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1. 31466 

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

elektronische informatieuitwisseling in de zorg  

In verband met de ontvangst van de brief van de minister van VWS van 5 oktober 2010 

(31466, P) over de op 6 juli 2010 aangenomen moties, besluit de commissie de bespreking 

van een eventuele technische briefing aan te houden en de mogelijke vervolgstappen inzake 

de conceptwet- en regelgeving over het elektronisch patiëntendossier (EPD) op 12 oktober 

2010 te inventariseren. De staf stelt hiervoor een notitie op.  

 

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) 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van CDA 

(Van de Beeten, volgt), PvdA (Hamel, volgt), SP (Slagter-Roukema, mede namens 

GroenLinks) en SGP (Van den Berg, mede namens de ChristenUnie).  

 

3. 32195 

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet 

veiligheidsregio’s 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 2 november 2010. 

 

4. E0800701 

De commissie bespreekt de stand van zaken met betrekking tot de Richtlijn inzake 

patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (COM(2008)414) en zal dit 

dossier blijven volgen.   
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5. Mededelingen en rondvraag 

De commissie neemt kennis van de nieuwe manier van agenderen van gedelegeerde 

regelgeving.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 


