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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 brief van de minister van VWS van 6 mei 2010 (31466, H) 

constateert de commissie dat vanwege het aankondigde uitstel van de nadere memorie 

van antwoord de plenaire behandeling van het wetsvoorstel, die – onder voorbehoud van 

tijdige en adequate beantwoording van het nader voorlopig verslag – voorzien was voor 

1 juni 2010, geen doorgang kan vinden daar vóór die datum geen eindverslag kan 

worden uitgebracht. De commissie bespreekt op 18 mei 2010 of het wenselijk is op 

1 juni 2010 een plenair debat te houden naar aanleiding van de in de brief van de 

minister van 6 mei 2010 geschetste ontwikkelingen. 

 

2. 31831 Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale 

ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet 

Kinderombudsman) 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 juni 2010. 

 

3. Voorhang medisch specialisten 

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 26 april 

2010 inzake de voorhang medisch specialisten (29248, nr. 117) enkele vragen te stellen. 

Inbreng voor de op 18 mei 2010 te agenderen conceptbrief wordt zo spoedig mogelijk 

aangeleverd bij de griffier van de commissie. 

 

4. Toezegging T01058 – Onderzoek privaatrechtelijk regime wanbetalers 

zorgverzekering 

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister van VWS van 22 april 

2010 naar aanleiding van een toezegging (T01058) gedaan tijdens de plenaire 

behandeling van het wetsvoorstel Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering 

(31736, G), besluit de commissie het beleidsstandpunt ter zake van een eventuele 

vervanging van de bronheffing door het pandrecht, of eventuele aanvullende 

maatregelen op het bestaande wettelijk instrumentarium, af te wachten. 

 

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

Warmolt de Boer   


