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1. Digitale gegevensuitwisseling in de zorg 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 23 mei 2012 (gepubliceerd als 

verslag schriftelijk overleg, 27529, E) voor kennisgeving aan. 

 

Met de afsluiting van dit dossier kunnen de toezeggingen T01279 (Elektronische sleutel, 

autorisatie, authentificatie) en T01280 (Brief betrokkenen over expliciete toestemming voor 

specifieke situaties) als voldaan worden beschouwd. Ten aanzien van deze laatste toezegging 

is de commissie met de KNMP, NPCF en LHV1 van mening dat een brief aan de burgers van 

overheidswege in dit stadium niet langer opportuun is en achterwege kan worden gelaten. 

Toezegging T01277 (Analyse huidige wetten in relatie tot de elektronische uitwisseling) blijft 

in afwachting van wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg (32402) op deels voldaan staan.  

 

2. Spoedeisende wetsvoorstellen begrotingsakkoord 

De commissie neemt kennis van de brief van de minister-president van 24 mei 2012 

(33280, A). De commissie acht afhandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de 

Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het 

Begrotingsakkoord 2013 (33288) voor het zomerreces mogelijk, mits dit voorstel de Kamer 

tijdig (22 juni 2012) bereikt. 

 

3. Instrument beschikbaarheidsbijdrage Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 

De commissie besluit de brief van de minister van VWS van 25 mei 2012 (32393, 15) met 

een toelichting op het instrument beschikbaarheidsbijdrage en de voorhangbrieven over de 

inzet van het instrument beschikbaarheidsbijdrage voor curatieve zorg (32393, 16), 

medische vervolgopleidingen (32393, 17), curatieve geestelijke gezondheidszorg (32393, 

18) en continuīteit van zorg (32393, 19) op 12 juni 2012 ter bespreking te agenderen.  
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4. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie neemt kennis van de brief van 29 mei 2012 van de staatssecretaris van 

VWS inzake het initiatiefvoorstel Leijten over de aanbesteding van huishoudelijke 

verzorging (TK 31353, 11) en besluit het Tweede Kamerdebat hierover af te wachten. 

b. De commissie besluit de brief van de minister van VWS van 29 mei 2011 (27428, 232) 

met de aanbieding van het jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden 

Onderzoek (CCMO) op 12 juni 2012 ter bespreking te agenderen.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

  


