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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 

 datum 19 januari 2010 

 ons kenmerk 40588/WB/ 
 

 

1. 31466  Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband 

met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg 

In verband met de evaluatie van de expertmeeting EPD besluit de commissie de inbreng 

voor het nader voorlopig verslag uit te stellen tot 13 april 2010.1 

 

2. 32123 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 

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

  

3. 32123 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin  

(XVII) voor het jaar 2010 

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

 
4. Besluit afbreking zwangerschap 

De bespreking van de reactie van de staatssecretaris van VWS van 12 januari 2010 op de 

commissiebrief van 16 oktober 2009 (EK 32123 XVI, B) wordt 26 januari 2010 opnieuw 

geagendeerd.   

  

5. Tweede voortgangsrapportage Wtcg 

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van VWS van 11 

december 2009 inzake de Tweede voortgangsrapportage Wtcg (TK 31706, 35) een 

commissiebrief te sturen. Het lid Flierman (CDA) zal nog een aanvulling sturen.  

De conceptbrief wordt 26 januari 2010 in de commissie besproken.   

 

6. NZa-rapport uitvoering AWBZ 2008 

De bespreking van de brief van de staatssecretaris van VWS van 16 december 2009 naar 

aanleiding van het NZa-rapport Uitvoering AWBZ 2008 (TK 30597, 127) wordt 26 januari 

2010 opnieuw geagendeerd. 
 

 

 

                                                 
1  De aanvankelijke datum voor inbreng nader voorlopig verslag was 16 februari 2010 
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7. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie zal geen gebruik maken van de uitnodiging voor een (werk)bezoek 

aan de Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen e.o. (CIHN).  

b. De commissie besluit de Mededeling van de Europese Commissie ove r de 

toepassing van Richtlijn 2004/23/EG tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen 

voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke 
weefsels en cellen (COM(2009) 708/F) te agenderen op 26 januari 2010. 

c.  De commissie is tevreden met de reactie van de staatssecretaris van VWS van 

18 januari 2010 op de brief van 1 december 2009 (EK 32123 XVI, C). Toezegging T00990 

(Regeling waardering mantelzorgers) is hiermee afgedaan. 

   

 

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

Warmolt de Boer 

 

 

 


