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1. Voortgangsrapportage landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de 

zorg (derde kwartaal 2010) (TK 27529, 62) 

Naar aanleiding van de voortgangsrapportage wenst de commissie het wetsvoorstel tot 

wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de 

elektronische informatieuitwisseling in de zorg (31466) kort na het Kerstreces plenair te 

behandelen. In verband hiermee zal de commissie de minister van VWS schriftelijk 

verzoeken met grote spoed uitvoering te geven aan het in de voortgangsrapportage 

aangekondigde voornemen op korte termijn de nadere memorie van antwoord aan de Kamer 

te sturen. Zo mogelijk zou de commissie ook graag spoedig beschikken over de overige in de 

voortgangsrapportage genoemde stukken die nog aan de Kamer zullen worden toegezonden.  

Ten slotte spreekt de commissie de wens uit door het ministerie tijdig en integraal 

geinformeerd te willen worden over alle relevante ontwikkelingen die verband houden met de 

onderling samenhangende wetsvoorstellen 31466 (wetsvoorstel EPD)en 32546 (wijziging 

van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van 

de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD). 

 

2. Actualiteiten Nederlandse bloedvoorziening 

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van VWS van 

8 december 2010 (TK 29447, 10). De leden Benedictus (CDA), Hamel (PvdA) en Peters 

(SP) stellen een conceptbrief op, die 21 december 2010 wordt geagendeerd.  

 

3. Beleidsdebat 2011 

Uit de subcommissie, belast met de voorbereiding van het debat over het rapport van de 

commissie Brouwer-Korf, wordt teruggekoppeld dat begin februari 2011, voorafgaand aan 

een schriftelijk overleg met de regering, mogelijk enkele instanties worden uitgenodigd om 

hun zienswijze kenbaar te maken. Het beleidsdebat is voorzien voor mei 2011.  

 

4. Mededelingen en rondvraag 

a. De brief van de minister van VWS d.d. 30 november 2010 inzake de 

voorhangprocedure oprichting stichting Geneesmiddelenbulletin (32568, 1) wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 
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b. De commissie spreekt uit dat de in juni 2010 voorgehangen ontwerp algemene 

maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie (BPR), 

waarbij het stelsel van periodieke registratie wordt uitgebreid naar de zogenaamde tweede 

tranche beroepen (29282, 102), niet in werking zal treden voordat de commissie antwoord 

heeft ontvangen op haar brieven van 1 oktober 2010 en 3 november 2010 en voordat zij in 

de gelegenheid is gesteld op deze beantwoording te reageren.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 


