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1. 33240 XVI 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011  

 

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

hamerstuk. 

 

2. 33280 XVI 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

De commissie brengt blanco 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) 

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

9 oktober 2012. 

 

4. Instrument beschikbaarheidsbijdrage Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 

Verslag schriftelijk overleg (32393, F) inzake het voornemen een aanwijzing te geven aan de 

NZa over de beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen  

 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 2 juli 2012 in reactie op de 

commissiebrief van 27 juni 2012 (gepubliceerd als verslag schriftelijk overleg, 32393, F) voor 

kennisgeving aan.  

 

 



 

 Datum 10 juli 2012 

 Kenmerk 44282/WB/ 

 blad 2 

 

 

5. T01408 

Toezegging nieuw macrobeheersmodel (32393) 

 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 6 juli 2012 over de voortgang 

van de invoering prestatiebekostiging en de reactie op het advies van de Commissie 

macrobeheersinstrument (commissie Baarsma) voor kennisgeving aan. De minister geeft in 

deze brief aan dat zij de standpuntbepaling en besluitvorming over verstrekkende voorstellen 

van de commissie Baarsma overlaat aan een volgend kabinet. De toezegging blijft in 

afwachting daarvan openstaan.  

 

6. Voorhang wijziging Besluit zorgverzekering en Besluit zorgaanspraken AWBZ  

 

De commissie neemt de brieven van de minister van VWS van 13 juni 2012 (29689, 396 en 

bijlage) en van 18 juni 2012 (29689, 401) voor kennisgeving aan. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 


