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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 datum 12 maart 2008 

                 Kenmerk38470 

 

 

 1.  

 30380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg 

(Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) 

 De commissie stelt voor de plenaire behandeling te doen plaatsvinden op 8 april 

2008. 

 

 2. 

 De commissie neemt de brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 26 

februari 2008 inzake de aanpak van de regeldruk en onnodige bureaucratie in de 

brede jeugdketen ter kennisgeving aan. 

 

 3.  

 De commissie heeft enige vragen en opmerkingen naar aanleiding van het 

kabinetsstandpunt d.d. 27 februari 2008 op het Witboek samenwerken aan 

gezondheid. De commissiestaf gaat na op welke datum de kabinetsreactie aan de 

Europese Commissie (wordt) is aangeboden, waarna dit onderwerp opnieuw zal 

worden geagendeerd. 

 

 4.  

 Met uitzondering van de met het bovenstaande agendapunt samenhangende 

toezegging over de open coördinatiemethode in de Europese gezondheidszorg, 

beschouwt de commissie de in de brieven van het Ministerie van VWS d.d. 18 

februari 2008 genoemde toezeggingen als afgedaan. 

  

 5. 

 Hoewel de d.d. 7 maart 2008 aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport gerichte commissiebrief over de Wet ambulancezorg (29 835) nog 

niet in druk is verschenen, mag deze aan derden worden verstrekt 

 Afhankelijk van het besluit van het College van Senioren over de afhandeling 

van de begrotingsstaten wordt de behandeling van de Begrotingsstaat van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (31 200 XVI) geagendeerd 

voor de eerstvolgende commissievergadering.  



 datum 12 maart 2008 

 blad 2 

 

 

 

 De leden ontvangen een overzicht van de toezeggingen bij de volgende 

wetsvoorstellen: 

 30918 Verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen  

  zorgverzekering 

 30912 Wet op het kindgebonden budget 

 31094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag  

houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht 

eigen risico 

 

 

 De griffier a.i. van de commissie, 

 Peter van Oort 

 

 

 


