Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en
Gezin
28 september 2010

aan

De leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin
i.a.a. het lid Franken (CDA) i.v.m. agendapunt 1 (31466)
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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 vragen uit het nader voorlopig verslag van 20 april 2010 (31466, G) zijn tijdens het
rondetafelgesprek van 22 maart 2010 aan diverse deskundigen voorgelegd; de commissie
ziet met belangstelling de nadere memorie van antwoord, met de beantwoording van deze
vragen door de minister, tegemoet.
De commissie besluit de overige informatie, waaronder de reactie van de minister op de op
6 juli 2010 aangenomen moties, af te wachten; het ministerie wordt hiervan op ambtelijk
niveau in kennis gesteld.
2. 32150
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet,
houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun
verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal
zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden
zorgverzekering)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 5 oktober 2010.
3. Voorhang Besluit periodieke registratie Wet BIG
Met betrekking tot de brief van de minister van VWS van 14 juni 2010 inzake de voorhang in
verband met de wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG (TK 29282, 102)
besluit de commissie de minister per brief te verzoeken een reactie te geven op vragen
opgenomen in correspondentie - afkomstig van diverse organisaties - over deze voorhang.
De commissie besluit haar mening over deze voorhang op te schorten tot na de ontvangst
van de aan de minister te vragen reactie.
4. Voorhang aanwijzing prestatieomschrijving stoppen met roken-programma
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 13 september 2010 (22894, 280)
voor kennisgeving aan.
5. Voorhang experiment Sint Maartenskliniek
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 14 september 2010 (29248, 132)
voor kennisgeving aan.
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6. Mededelingen en rondvraag
a.

E0800701

De stand van zaken met betrekking tot de voorgestelde richtlijn inzake patiënten
patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (COM(2008)414) wordt op
5 oktober 2010 geagendeerd.
b.

De commissievoorzitter zal bezien op welke wijze de behandeling van

voorhangprocedures kan worden vereenvoudigd.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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