
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
24 januari 2012  
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 

 Datum 24 januari 2012 

 Kenmerk 43679/WB/ 

 

 

1. De commissie besluit de agendapunten 5, 6 en 7 (inzake diverse aspecten van digitale 

gegevensuitwisseling in de zorg) gezamenlijk te bespreken.  

 

2. 31452 

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de 

evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr.2001/20/EG 

 

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  

 

3. 32529 

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene 

Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige 

andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering 

positie pleegouders) 

Brief van de staatssecretaris van VWS van 20 december 2011 (32529, C) inzake vertraging 

 

De commissie besluit de brief alsmede de ambtelijk verkregen informatie voor kennisgeving 

aan te nemen.  

 

4. Uitvoering AWBZ 2010 

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van VWS van 19 december 2011 (30597, 239)  

 

De commissie besluit de brief en de bijlage voor kennisgeving aan te nemen. 

 

5. Toezegging T01279 (Elektronische sleutel, autorisatie, authentificatie) en 

gewijzigde motie-Tan (31466, Y) 

Brief - met bijlage - van de minister van VWS van 19 december 2011 (31466, AI) inzake het  

onderzoek naar de zorgpas 

 

en 
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Digitale gegevensuitwisseling in de zorg na de motie-Mulder c.s. 

a. Verslag schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken digitale 

gegevensuitwisseling in de zorg na aanvaarding van de motie-Mulder c.s. - met 2 bijlagen - 

(27529, A)  

b. Ongecorrigeerd verslag AO Tweede Kamer inzake EPD etc., d.d. 13 december 2011 

c. Ongecorrigeerd verslag VAO Tweede Kamer inzake EPD etc. d.d. 21 december 2011 

d. Brief van de minister VWS van 18 januari 2011 (27529, 101) inzake moties VAO EPD, 

Tweede Kamer 21 december 2011 (betreft de bijgevoegde moties: 27529, 96; 27529, 97; 

27529, 99 en 27529, 100)  

 

en 

 

Doorstartmodel landelijke infrastructuur uitwisseling medische gegevens 

Brief van de minister van VWS van 19 januari 2012 (27529, 102) met de volgende bijlagen: 

a. Doorstartmodel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van de Vereniging van 

Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie i.o. (VVZ) , 21 december 2011 (o.a. voortzetting 

van de dienstverlening van het LSP in een Servicecentrum Zorgcommunicatie (SZC)) 

b. Bijlage A bij VVZ-doorstartmodel: contactcentrum 

c. Bijlage B bij VVZ-doorstartmodel: toelichting op beveiliging doorstartsituatie 

d. Bijlage Bb bij VVZ-doorstartmodel: normering informatiebeveiliging landelijk EPD 

e. Bijlage C bij VVZ-doorstartmodel: overgang naar uitdrukkelijke toestemming 

f. Beoordeling door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) van het VVZ-

doorstartmodel, brief CBP van 18 januari 2012 aan de VVZ 

Tevens toegevoegd: mededeling CBP beoordeling VVZ-doorstartmodel, 19 januari 2012  

 

De commissie besluit toezegging T01279 als openstaand geregistreerd te laten.  

Voorts besluit de commissie de bespreking van de stukken aan te houden totdat het rapport 

van de NSOB over de evaluatie van het besluitvormingsproces inzake het EPD-traject is 

verschenen. Bij die gelegenheid zal de commissie bespreken of zij met de minister in overleg 

wenst te treden. In verband daarmee verzoekt zij de staf om een korte inventariserende 

notitie. Zowel de brief van de minister van VWS van 18 november 2011 met een reactie op 

de gewijzigde motie-Mulder (31466, AH) als het verslag van het vervolgens gevoerde 

schriftelijk overleg (27529, A), zullen bij de bespreking van de stukken worden betrokkken.  

 

6. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie besluit het voorbereidend onderzoek inzake de wetsvoorstellen 32 575 

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

de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming), 33 045 

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

recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht) en 33 024 

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

Vermogenstoets) niet te agenderen op 31 januari 2012, maar een week later op 7 februari 

2012.   
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b. Op 31 januari 2012 zal in een gezamenlijke vergadering van de commissies VWS en 

ELI de op 24 januari 2012 ontvangen reactie (28286, G) van de minister van VWS, mede 

namens de staatssecretaris van EL&I, inzake de regierol zoönosen geagendeerd worden. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 


