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 aan De leden van de vaste commissie voor 
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i.a.a. het lid Franken (CDA) i.v.m. punt 7: wetsvoorstel 31466 (EPD) 

 

 

 datum 18 januari 2011 

 ons kenmerk 41666/WB/ 

 

 

 

1. 32360 XVI 

Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

2. 32360 XVII 

Slotwet en jaarverslag van Jeugd en Gezin 2009  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

3. 32500 XVI 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (XVI) voor het jaar 2011  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

4. 32500 XVII 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 

2011  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

5. 32565 XVI 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(XVI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

6. 32565 XVII 

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 

2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  
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7. 31466 

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de 

elektronische informatieuitwisseling in de zorg  

 

Brief van de minister van VWS van 13 januari 2011 inzake motie 31466, O, reactie op 

commissiebrief van 27 oktober 2010 (31466, R) 

 

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden en naar aanleiding van de nadere 

memorie van antwoord (31466, S) en het schriftelijk overleg inzake motie 31466, O (31466, 

R) in een brief enkele aanvullende vragen te stellen aan de regering. De commissie verwacht 

het antwoord op die brief in de commissievergadering van 25 januari 2011 te kunnen 

bespreken.  

De commissie noemt 29 maart 2011 als mogelijke datum voor het plenaire debat over het 

wetsvoorstel.  

 

8. 31950 

Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen  

onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen 

De commissie besluit de bespreking van de brief van het College ter beoordeling van 

geneesmiddelen (CBG) van 7 januari 2011 inzake de afdoening van wetsvoorstel 31950 op 

25 januari 2011 opnieuw te agenderen, aangezien enkele leden hebben aangegeven naar 

aanleiding daarvan inbreng te willen leveren. De staf gaat na welke procedurele 

mogelijkheden de commissie heeft om naar aanleiding van de brief van het CBG vragen te 

stellen aan de regering.  

 

9. 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 nadere procedure wordt aangehouden tot 25 januari 2011. 

 

10. Stand van zaken maatregelen wanbetalers zorgverzekering 

De commissie houdt de bespreking van brief van de minister van VWS van 17 december 

2010 (31736, I) inzake de stand van zaken maatregelen wanbetalers zorgverzekering - die 

raakt aan de de toezeggingen T01059 (Rapportage effecten wetsvoorstel) en T01058 

(Interne verkenning) - aan tot 25 januari 2011. De commissie zal zich dan beraden op de 

vraag of genoemde toezeggingen met deze brief als afgedaan kunnen worden aangemerkt. 
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11. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie neemt de voorhang inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van 

het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten, van 17 december 2010 

(32011, 9), voor kennisgeving aan. 

b. De commissie constateert dat de Kamer de memorie van antwoord met betrekking 

tot wetsvoorstel 32195 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband 

met de Wet veiligheidsregio’s) nog niet heeft ontvangen. De staf zal bij het ministerie 

informeren naar de stand van zaken. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


