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 aan De leden van de vaste commissie 

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 

 datum 30 oktober 2007 

 kenmerk 38049//EJ/LA  

 

 

 

 1.  

31046 Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de termijn 

waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk besluit op 

grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt 

 

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

volgt, VVD (Dupuis) volgt, GroenLinks (Laurier) volgt, SP (Peters), SGP (Van den Berg), 

CDA (Van de Beeten) en D66 (Engels) volgt.  

 

2. 

30380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik 

burgerservicenummer in de zorg) 

   

De commissie stelt de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag vast op 13 

november 2007. Onder voorbehoud van een adequate beantwoording stelt zij plenaire 

behandeling voor op 4 december 2007. 

 

3.   

  31094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende 

 vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico 

  

De commissie brengt eindverslag uit.  De plenaire behandeling van het wetsvoorstel kan, 

zoals eerder besloten, plaatsvinden op 6 november 2007. 

 

4. 

31094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende 

vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico 

(voorhangprocedure ontwerpbesluit  wijziging van het Besluit van de 

zorgverzekering)  

 



 

 datum 19 oktober 2007 

 kenmerk 000//EJ 

 blad 2 

 

 

De commissie zal het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering bij de 

plenaire behandeling van wetsvoorstel 31 094 betrekken. Zij gaat er daarbij vanuit dat de 

termijn van de voorhang van het ontwerpbesluit niet officieel ingaat zolang het 

wetsvoorstel door de Eerste Kamer niet is aangenomen. 

  

5. 

  Rondvraag. 

 

 Agenda volgende procedurevergadering: kennismakingsgesprek met de minister 

van VWS. 

 Aan het verzoek van de KRG coördinator Kurdistan Regional Government de 

Irakaaks-Koerdische minister van Sport en Jeugd te ontvangen zal gezien de 

geplande data van het bezoek geen gehoor worden gegeven.   

 De griffier zal nagaan wanneer de memorie van antwoord van de wetsvoorstellen 

Voorwaardelijke machtiging en dwang (30 492) en het Verzwaren incassoregime 

premie en andere maatregelen zorgverzekering (30 918) kan worden verwacht. 

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Eliane Janssen.  


