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1. 31950
Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen
onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen
Na kennisneming van de brief van de minister van VWS van 9 maart 2011 (31950, C )
besluit de commissie dat het wetsvoorstel, waarover zij op 21 december 2010 blanco
eindverslag heeft uitgebracht, als hamerstuk kan worden afgedaan.
Naar aanleiding van de brief van de minister zal de commissie op een onderdeel schriftelijk
om een bevestiging vragen.
2. Voorhang inzake aanwijzing 'Zorg die loont' (Zorg belonen naar prestaties)
Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 15 maart 2011 (32620, 6)
besluit de commissie zich het recht voor te behouden inhoudelijk op het voornemen te
reageren nadat zij kennis heeft kunnen nemen van het algemeen overleg in de Tweede
Kamer. De minister wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. In verband hiermee wordt
het onderwerp begin april opnieuw geagendeerd.
3. Voorhang inzake aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 16 maart 2011 (29248, 170)
besluit de commissie zich het recht voor te behouden inhoudelijk op het voornemen te
reageren nadat zij kennis heeft kunnen nemen van het algemeen overleg in de Tweede
Kamer. De minister wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. In verband hiermee wordt
het onderwerp begin april opnieuw geagendeerd.
4. Voorhang prestatiebeschrijvingen en vrije tarieven farmaceutische zorg (29477, C)
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 17 maart 2011 (29477, D) voor
kennisgeving aan en besluit niet inhoudelijk te reageren op deze voorhang.
5. Vierde voortgangsrapportage Wtcg (31706, 43)
De commissie besluit de minister schriftelijke enkele vragen voor te leggen, op basis van de
inbreng van het lid Ten Horn (SP). De conceptbrief wordt op 29 maart 2011 geagendeerd.
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6. Uitnodiging
Leden die wensen deel te nemen aan de interparlementaire bijeenkomst op 14 en 15 april
2011 te Boedapest in het kader van het EU-voorzitterschap van Hongarije kunnen dit melden
bij de griffier van de commissie. Het onderwerp van de bijeenkomst is: European public
health round-up: initiatives and solutions.
7. Mededelingen en rondvraag
a.

Het lid Peters (SP) geeft een toelichting op de bijeenkomst Zeldzame ziekten van 25

februari 2011.
b.

De memorie van antwoord inzake wetsvoorstel 32195 (Wijziging van de Wet

publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio’s) is op 22 maart
2011 ontvangen en zal worden geagendeerd op 29 maart 2011.
c.

Het lid Peters (SP) signaleert de voortgang van wetsvoorstel 32610 (Wijziging van

de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet) in de Tweede Kamer.
d.

Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 22 maart 2011 (31466, V)

over wetsvoorstel 31466 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in
verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg) spreekt de commissie over
de voortgang van het plenaire debat op 29 maart 2011.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

