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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 29 juli
2014 een brief gestuurd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Den Haag, 29 juli 2014
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn
volgens onze informatie op 1 juli 2014 is verstreken. Daarbij treft u tevens,
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2015 verloopt. Beide lijsten
zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjlukx6e9yq1&ministerie=vghyngkof7kq
Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjlukytfigpt&ministerie=vghyngkof7kq
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 12 september 2014 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
vestreken.
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,
A. Broekers-Knol
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 1 september 2014
In reactie op uw brief van 29 juli 2014, met kenmerk 155557.09u zend ik u,
mede namens de Staatssecretaris, een overzicht met daarin de actuele
stand van zaken van de toezeggingen aan de Eerste Kamer. Het betreft de
toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2014 is verstreken.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Mw. E.I. Schippers
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Rappelabele toezeggingen waarvan de termijn op 01-07-2014
verlopen is
Toezegging
Toezegging Evaluatie wetsvoorstel (32.150) (T01266)
Stand van zaken
Voldaan met: Uitgaande brief [07-07-2014] – Commissiebrief inzake
pleegzorg.
Toezegging
Toezegging Pleegzorgvergoeding (32.529) (T01598)
Stand van zaken
Voldaan met: Uitgaande brief [07-07-2014] – Commissiebrief inzake
pleegzorg.
Toezegging
Toezegging Reduceren regeldruk (33.253) (T01800)
Stand van zaken
Voldaan met: Uitgaande brief [18-07-2014] – Vermindering regeldruk VWS.
Toezegging
Toezegging Brief over samenwerking (33.253) (T01801)
Stand van zaken
Voldaan met: Uitgaande brief [22-07-2014] – Kamerbrief over Verslagen
van en reactie op zes bijeenkomsten over samenwerking en mededinging
in de curatieve zorg.
Toezegging
Toezegging In kaart brengen kostenstijgingen zorgsector (33.750) (T01805)
Stand van zaken
Voldaan met: Uitgaande brief AZ (08-04-2014) betreft halfjaarlijks rappel
toezeggingen.
Toezegging
Toezegging Informatieverstrekking zorgaanbieders (33.243) (T01854)
Stand van zaken
Voldaan met: Uitgaande brief [14-07-2014] – Concept Uitvoeringsbesluit
Wkkgz.
Toezegging
Toezegging Jaarverslag kwaliteit en financiën jeugdzorg (33.674 / 33.684)
(T01886)
Stand van zaken
Wordt in voorjaar 2016 (bij jaarverslag 2015) aan de TK aangeboden.
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