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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 januari 
2020 een brief gestuurd aan de Minister voor Medische Zorg en Sport 
inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de 
bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. 

De Minister heeft op 12 maart 2020 gereageerd. 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 brengt 
bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
De Boer 

1 Samenstelling:
Ganzevoort (GL), Gerkens (SP), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA), Oomen-
Ruijten (CDA), Rombouts (CDA), Bredenoord (D66), Koole (PvdA),Teunissen (PvdD), De 
Bruijn-Wezeman (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Wever (VVD), 
Adriaansens (VVD) (voorzitter), Van der Burg (VVD), Gerbrandy (OSF), Van Gurp (GL), Van 
Pareren (FVD) (ondervoorzitter), Pouw-Verweij (FVD), Prins (CDA), Vendrik (GL), Verkerk (CU), 
Hermans (FVD) Van der Voort (D66), De Vries (Fractie-Otten)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister voor Medische Zorg en Sport 

Den Haag, 28 januari 2020 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaar-
lijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2020 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels 
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2020 verloopt. Beide 
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vl5ndjd1cwi6&ministerie=vkjhlvjn3wum 

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vl5net53e4od&ministerie=vkjhlvjn3wum 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 6 maart 2020 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
verstreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
J.A. Bruijn 
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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG EN SPORT  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 maart 2020 

In reactie op uw brief met kenmerk 166207.07u zend ik u een overzicht met 
daarin de actuele stand van zaken van de door u gerappelleerde toezeg-
gingen aan de Eerste Kamer. 

De Minister voor Medische Zorg en Sport, 
B.J. Bruins 
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Openstaande en deels voldane toezeggingen aan de Eerste Kamer 
waarop gerappelleerd is. 

Toezegging Jaarlijkse monitoring (32 402) (T02175) 

De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van 
het lid Nooren, toe de ontwikkeling van het aantal claims jaarlijks te 
monitoren en dit terug te koppelen. 

Stand van Zaken 

Op 19 augustus 2019 heb ik aan uw Kamer het onderzoek getiteld: Tweede 
monitor Wkkgz, Stand van zaken patientenperspectief en implementatie 
«Effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbeslechting 
aangeboden. Met het versturen van dit onderzoeksrapport (Kamerstukken 
2018/2019, 32 402, B) heb ik voldaan aan de toezegging om klachten- en 
geschillenregeling van de Wkkgz te monitoren. Eind 2020 wordt naar 
verwachting de brede evaluatie van de Wkkgz opgeleverd. Ook in de 
evaluatie is wederom aandacht voor de klachten- en geschillenregeling. 

Toezegging Dossiercontrole (33 980) (T02676) 

De Minister voor Medische Zorg en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding 
van vragen van de leden Ganzevoort en Nooren, toe na te gaan of de 
verschillen tussen ongecontracteerde zorg, waarbij toestemming van de 
verzekerde nodig is, en gecontracteerde zorg, waarbij geen expliciete 
toestemming nodig is, in beeld kunnen worden gebracht, teneinde zicht te 
krijgen op het nut van dossiercontrole. 

Stand van Zaken 

De toezegging Dossiercontrole (33 980) (T02676) is afgedaan met de brief 
van 24 juni 2019, als weergegeven in het verslag van een schriftelijk 
overleg over de Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en 
enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, 
opsporing, naleving en handhaving (Kamerstukken 2018/2019, 33 980, L). 
Hierin heb ik aangegeven dat uit navraag bij verzekeraars is gebleken dat 
er helaas niet voldoende informatie bestaat om harde gevalideerde 
conclusies te kunnen trekken ten aanzien van de verschillen tussen 
ongecontracteerde zorg, waarbij toestemming van de verzekerde nodig is, 
en gecontracteerde zorg, waarbij geen expliciete toestemming nodig is. 

Toezegging Verdrag tegen handel in menselijke organen (33 506) 
(T02594) 

De Minister voor Medische Zorg en Sport zal de Kamer, naar aanleiding 
van een vraag van het lid Don, op de hoogte houden van de ontwikke-
lingen omtrent de ratificatie van het Verdrag inzake orgaanhandel. 

Stand van Zaken 

Op 30 januari 2018 heb ik tijdens de behandeling van het Initiatief 
wetsvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistra-
tiesysteem (33 506) aan het lid Don toegezegd voor 1 januari 2020 de 
stand van zaken betreffende ratificatie van het Verdrag tegen handel in 
menselijke organen van de Raad van Europa door te geven. Over de 
wenselijkheid van ondertekening en ratificatie vindt thans overleg met het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid plaats. Ik heb het voornemen uw 
Kamer voor 1 april 2020 nader te informeren over de uitkomst hiervan. 
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Toezegging Tussentijdse evaluaties (33 506) (T02589) 

De Minister voor Medische Zorg en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding 
van vragen van de leden Strik en Nooren, toe de wet tussentijds te 
evalueren, zowel tijdens de voorbereiding als na de inwerkingtreding van 
de wet. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar de positie van 
nabestaanden en het aannemelijkheidsvereiste, en naar de aard en 
omvang van de demografische kenmerken van de categorie «geen 
bezwaar». De evaluaties zullen worden aangeboden aan de Kamer. 

Stand van Zaken 

Ik heb uw Kamer met de brief van 20 september 2018 inzake het stroom-
lijnen van de informatie over orgaandonatie (Kamerstukken 2018/2019, 
33 506, X) bericht dat het onmogelijk is de wet zelf te evalueren voordat 
deze in werking is getreden. Ik ben voornemens om de wet na invoering 
te evalueren, tevens zal ik uw Kamer ruim voor de datum van inwerking-
treding informeren hoe ik deze evaluatie voor me zie. Het streven is om 
dat te doen in de stand van zaken brief die ik in het AO Orgaandonatie van 
woensdag 5 februari 2020 voor juni aanstaande heb toegezegd.
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