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Nr. 35185/J/LA  

 

 

 

 

 

 

Den Haag, 6 april 2005 

 

 

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor: 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 
Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 5 april 2005  

 

 

 1.  

29623   Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot 

ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een 

identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het sofi-nummer in de Wtz 

1998, elektronisch berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen 

(fraudebestrijding en zorgverzekeringswetten) 

Voorbereidend onderzoek wordt aangehouden tot 12 april 2005. 

 

2. 

27659   Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van 

zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)  

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt plenaire behandeling voor op 7 juni 2005.  

 

3. 

29762  Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van 

een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag) 

 

 en 

 4. 

29763   Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van 

de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) 

 

- 3 mei 2005 schriftelijke
1
 inbreng nader voorlopig verslag.  

– 10 mei 2005 vaststellen nader voorlopig verslag in commissievergadering. 

– 17 mei 2005 ontvangst antwoord minister. 

– 28 juni 2005 plenaire behandeling.  

– De commissie gaat er daarbij van uit dat de door de Tweede Kamer gestelde vragen over het    

   zorgbesluit ruim voor die tijd zullen zijn beantwoord. Ook dat zij kennis heeft van de 

wetsvoorstellen Marktordening en de Invoerings- en aanpassingswet.  

 

 5. 

 Hoorzitting op 19 april 2005.   

- De voorzitter introduceert Justine van Lochem en bedankt haar voor de uitstekende 

samenvatting van de ontvangen commentaren.  

De SCO en het Platform Zorginstellingen grote steden zullen nog worden uitgenodigd voor de 

hoorzitting.  

– Voorts worden nog uitgenodigd: 

   * GGZ 

   * prof. Van de Ven  

                                                 
1
 Schriftelijk uiterlijk die dag in te leveren bij de griffier in verband met meireces.  
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- Voor broodjes zal worden gezorgd. 

– Voorzitter en staf zullen vragen formuleren. Leden wordt verzocht uiterlijk donderdag  

7 april hun vragen aan de griffier aan te leveren.  De vragen zullen vervolgens aan de 

organisaties worden gezonden.  

 

6. 

Bespreking Ontwerp-Besluit zorgverzekering 

De commissie zal de door de Tweede Kamer gestelde vragen zorgvuldig bekijken en wacht de 

antwoorden van de minister met belangstelling af. Dringende aanvullende vragen kunnen tot 

donderdag worden ingeleverd bij de griffier.  

 

7.  

Brief van de minister van VWS d.d. 23 maart 2005, inzake de open methode van 

coördinatie in de gezondheidszorg. 

Aangehouden tot volgende week.  

 

 

  

 

De griffier van de commissie, 

 Eliane Janssen.  


