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1. Voorhang geriatrische revalidatiezorg  

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van VWS van 13 mei 2011 

(30597, 184) over de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg opnieuw te agenderen 

op 5 juli 2011.  

 

2. Voorhang Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten, 

en Besluit tijdelijk zelfstandige bevoegdheid physician assistent 

Conform het schriftelijk voorbehoud van de commissie van 11 mei 2011 wordt de bespreking 

van de op wetsvoorstel 32261 gebaseerde gedelegeerde regelgeving op een later tijstip 

geagendeerd en mogelijk bij de plenaire behandeling van voorliggend wetsvoorstel 

betrokken. De staf gaat na wanneer de commissie het antwoord van de regering op het 

voorlopig verslag van 31 mei 2011 tegemoet kan zien.  

 

3. T01278 

De commissie heeft naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 17 juni 2011 

(31466, AC) nog enkele vragen over de onderzoeksopdracht aangaande het 

besluitvormingsproces inzake het EPD-traject door een onafhankelijke commissie.  

De conceptbrief wordt per e-mail onder de leden verspreid en zo mogelijk uiterlijk vrijdag 

24 juni 2011 verzonden.  

 

4. Overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving 

De commissie besluit op 28 juni 2011 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met 

betrekking tot de aanhangige gedelegeerde regelgeving, te weten: 

- Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 

beperking van de ex post compensatiemechanismen voor de vaststelling van de 

vereveningsbijdrage (brief van de minister van VWS van 1 juni 2011; Kamerstuk 29689, 

324); 

- Aanwijzing inzake integrale tarieven voor de langdurige zorg en de gehele GGZ (brief 

van de staatssecretaris van VWS van 1 juni 2011l; Kamerstuk 30597, 187); 

- Aanwijzing inzake vrije prijsvorming in de mondzorg per 1 januari 2012 (brief van de 

minister van VWS van 6 juni 2011; Kamerstuk 32620, 13); 
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- Aanwijzing opbrengstverrekening curatieve GGZ en categorale instellingen (brief van 

de minister van VWS van 6 juni 2011; Kamerstuk 29248, 210);  

- Aanwijzing curatieve GGZ (brief van de minister van VWS van 10 juni 2011; 

Kamerstuk 25424, 118);    

- Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 

wijziging van de te verzekeren prestaties Zvw per 2012 en de eigen bijdragen daarvoor en 

wijziging van dat besluit en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met stringent 

pakketbeheer (brief van de minister van VWS van 10 juni 2011; Kamerstuk 29689, 327); 

- Aanwijzing tariefkortingen eerste lijn (brief van de minister van VWS van 10 juni 

2011; Kamerstuk 29248, 212). 

Mede gelet op de brief van de minister van VWS van 21 juni 2011 inzake voorhang-

procedures VWS (Kamerstuk 29689/30597, B), zal de voorzitter van de commissie contact 

opnemen met de minister van VWS over de lopende voorhangprocedures.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


