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1. 31466  Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband 

met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg  

Naar aanleiding van de bespreking in het College van Senioren van heden, spreekt de 

meerderheid van de commissie de voorkeur uit het commissievoorstel van 13 april jl. om 

de plenaire behandeling te laten plaatsvinden op dinsdag 1 juni 2010, te handhaven. 

Het College van Senioren zal van deze voorkeur op de hoogte worden gesteld. 

De fractie van de PvdA (Tan) merkt op zich niet aan te sluiten bij het concept nader 

voorlopig verslag. In dit verband verzoekt deze fractie de met de commissieagenda 

meegezonden opmerking te verwerken in een herziene versie van de korte aantekeningen 

van de commissievergadering van 13 april jl. 

Reeds voorafgaand aan de commisievergadering hebben de fracties van D66 (Engels) en 

de PvdD (Koffeman) te kennen gegeven zich aan te sluiten bij het nader voorlopig verslag. 

Het nader voorlopig verslag wordt aldus vastgesteld. 

 

2. Voorhang wijziging Besluit afbreking zwangerschap (31700 XVI, 162) 

De commissie zal de minister schriftelijk vragen haar inzicht te verschaffen inzake de 

status van de voorhang en de stand van zaken met betrekking tot de inwerkingtreding van 

het voorgehangen besluit. Tevens zal zij de minister verzoeken de relatie te verduidelijken 

tussen de voorhang en de door de Tweede Kamer controversieel verklaarde brief van de 

minister van Justitie van 30 maart 2010 (TK 32123 XVI, 128).  

 

3. Tweede voortgangsrapportage Wtcg (31706, 35) 

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van 13 april 2010 

(31706, R) aanvullende vragen te stellen. Inbreng hiervoor leveren het lid Ten Horn (SP). 

De conceptbrief wordt op 27 april 2010 geagendeerd. 

 

4. Evaluatie Wet op de jeugdzorg (32202, 1) en kabinetsvisie Perspectief voor 

Jeugd en Gezin (32202, 4) 

De commissie besluit naar aanleiding van de notitie van het lid Linthorst (PvdA) dit 

onderwerp te blijven volgen en het op een later tijdstip mogelijk opnieuw te agenderen. 

Het rapport van de Tweede Kamerwerkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg zal naar 

verwachting in de tweede helft van mei 2010 verschijnen. 
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5. Technische briefing overgangsregeling kapitaallasten 

Aansluitend aan de commissievergadering vond een technische briefing plaats inzake de 

Overgangsregeling kapitaallasten cure en de hierin opgenomen voorhang (29248, F).  

Naar aanleiding van die briefing besluit de commissie aanvullende vragen te formuleren, 

waarvoor het lid Hamel (PvdA) inbreng zal leveren. De inbreng wordt verspreid onder de 

leden, zodat de brief in de vergadering van 27 april 2010 kan worden vastgesteld.  

In verband met de voorhangtermijn neemt de voorzitter hierover contact op met de 

minister. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


