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1. 

 : 

30492 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 

(voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) 

 De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 september 

2007. Mogelijk zal een aantal vragen (over een nieuwe behandelwet) als 

commissievragen kunnen worden gesteld. 

 Zij streeft er naar het wetsvoorstel voor het Kerstreces af te doen.  

 Een aantal nieuwe leden stelt er prijs op de derde evaluatie van de Wet BOPZ alsnog te 

ontvangen. Deze leden zullen zelf aangeven of ze  het hele rapport of alleen de 

samenvatting willen ontvangen. Ook kunnen ze nog een exemplaar van de hele wet 

met alle aanpassingen van de afgelopen jaren ontvangen. 

2. 

Evaluatie Diagnose behandelcombinaties (DBC’s) 

Bespreking  brief d.d. 13 juni 2007 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

inzake uitbreiding vrije prijsvorming. (Kamerstukken 28994 en 29379, letter O)  

 

De commissie mist in de brief van de minister een antwoord op haar vraag of de 

voortgangsrapportage een evaluatie overeenkomstig alle criteria uit de motie-Schouw 

(Kamerstuk 28994, letter I) is. Zij brengt de minister in herinnering dat de motie met algemene 

stemmen is aanvaard en ontvangt daarom graag verduidelijking van het besluit van de coalitie 

om in het Coalitieakkoord op te nemen dat de vrije prijsvorming in de ziekenhuiszorg zal worden 

uitgebreid naar 20% aan de hand van deze criteria. 

Een concept-brief aan de minister zal op 26 juni worden geagendeerd. 

    

3. 

Rondvraag 

 De griffier zal nagaan of het ministerie over een wetgevingsprogramma voor de 

komende jaren beschikt.  

 Het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 30 380 Wet gebruik 

burgerservicenummer in de zorg wordt geagendeerd op 26 juni 2007. (De vaste 

commissie voor BZK/AZ heeft heden besloten het wetsvoorstel op 10 juli plenair te 

behandelen onder het voorbehoud dat nadere vragen tijdig zullen zijn beantwoord.) 
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