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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 

 datum 8 juni 2010 

 ons kenmerk 41084/WB 

 

 

 

1. 32150  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de 

Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen 

die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het 

aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering 

onverzekerden zorgverzekering) 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2010. 

     

2. Tweede voortgangsrapportage Wtcg (31706, 35)  

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 3 juni 2010 (31706, S) voor 

kennisgeving aan. 

 

3. Voorhang1 maximumprijzen geneesmiddelen (29477, 130) 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 3 juni 2010 inzake wijziging 

van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen voor kennisgeving aan en 

zal schriftelijk informeren naar de stand van zaken omtrent het voornemen van de minister 

de zinsnede over de voorhangprocedure uit de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) te 

schrappen (EK 29477, A). 

 

4. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie ziet af van haar eerdere voornemen om op 29 juni 2010 een debat te 

houden met de ministers van VWS en Justitie over de voorgenomen wijziging van het 

Besluit afbreking zwangerschap (31 700 XVI, 162). De commissie zal de minister van VWS, 

in aanvulling op de eerdere briefwisseling (32123 XVI, E), verzoeken op dit punt geen 

onomkeerbare stappen te zetten alvorens zij in de gelegenheid is gesteld zich over de 

voorgenomen wijzigingen uit te spreken. De commissie sluit de mogelijkheid van een 

debat op een later tijdstip niet uit. 

b.  De Evaluatie Wet op de jeugdzorg (32202, 1), inclusief kabinetsvisie (32202, 4) en 

het rapport van de Tweede Kamerwerkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg (32296, 8) 
worden 15 juni 2010 geagendeerd. 

 

                                               
1  Artikel 2, eerste lid, Wet geneesmiddelenprijzen (WGP).   
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c. De commissie verwacht 15 juni 2010 ook de reactie van de minister van VWS op 

de tijdens het debat van 1 juni 2010 over de ontwikkelingen omtrent het EPD ingediende 

moties (31466, J, K en L) te kunnen bespreken. 

 

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

Warmolt de Boer 

 

 

 

   

 


