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1. 33288 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter 

uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013  

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

(Frijters-Klijnen) en SP (Slagter-Roukema; de fractie van GroenLinks sluit zich hierbij aan). 

De commissie zou graag op 3 juli 2012 door middel van een technische briefing 

geïnformeerd worden over het wetsvoorstel. De commissie verzoekt de staf daartoe contact 

op te nemen met het ministerie.   

 

2. Instrument beschikbaarheidsbijdrage Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 

De commissie besluit de geagendeerde conceptbrief, waarin wordt gereageerd op de brief 

van de minister VWS van 25 mei 2012 met het voornemen om een aanwijzing te geven aan 

de NZa over de beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen (32393, E), gewijzigd 

vast te stellen en als commissiebrief te verzenden. 

 

3. T01373 

   Toezegging Kapitaallasten AWBZ (29.689 / 30.597, G) 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van VWS van 21 juni 2012 over de 

stand van zaken integrale tarieven AWBZ (30597, D) voor kennisgeving aan. De toezegging 

wordt hiermee als voldaan beschouwd. 

 

4. T01374 

Beleidsvisie Geestelijke Gezondheidszorg (29689 / 30597, G) 

De commissie neemt de brief - met bijlage (Bestuurlijk akkoord GGZ 2013-2014) - van de 

minister van VWS van 20 juni 2012 (25424, B) voor kennisgeving aan. De toezegging wordt 

hiermee als voldaan beschouwd. 
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5. Mededelingen en rondvraag 

De commissie verzoekt de staf na te gaan wanneer de door de minister van VWS op 12 juni 

2012 toegezegde reactie (29248, 232) op het recente advies van de Commissie 

macrobeheersinstrument kan worden verwacht. De commissie wenst deze reactie - mede 

gelet op toezegging T01408 (Nieuw macrobeheersmodel) - te agenderen zodra de reactie 

van de minister beschikbaar is.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 


