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1. 32022 

Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het  

alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde  

verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten  

 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Meurs), 

CDA (Flierman), SP (Quik-Schuijt) en GroenLinks (Ganzevoort). 

 

2. 32575 

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de 

verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming 

 

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

 

3. 33024 

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een  

vermogenstoets  

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Meurs) en SP 

(Slagter-Roukema). De fractie van het CDA zal na kennisneming van de proef bezien of zij 

zich hierbij (deels) aan zal sluiten.  

 

4. 33045 

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht 

op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht  

 

De commissie besluit in het voorlopig verslag een reactie te vragen op de brief van de CG-

Raad van 26 januari 2012. Voorts wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de 

fracties van PvdA (Meurs), CDA (De Vries-Leggedoor) en PVV (Frijters-Klijnen).  
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5. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie neemt kennis van de brief van 31 januari 2012 met de VWS 

Toezichtvisie IGZ (TK 33149, 4 en bijlage) en constateert dat hiermee toezegging 

T01094 (Gebruik instrumenten in jaarrapportages) voldaan is. 
b. Het NSOB-rapport inzake de evaluatie van het besluitvormingsproces Kaderwet 

Elektronische Zorginformatie-uitwisseling (EPD) is op 7 februari 2012 verschenen en 

wordt samen met de kabinetsreactie - die over 2 à 3 weken wordt verwacht - 

geagendeerd.  

De staf zal enige exemplaren opvragen van het NSOB-rapport alsmede van het 

KPMG-onderzoek inzake elektronische informatie-uitwisseling/EPD’s in zes Europese 

landen. Voorts zal de staf - conform het besluit van de commissie van 24 januari 

2012 - een korte inventariserende notitie opstellen ten behoeve van de voorgenomen 

bespreking door de commissie van de (actuele) stand van zaken inzake digitale 

gegevensuitwisseling in de zorg. In dat kader zal ook het NSOB-rapport c.a. - 

inclusief de toegezegde kabinetsreactie op dat rapport - worden geagendeerd. 

c. De commissie peilt volgende week de behoefte aan de maandelijkse VWS-brievenlijst, 

die door de griffie wordt samengesteld. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 


