bespreking voorleggen.

datum
kenmerk
blad

21 september 2007
EJ/TV
2

5.
Rondvraag.
Agenda volgende vergadering:


Concept antwoordbrief uitbreiding DBC’s



Concept antwoordbrief behandeling Wet ambulancezorg

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen

