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Verslagstatus: definitief

1. 33243
Wijziging Wet cliëntenrechten zorg

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 26
november 2013. Vooruitlopend op de plenaire behandeling krijgt de commissie nog graag een
reactie op een nadere schriftelijke vraag.

2. Wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10 december 2013
Inventarisatie ten behoeve van de Kamervoorzitter / het College van Senioren

Vooruitlopend op het in procedure kunnen nemen van begrotingswetsvoorstel 33750 XVI -
stemming in de Tweede Kamer is voorzien op 5 december 2013 - vindt in de commissie een
eerste inventarisatie plaats van de wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10
december 2013.
De fracties van VVD, PvdA en PVV geven aan geen behoefte te hebben aan een
begrotingsdebat. De overige fracties sluiten een begrotingsdebat op voorhand niet uit en willen
hierover op een later tijdstip beslissen. 

De commissie verneemt graag hoe een en ander organisatorisch geregeld gaat worden,
gegeven het compacte tijdvak voor behandeling van de begrotingshoofdstukken in de Eerste
Kamer.

Het begrotingsvoorstel en de memorie van toelichting (33750 XVI, nr. 1 en 2) wordt op verzoek
onder de leden van de commissie verspreid.

3. T01598 (Pleegzorgvergoeding) en T01596 (Pleegzorgverklaring in pleegcontract)
Brief staatssecretaris VWS van 9 september 2013 in reactie op brief van 16 april 2013 (verslag
schriftelijk overleg 32529, M)

De commissie beschouwt toezegging T01596 met de brief van 9 september 2013 als voldaan.
Toezegging T01598 blijft als openstaand geregistreerd staan. 

4. Halfjaarlijks rappel toezeggingen
Brief minister VWS van 6 september 2013 in reactie op brief van 24 juli 2013 (verslag schriftelijk
overleg 33400 XVI, E)

De commissie beschouwt toezegging T01375 met de brief van 6 september 2013 als voldaan. 

5. Kabinetsstandpunt evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
Brief minister VWS van 11 juli 2013 aan de Tweede Kamer (TK 30486, 5)

De commissie overweegt schriftelijk te reageren op de brief van 11 juli 2013.

6. Mededelingen en informatie



De commissie verzoekt de staf haar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond
wetsvoorstel 33726 (Afschaffing Wtcg/CER/fiscale aftrek specifieke zorgkosten etc.) en
overweegt het ministerie te verzoeken om een technische briefing zodra het wetsvoorstel de
Kamer bereikt. 

De commissie besluit een verheldering te vragen ten aanzien van wetsvoorstel 32402 (Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en in afwachting daarvan het op 1 oktober 2013 geplande
voorbereidend onderzoek uit te stellen.

De griffier van de commissie,

Warmolt de Boer


