
29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële
tegemoetkoming in de premie van een
zorgverzekering vanwege een laag inkomen
(Wet op de zorgtoeslag)

29 763 Regels van een sociale verzekering voor
geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele
bevolking (Zorgverzekeringswet)

G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 11 mei 2005

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport1 heeft op 19 april 2005 een brief gezonden aan minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De minister heeft daarop bij brief van 25 april 2005 geantwoord.
De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde schrifte-
lijke overleg.

De wnd. griffier van de commissie,
Van Dooren
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1 Werner (CDA), Van Leeuwen (CDA) (voorzit-
ter), Van den Berg (SGP), Dupuis (VVD),
Swenker (VVD) (plv.voorzitter), Hamel (PvdA),
Nap-Borger (CDA), Slagter-Roukema (SP),
Schouw (D66), Putters (PvdA) en Thissen (GL).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

Den Haag, 19 april 2005

Bij deze bevestig ik u de telefonisch op 12 april jl. gemaakte afspraken.
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op uw
verzoek bereid de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag te
behandelen op dinsdag 7 juni a.s. onder twee voorwaarden:
1) dat de Invoeringswet en Aanpassingswet op 23 mei a.s. in het bezit is

van de leden
2) dat de beantwoording van de vragen in het nadere voorlopig verslag

van kwalitatief toereikende aard is.
Hieraan wil ik nog gaarne het navolgende toevoegen.
De commissie heeft moeten constateren, dat een aantal vragen aanvan-
kelijk ontoereikend was beantwoord, maar dat intussen, bijv. wat de
invoeringsdatum betreft, nadere afspraken met het veld zijn gemaakt. De
commissie zal het op prijs stellen omgaand te vernemen welke aanpas-
singen nog meer zijn te verwachten.

De voorzitter van de commissie,
Mevrouw J. van Leeuwen
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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, 25 april 2005

In antwoord op uw vraag naar te verwachten aanpassingen in het kader
van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag bericht ik u als
volgt. Bij brief van 13 april 2005 (kenmerk Z/M-2574170) heb ik u geïnfor-
meerd over de GGZ, de zorgtoeslag en het in opdracht van ZN uitge-
voerde onderzoek naar invoeringsaspecten van de Zorgverzekeringswet.
Op dat laatste punt worden momenteel de afspraken met ZN verder
uitgewerkt. Indien dit tot nieuwe of aanvullende inzichten leidt zal ik u
hetzij separaat dan wel bij gelegenheid van de aanbieding van de
Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet aan de Tweede
Kamer informeren.
Bij brief van 22 april jl. (kenmerk DBO-CB-U-2576376, in afschrift bijge-
voegd1) heb ik de vragen van de Tweede Kamer bij het ontwerp besluit
Zorgverzekering beantwoord. Bij die gelegenheid heb ik mededeling
gedaan van een aantal aanpassingen in het besluit zoals het bij uw Kamer
is voorgehangen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J. F. Hoogervorst

1 Deze brief ligt ter inzage het centraal
informatiepunt van de Eerste Kamer onder
griffienr. 132724.52.
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