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1. 317361  Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en  

enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor  

hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen  

wanbetalers zorgverzekering) (31.736, D en E) 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een korte plenaire behandeling te 

houden op 23 juni 2009. Op 16 juni 2009 wordt aan de hand van de bij de commissie 

levende vragen geïnventariseerd of kan worden volstaan met één woordvoerder.  

 

2. 317721    Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Wet tegemoetkoming 

onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de 

integratie van hoofdstuk 3 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 

in de Wet op het kindgebonden budget (31.772, B en C) 

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen.  
 

3. 31795 1 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met een 

verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze 

inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een 

aanspraak tot gelding kan worden gebracht en enige andere wijzigingen 

De nadere procedure wordt aangehouden tot 16 juni 2009. De commissie stelt voor een 

eventuele plenaire behandeling te houden op 30 juni 2009. 

 

4. E090009a en E090009b2  

De brief van de minister van VWS van 5 juni 2009 inhoudende beantwoording van de 

commissiebrief  van 11 maart 2009 (Twee voorstellen geneesmiddelenbewaking, 

EK 22.112, CU) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. Voorhang 

De brief van de minister van VWS van 29 mei 2009 inzake de voorhang taakstelling 
ziekenhuizen 2010 (29 248, 81) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

                                                 
1  Vermeld op lijst Balkenende  
2  Zie dossiers E090009a en E090009b op www.europapoort.nl  
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6. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

Naar aanleiding van de brief van het ministerie van VWS van 8 mei 2009 inzake het 

halfjaarlijks rappel van de toezeggingen aan de Eerste Kamer (EK 31.700 XVI, H), zal de 

staf een aantal nadere vragen stellen over toezegging T00704 en toezegging T00816.  

De commissie besluit voor het overige de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

Voorts zal op ambtelijk niveau aan het ministerie van VWS het verzoek worden 
overgebracht de gerappelleerde toezeggingen voortaan sneller te beantwoorden. 

 

7. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie besluit de eventuele gedachtewisseling met deskundigen over de 

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de 

elektronische informatieuitwisseling in de zorg (31466) op 23 juni 2009 te agenderen, op 

voorwaarde dat de aan het Rathenau Instituut gevraagde informatie is ontvangen.  

b. De voorzitter van de commissie bedankt het lid Klein Breteler, van wie vandaag 

afscheid wordt genomen, voor zijn inzet voor de commissie. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin, 

Warmolt de Boer  

 


