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1. 32529 

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene 

Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige 

andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering 

positie pleegouders) 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2011. 

 

2. Voorhangen VWS 

De commissie besluit de minister van VWS, naar aanleiding van de brief van 21 juni 2011 

(29689/30597, B), uit te nodigen voor een mondeling overleg op 5 juli 2011.1 In het 

overleg zal worden geproken over de procedurele aspecten van de voorhangprocedure en 

mogelijk - mits tijdig beschikbaar - over de reactie van de minister op de vragen inzake de 

heden geagendeerde voorhangen. Van het overleg zal verslaglegging plaatsvinden. 

 

3. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 

beperking van de ex post compensatiemechanismen voor de vaststelling van de 

vereveningsbijdrage2 

In reactie op de brief van de minister van VWS van 1 juni 2011 (29689, A) wordt inbreng 

geleverd voor het schriftelijk overleg door de leden van de fracties van PvdA (Meurs) en SP 

(Reuten)  

 

4. Aanwijzing inzake integrale tarieven voor de langdurige zorg en de gehele GGZ3 

In reactie op de brief van de staatssecretaris van VWS van 1 juni 2011 (30597, A) wordt  

inbreng geleverd voor het schriftelijk overleg door de leden van de fractie van het CDA 

(Martens). 

 

5. Aanwijzing inzake vrije prijsvorming in de mondzorg per 1 januari 20124 

In reactie op de brief van de minister van VWS van 6 juni 2011 (32620, 13) wordt inbreng 

geleverd voor het schriftelijk overleg door de leden van de SP (Reuten); de leden van de 

fractie van de PvdA achten de vragen, zoals gesteld in de Tweede Kamer, voldoende. 

                                               
1  Het mondeling overleg staat inmiddels geagendeerd voor dinsdagmiddag 5 juli 2011 van 16:00 - 

17:15 uur  
2  Voorhang op basis van artikel 124 Zorgverzekeringswet (Zvw) 
3  Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 
4  Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 
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6. Aanwijzing opbrengstverrekening curatieve GGZ en categorale instellingen5 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 6 juni 2011 (29248, 210) voor 

kennisgeving aan.  

 

7. Aanwijzing curatieve GGZ6 

In reactie op de brief van de minister van VWS van 10 juni 2011 (25424, 118) wordt inbreng 

voor het schriftelijk overleg geleverd door de fracties van PvdA (Meurs; de leden van de 

fractie van de SP sluiten zich hierbij aan), SP (Slagter; de leden van de fractie van D66 

sluiten zich hierbij aan), GroenLinks (Ganzevoort; de leden van de fractie van de SP sluiten 

zich hierbij aan). 

  

8. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 

wijziging van de te verzekeren prestaties Zvw per 2012 en de eigen bijdragen 

daarvoor en wijziging van dat besluit en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in 

verband met stringent pakketbeheer7 

In reactie op de brief van de minister van VWS van 10 juni 2011 (29689, 327) wordt inbreng 

voor het schriftelijk overleg geleverd door de fracties van PvdA (Meurs; de leden van de 

fractie van de SP sluiten zich hierbij aan), SP (Slagter; de leden van de fractie van D66 

sluiten zich hierbij aan) en GroenLinks (Ganzevoort; de leden van de fractie van de SP 

sluiten zich hierbij aan). 

  

9. Aanwijzing tariefkortingen eerste lijn8 

In reactie op de brief van de minister van VWS van 10 juni 2011 (29248, 212) wordt inbreng 

voor het schriftelijk overleg geleverd door de leden van de fracties van PvdA (Meurs) en SP 

(Slagter). De leden van de fracties van D66 en GroenLinks sluiten zich aan bij de vragen 

van de SP. 

 

10. Vierde voortgangsrapportage Wtcg 

De brief van de staatssecretaris van Financien van 15 juni 2011 (31706, T) in reactie op brief 

van 5 april 2011 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

11. Kennismakingsgesprek bewindslieden VWS 

De commissie stelt voor  het kennismakingsgesprek met de bewindslieden van VWS te 

houden op 4 oktober 2011 van 15:30-16:30 uur. De onderwerpen voor het gesprek worden 

op 13 september 2011 geïnventariseerd. 

 

12. Mededelingen en rondvraag 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 24 juni 2011 inzake de Wijziging 

van de bijlage bij de regeling maximumprijzen geneesmiddelen voor kennisgeving aan. 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                               
5  Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 
6  Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 
7  Voorhang op basis van artikel 124 Zorgverzekeringswet (Zvw) 
8  Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 


