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1.

31466

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband

met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg
De fractie van het CDA (Franken) stelt voor de vragen ten behoeve van het rondetafelgesprek van 22 maart 2010 op te nemen in het nader voorlopig verslag. Tevens stelt deze
fractie voor de minister van VWS in het nader voorlopig verslag te vragen een reactie te
geven op het verslag van het rondetafelgesprek van 22 maart 2010 (EK 31466, F) en in te
gaan op de laatste stand van zaken omtrent het landelijke EPD. Enkele fracties geven aan
zich bij een dergelijke opzet te willen aansluiten.1
Daarnaast zal de fractie van GroenLinks (Thissen) inbreng leveren voor het nader
voorlopig verslag.
Het concept nader voorlopig verslag zal worden verspreid onder de commissieleden om
fracties de gelegenheid te geven zich aan te sluiten. Het nader voorlopig verslag zal
worden vastgesteld in de commissievergadering van 20 april 2010.
De commissie stelt voor de plenaire behandeling te houden op 1 juni 2010 en zal in
verband daarmee de minister verzoeken het nader voorlopig verslag tijdig te
beantwoorden.
2.

Voorhang wijziging Besluit afbreking zwangerschap (31700 XVI, 162)
De commissie overweegt naar aanleiding van de reactie van de minister van Justitie van
30 maart 2010 (TK 32123 XVI, 128) een debat over dit onderwerp te houden. In verband
hiermee gaat de staf de actuele stand van zaken na.
Op 20 april 2010 wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd.

3.

Uitvoering door zorgverzekeraars (30597, 138)
De staf zal informeren naar de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor VWS
van de Tweede Kamer aan de minister van VWS van 6 april 2010 om haar nader te
informeren naar aanleiding van zijn brief van 24 maart 2010 (TK 30597, 138) en op zijn
reactie op het verzoek van die commissie geen onomkeerbare beslissingen te nemen

1
Na de commissievergadering heeft de PvdA-fractie (Tan) laten weten met het oog op een
spoedige afhandeling van dit dossier een beknopte vraagstelling te bepleiten in de vorm van een brief
aan de minister, toegespitst op concrete, feitelijke en technische aspecten die in de expertmeeting en in
de rondetafel bijeenkomst aan de orde kwamen.
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inzake go/no-go besluit uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars. Zo mogelijk zal dit
onderwerp op grond van de verkregen informatie op 20 april 2010 opnieuw worden
geagendeerd.
4.

Voorhang aanwijzing kapitaallasten
De staf gaat na welke beslissing de Tweede Kamer heeft genomen met betrekking tot de
brief van de minister van VWS van 1 april 2010 inzake kapitaallasten en de voorhang2 van
voorgenomen de aanwijzing (EK 29248, F). De commissie verzoekt de staf de mogelijkheid
na te gaan van een technische briefing over dit onderwerp op 20 april 2010.

5.

E1000123
Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie: selectie
van prioritaire dossiers
De commissie besluit op 27 april 2010 de selectiecriteria te bespreken.4 De staf levert
voor die vergadering een aparte lijst met VWS gerelateerde voorstellen aan. In verband
met die bespreking zeggen enkele leden toe hun reactie op het reeds toegezonden lijst,
waarin de staf de voorstellen zo veel mogelijk naar commissie heeft gerubriceerd, aan de
griffie te doen toekomen.

6.

Reactie departementen op specifieke gevallen van “afwijken van de wet”
De commissie ziet geen reden voor het stellen van vragen of het maken van nadere
opmerkingen naar aanleiding van de brief met bijlagen van de minister van Justitie van
23 maart 2010 (EK 26200 VI, 65, enz. G, blz. 5 e.v.).

7.

Mededelingen en rondvraag
a.

Het lid Ten Horn (SP) wijst op de op 30 maart 2010 (TK 29282, 95) verschenen

evaluatie naar aanleiding van het rapport van de Commissie Positiebepaling Beroep van
Verpleegkundige en Verzorgende (rapport commissie-Werner, juni 1991). Het doel van de
evaluatie is “om na te gaan hoe de beroepsgroep verzorgenden en verplegenden er voor
staat op basis van de aanbevelingen, maar ook om te bepalen wat er nog moet gebeuren”.
b.

Naar aanleiding van het WWP 2010 verzoekt het lid Ten Horn de staf na te gaan of

nadere informatie beschikbaar is over het voorstel “eHealth Action Plan” (WWP 2010,
Annex II, nr. 49).
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Artikelen 7 en 8 Wet marktordening gezondheidszorg
Zie dossier E100012 op www.europapoort.nl
4
Bij verschillende commissies leven vragen over de aanpak van het WWP 2010. De staf beziet
hoe hieraan tegemoet kan worden gekomen. In afwachting van de prioritering door de Tweede Kamer
wordt dit onderwerp in de meeste commissies op 27 april 2010 opnieuw geagendeerd. In overleg met de
commissievoorzitter is besloten deze datum ook voor de commissie VWS/JG aan te houden.
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