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Den Haag, 13 april 2005 

 

 

 

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 12 april 2005 

 

1. 

29623   Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot 

ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een 

identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het sofi-nummer in de Wtz 

1998, elektronisch berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen 

(fraudebestrijding en zorgverzekeringswetten) 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Leeuwen) 

die als commissievraag zal worden gesteld en PvdA (Hamel).  

 

2. 

Vaststelling vragen ten behoeve van hoorzitting 19 april 2005 over wetsvoorstellen  

Wet op de zorgtoeslag (29762) en Zorgverzekeringswet (29763).  

- De vragen die aan de genodigde organisaties ter voorbereiding van het gesprek op 

19 april zullen worden gezonden, worden vastgesteld. Aansluitend zullen de gesprekken 

worden geëvalueerd.  

- De commissie is bereid de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen WTZi (27659) en 

Zorgverzekeringswet (29763) en Wet op de zorgtoeslag (29762) om te wisselen onder de 

uitdrukkelijke voorwaarde dat de Invoerings- en aanpassingswet op 23 mei bij de Tweede 

Kamer is ingediend en dat de vragen in het nader voorlopig verslag op 17 mei adequaat en 

afdoende zijn beantwoord.  

Dit betekent dat de wetsvoorstellen 29762 en 29763 op 7 juni a.s. zullen worden 

behandeld en wetsvoorstel 27659 op 28 juni 2005.  

 

3.  

Brief van de minister van VWS d.d. 23 maart 2005, inzake de open methode van 

coördinatie in de gezondheidszorg (E040147).   
De commissie stelt er prijs op in juni met de minister mondeling te overleggen over de open 

methode van coördinatie. Zij is bezorgd dat de open coördinatie te dwingend zal leiden tot 

richtsnoeren die op EU-niveau worden vastgesteld voor het nationale beleid. Zij verzoekt de 

minister in de tussentijd geen onomkeerbare stappen op dit terrein te zetten.  

  

 

 De griffier van de commissie, 

 Eliane Janssen.  

 


