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De griffier van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
Jeugd en Gezin1 van de Eerste Kamer heeft op 24 juli 2008 een overzicht
van de toezeggingen die de afgelopen jaren door de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor
Jeugd en Gezin en hun voorgangers tijdens debatten in de Eerste Kamer
zijn gedaan ter verificatie voorgelegd aan de secretaris-generaal van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Voorts heeft de commissiegriffier verzocht na te gaan of er bij de openstaande toezeggingen een prognose valt te geven van de termijnen
waarop deze zullen worden nagekomen.
De secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport heeft daarop bij brief van 8 oktober 2008 geantwoord.
De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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BRIEF AAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN VOLKSGEZONDH EID, WELZIJN EN SPORT
Den Haag, 24 juli 2008
Hierbij treft u een overzicht aan van de toezeggingen die de afgelopen
jaren door de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de minister voor Jeugd en Gezin en hun voorgangers
tijdens de debatten in de Eerste Kamer zijn gedaan. Volgens onze administratie zijn deze toezeggingen nog niet afgedaan en dit wil ik ter verificatie
aan u voorleggen.
Voorts wil ik u verzoeken na te gaan of er bij de openstaande toezeggingen een prognose valt te geven van de termijnen waarop deze zullen
worden nagekomen. Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de vaste
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin voor
te kunnen leggen, zie ik uw reactie graag voor 15 september 2008 tegemoet.
De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/Jeugd en Gezin,
W. de Boer
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BRIEF VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
Aan de Griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/Jeugd en Gezin van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 8 oktober 2008
Bijgaand stuur ik u de stand van zaken van de toezeggingen die door de
minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de
minister voor Jeugd en Gezin en hun voorgangers zijn gedaan aan de
Eerste Kamer.
Per toezegging heb ik, indien mogelijk, een prognose gegeven van de
termijnen en de manier waarop deze zullen worden nagekomen.
De secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport,
G. H. O. van Maanen
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Toegezegd: De minister van VWS zegt mevr. Dupuis toe de komende tijd
art. 91 Geneesmiddelenwet te toetsen op de administratieve lasten voor
de farmaceutische industrie.
Vindplaats: Plenaire behandeling Geneesmiddelenwet, 6 februari 2007
Kamerstuknummer: 29 359 en 28 494
Stand van zaken: Deze toezegging wordt meegenomen in een wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet. Dit wetsvoorstel zal eind
2008 aan de TK worden gezonden.
Toegezegd: De minister van VWS zegt mevr. Dupuis toe in het kader van
de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier te kijken of meer
vrijheid voor onlinecontacten kan worden gegeven. De KNMG richtlijnen
kunnen daarin leidend zijn.
Vindplaats: Plenaire behandeling Geneesmiddelenwet, 6 februari 2007
Kamerstuknummer: 29 359 en 28 494
Stand van zaken: Deze toezegging wordt meegenomen in een wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet. Dit wetsvoorstel zal eind
2008 aan de TK worden gezonden.
Toezegging: De minister van VWS is bereid in overleg met de minister van
Justitie te bezien of de bestuurlijke boete in de VWS wetgeving gefaseerd
kan worden vervangen door OM-afdoening.
Vindplaats: Plenaire behandeling Geneesmiddelenwet, 6 februari 2007
Kamerstuknummer: 29 359 en 28 494
Stand van zaken: Deze toezegging wordt meegenomen in een wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet. Dit wetsvoorstel zal na eind
2008 aan de TK worden gezonden.
Toezegging: De minister van VWS is bereid nogmaals te kijken naar een
mogelijke dubbelzinnigheid in art. 67 Geneesmiddelenwet.
Vindplaats: Plenaire behandeling Geneesmiddelenwet, 6 februari 2007
Kamerstuknummer: 29 359 en 28 494
Stand van zaken: Deze toezegging wordt meegenomen in een wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet. Dit wetsvoorstel zal na eind
2008 aan de TK worden gezonden.
Toegezegd: De minister zal met zijn collega van Justitie bekijken in
hoeverre de identificatieplicht die bij het BSN speelt interfereert met bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht.
Vindplaats: Plenaire behandeling wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer in de zorg, d.d. 8-4-2008.
Kamerstuknummer: 30 380
Stand van zaken: Dit wordt besproken met het ministerie van Justitie en
zal daarna aan uw Kamer worden gemeld in de voortgangsrapportage ICT
in de zorg.
Toegezegd: De minister zegt toe de status van de maatschappelijk werkers
onder de aandacht te brengen van de stuurgroep professionalisering
onder leiding van mevrouw Kalsbeek en de Kamer te informeren over
relevante ontwikkelingen.
