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1. 32154 

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen 

in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten 

Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat te houden op 

24 januari 2012. 

 

2. 32575 

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de 

verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming 

33045 

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht 

op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht  

33024 

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een  

vermogenstoets 

De commissie heeft kennisgenomen van het verzoek van de minister van VWS van 16 

december 2011 (33000 XVI, B) deze voorstellen zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar te 

behandelen. De commissie zal zich inspannen aan dit verzoek te voldoen, maar plaatst 

daarbij wel de kanttekening dat een voortvarende behandeling niet ten koste mag gaan van 

de zorgvuldigheid. De minister wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.  

 

3. Evaluatie van de bijdrageregeling van artikel 122a van de Zorgverzekeringswet 

De commissie neemt de brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 8 december 

2011 (29689, 367) voor kennisgeving aan. 

 

4. E1100891 

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid 

De commissie besluit het BNC-fiche met de kabinetsreactie af te wachten en het voorstel 

eind januari 2012 opnieuw voor procedure te agenderen.  

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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5. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie neemt kennis van het RVZ-rapport 'Preventie van welvaartsziekten 

effectief en efficiënt georganiseerd' (22894, 305). Mogelijk wordt dit rapport op een 

later tijdstip betrokken bij een beleidsdebat over preventie.  

b. Op verzoek van het lid Ganzevoort (GL) wordt de brief van 2 december 2011 van Het 

Indisch Platform (griffienummer 149726) op 17 januari 2012 geagendeerd. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


