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1.  
31200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008  
De commissie besluit het op 3 juni 2008 beoogde beleidsdebat uit stellen tot het najaar 
van 2008. De nadere invulling van het beleidsdebat geschiedt na het op 4 maart plaats-
vindende kennismakinggesprek met de staatssecretaris van VWS en het op 4 maart 
plaatsvindende plenaire debat over de toekomst van de advies- en kennisinfrastructuur.  
 
De commissiestaf gaat na in hoeverre de taakstelling van 20% voor de Gezondheidsraad 
voortvloeit uit het coalitieakkoord dan wel de verantwoordelijkheid is van de minister van 
VWS. Dit punt zal op 26 februari 2008 opnieuw worden geagendeerd. 
 
2.  
De commissie houdt de brief van de minister van VWS van 31 januari 2008 inzake artikel 
42 Kaderwet ZBO aan tot 26 februari 2008. De commissiestaf stelt ten aanzien van de 
Kaderwet een korte (procedurele) notitie op. 
 
3. 
De commissie besluit het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van VWS op 4 
maart 2008 toe te spitsen op de volgende drie onderwerpen: 
 
 1. Medische ethiek (inleiding door de leden Dupuis en Van den Berg):  

• euthanasie, zelfgekozen levensbeëindiging en palliatieve zorg 
• orgaandonatie  

 2. AWBZ (inleiding door de leden Klein Breteler en De Vries-Leggedoor): 
• Zorgkloof 
• Contracteerruimte bij zorgzwaartepakketten 

 3. Wet maatschappelijke ondersteuning (inleiding door het lid Ten Horn): 
• Vrijwilligersbeleid en mantelzorg 
• Arbeidsmarktgevolgen WMO 
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De commissiestaf stelt een dossier met ondersteunende documenten op. Het advies van de 
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg zal onder de commissieleden worden verspreid.  
 
4.  
30380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik 

burgerservicenummer in de zorg) 
Vooruitlopend op de naar verwachting vóór 26 februari aan de Eerste Kamer aan te bieden 
Kadernotitie Burgerservicenummer (BSN) en de op 26 februari 2008 te agenderen 
bespreking van het BSN-Z, gaat de commissiestaf na in hoeverre het BSN-Z reeds actief in 
de zorg wordt gebruikt. 
 
 
De griffier a.i. van de commissie, 
Peter van Oort 