Vindplaats: Handelingen I 2007–2008, nr. 18 – blz. 789 ev
Kamerstuknummer: 31 200 XVII
Stand van zaken: De status van maatschappelijk werkers is onder de
aandacht gebracht van de stuurgroep professionalisering. Voor het
kerstreces wordt uw Kamer bericht over de voortgang van het actieplan.
Toegezegd: De minister zal een nader onderzoek in gang te zetten naar de
oorzaken van de verschillen tussen provincie en instellingen in gedwongen opnames, rechtelijke machtigingen en dwangtoepassingen.
Vindplaats: Handelingen I 2007–2008, nr. 20 – bladz. 876 en 886
Kamerstuknummer: 30 492
Stand van zaken: Onderzoek moet nog worden uitgezet.
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Toegezegd: De minister zal de Kamer te informeren over de bevindingen
van de Inspectie met betrekking tot de opzet van het onderzoek naar de
lengte van dwangmedicatie versus noodmedicatie, in relatie tot bijwerkingen.
Vindplaats: Handelingen I 2007–2008, nr. 20 – bladz. 877
Kamerstuknummer: 30 492
Stand van zaken: Brief aan de Kamer is in voorbereiding en wordt in
oktober toegezonden.
Toegezegd: De minister van Justitie zal zich tot het uiterste zal inspannen
het nieuwe wetsvoorstel ter vervanging van de Wet bopz voorjaar 2009
aan de Tweede Kamer aan te bieden, zodat de nieuwe wet medio 2010 in
het Staatsblad zou kunnen worden gepubliceerd.
Vindplaats: 12 februari 2008, Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen
in psychiatrische ziekenhuizen
Kamerstuknummer: 30 492
Stand van zaken: Kabinetsstandpunt op de derde evaluatie Wet bopz is op
30 mei 2008 aan de EK gezonden (kenmerk CZ/CG 2844197). In het kabinetsstandpunt is het invoeringstraject met betrekking tot de nieuwe regeling opgenomen.
Toegezegd: De minister van Justitie zegt toe dat verslaving aan alcohol en
drugs onder het toepassingsbereik van een nieuwe wettelijke regeling (ter
vervanging van de Wet bopz) zal worden gebracht, wanneer die verslaving gevaarlijk gedrag veroorzaakt.
Vindplaats: Handelingen I 2007–2008, nr. 20 – bladz. 881
Kamerstuknummer: 30 492
Stand van zaken: Kabinetsstandpunt op de derde evaluatie Wet bopz op
30 mei 2008 aan de EK gezonden (kenmerk CZ/CG 2844197 d.d. 30 mei
2008). In het kabinetsstandpunt is ingegaan op de reikwijdte van de
nieuwe regeling.
Toegezegd: De minister van Justitie zal in de nieuwe wet ter vervanging
van de Wet bopz het uitgangspunt zal zijn terug te vinden dat wilsbekwaam verzet bij het voornemen van de dwangbehandeling wordt
gerespecteerd, maar dat dit, evenals het uitgangspunt van de rechterlijke
toetsing voorafgaand aan dwangbehandeling, in uitzonderlijke situaties
wordt geclausuleerd.
Vindplaats: Handelingen I 2007–2008, nr. 20 – bladz. 882
Kamerstuknummer: 30 492
Stand van zaken: Kabinetsstandpunt op de derde evaluatie Wet bopz op
30 mei 2008 aan de EK gezonden (kenmerk CZ/CG 2844197 d.d. 30 mei
2008). In het kabinetsstandpunt is ingegaan op wilsbekwaam verzet.
Toegezegd: De minister zal bij de harmonisatie van dwangmaatregelen in
de psychogeriatrie, de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de jeugdzorg de door het lid Slagter-Roukema geuite zorgen over de toepassing
van de norm van dwangbehandeling uit de gesloten jeugdzorg op de
nieuwe Wet bopz in de besluitvorming mee nemen.
Vindplaats: Handelingen I 2007–2008, nr. 20 – bladz. 879.
Kamerstuknummer: 30 492
Stand van zaken: Het wetsvoorstel Zorg & Dwang ligt op dit moment bij
de Raad van State. Verwachting is dat RvS na de zomer (najaar 2008) een
reactie zal geven. In die periode zal door VWS ook wederom gesproken
worden met betrokken partijen zoals branche organisaties en cliëntenorganisaties.
Het advies van de RvS zal richtinggevend zijn over het verdere verloop
van dit traject. Een harde datum is nog niet te stellen, de verwachting is
dat de geplande invoer niet eerder zal zijn dan 1 januari 2010.
De minister voor Jeugd en Gezin heeft in 2007, naar aanleiding van een
aangenomen motie van kamerlid Coruz, toegezegd te komen met een
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wettelijke regeling waarmee de rechtsposities van jeugdigen met ernstige
opgroei- en opvoedingsproblemen wordt geharmoniseerd. Deze jeugdigen bevinden zich in de jeugdhulpverlening, de jeugd-ggz en de jeugdlvg. De wettelijke regeling wordt op dit moment voorbereid. Planning is
dat de regeling voorjaar 2009 naar de Raad van State wordt gestuurd.
