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 1.  

30918* Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het 

verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking 

van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te 

optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen 

zorgverzekering) 

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor de plenaire behandeling te houden op bij 

voorkeur 11 december 2007.  

  

 2. 

  Voorhang wijziging Uitvoeringsbesluit WTZi (Kamerstuk 27659, nr. 93).  

  De commissie besluit de procedurebepaling door de vaste commissie voor VWS in de 

Tweede Kamer op 28 november af te wachten en het de wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit op 4 december opnieuw te agenderen.   

 

 3.  

  Subsidiariteitstoets Witboek Sport (brief voorzitter TCS d.d. 7 november 2007). 

  De commissie delegeert de voorzitter en griffier een antwoordbrief te zenden aan de 

voorzitter van de TCS, waarin het standpunt van de commissie wordt verwoord, dat sport 

bij uitstek een nationale aangelegenheid is. Uitsluitend op grensoverschrijdende 

onderdelen, zoals doping en transfers, zou voor de Europese Commissie een rol zijn 

weggelegd.   

 

 4. 

30380* Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik 

burgerservicenummer in de zorg)  

De commissie betreurt het dat de door de staatssecretaris van BZK toegezegde 

kadernotitie nog geruime tijd op zich zal laten wachten en pas op 26 februari 2008 

beschikbaar is. Zij besluit eindverslag uit te brengen maar de plenaire behandeling aan te 

houden totdat de Kamer de notitie heeft ontvangen. De voorzitter zal de minister van VWS 
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hierover inlichten. Tegelijkertijd zal zij informeren naar de stand van zaken van het EPD en 

hierover volgende week aan de commissie rapporteren.    

 

 5. 

  Rondvraag. 

 

 Voor het kennismakingsgesprek met de minister van VWS is thans 

gereserveerd 22 januari 2008 van 15.30 – 16.30 uur. Volgende week 

agenderen: onderwerpen ter bespreking. 

 Voor het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van VWS is 

gereserveerd 4 maart 2008 van 15.30 – 16.30 uur. 

 De oorzaak van de vertraging van de memorie van antwoord van de  

wijziging BOPZ (30 492), die de commissie zeer betreurt, ligt in de 

coördinatie met het ministerie van Justitie. 

 Volgende week agenderen: 

Kaders en onderwerpen debat Jeugdzorg op 29 januari 2008. 

  

 

 

  De griffier van de commissie, 

  Eliane Janssen. 

 

 

 

 

  *vermeld op lijst-Balkenende 