Indiening Tweede Kamer eind 2009.

Toegezegd: De minister zal na acht maanden een eerste provisorische
evaluatie naar de Kamer sturen voor wat betreft zelfbinding in de Wet
bopz.
Vindplaats: Handelingen I 2006–2007, 5 – [181]
Kamerstuknummer: 28 283
Stand van zaken: Eind 2008 zal het verslag van de IGZ aan de EK worden
gezonden.
Toegezegd: Bij de evaluatie van de Wet bopz zal gekeken worden naar de
termijn van zes weken die voor behandeling van de patiënt is uitgetrokken.
Vindplaats: Handelingen I 2006–2007, 5 – [181]
Kamerstuknummer: 28 283
Stand van zaken: In de evaluatie van de wet is niet nader ingegaan op
zelfbinding. Bij de evaluatie van zelfbinding door de IGZ zal dit punt
meegenomen worden. Eind 2008 zal het verslag van de IGZ aan de EK
worden gezonden.
Toegezegd: De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de
Kamer naar aanleiding van de interpellatievragen van de leden SlagterRoukema en Van Driel toe dat in de toekomst zal worden voorkomen dat
goedkeuringswetten voor internationale verdragen aan de Eerste Kamer
zullen worden aangeboden nadat de opzegging een feit is geworden.
Vindplaats: Interpellatiedebat Eerste Kamer naar aanleiding van indiening
wetsvoorstel tot goedkeuring van de opzegging van de Europese Code
sociale zekerheid d.d. 18 maart 2008.
Kamerstuknummer: 31 267
Stand van zaken: Geïmplementeerd.
Toegezegd: De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt naar
aanleiding van een vraag van het lid Slagter-Roukema de Kamer toe, dat
indien de Kamer niet zou instemmen met de opzeggingswet, de Europese
Code zo spoedig mogelijk weer zal worden bekrachtigd. In de tussenliggende periode zal in dat geval naar de geest van de Code worden gehandeld.
Vindplaats: Interpellatiedebat Eerste Kamer naar aanleiding van indiening
wetsvoorstel tot goedkeuring van de opzegging van de Europese Code
sociale zekerheid d.d. 18 maart 2008.
Kamerstuknummer: 31 267
Stand van zaken: De Eerste Kamer heeft zich nog niet uitgesproken over
het wetsvoorstel.
Toegezegd: Bezien zal worden dat vooral bij pakketbeslissingen de openbaarheid van vergaderingen gegarandeerd wordt. Bezien wordt in
hoeverre dit in het bestuursreglement kan worden geregeld. Bij het
goedkeuringsbeleid wordt dit meegenomen. Naar de openbaarheid van
de adviesraad, eventueel ook op andere onderwerpen, zal ook worden
gekeken.
Vindplaats: Plenaire behandeling EK Wetsvoorstel Verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen op 4 december 2007.
Stand van zaken: Met zijn brief van 28 februari 2008 heeft de voorzitter
van het CVZ mij zijn reglement, gelijktijdig met een voorstel voor de
benoeming van de leden van de Adviescommissie Pakket, voorgelegd. In
dat reglement heeft het CVZ vastgelegd dat de commissie in het openbaar
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zal vergaderen. Met mijn brief van 14 maart 2008, kenmerk Z/VU-2837396,
heb ik daarom mijn goedkeuring gegeven aan dat reglement. Daarmee is
deze aangelegenheid afgedaan.

Toegezegd: De zorgverzekeraars zullen erop worden geattendeerd dat als
zij polissen aanbieden, terwijl een wetsvoorstel nog in behandeling is,zij
zullen melden dat een dergelijk voorstel nog aanhangig is bij de StatenGeneraal.
Vindplaats: Plenaire behandeling wetsvoorstel vervanging
no-claimteruggave in EK op 6 november 2007.
Stand van zaken: Deze toezegging is eind juli ambtelijk onder de aandacht
gebracht van Zorgverzekeraars Nederland. Aan ZN is gevraagd de zorgverzekeraars te attenderen op dit punt.
Toegezegd: Nagegaan wordt of het mogelijk is vanaf januari 2009 de
uiterste termijn waarbinnen het eigen risico nog in rekening kan worden
gebracht, terug te brengen van een jaar naar zes maanden.
Vindplaats: Plenaire behandeling wetsvoorstel vervanging no-claimteruggave in EK op 6 november 2007.
Stand van zaken: Verwezen wordt naar de brief van 14 augustus 2008,
kenmerk DZ-CB-U-285973, waarmee de antwoorden op de vragen van
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin
aan de Eerste Kamer zijn toegezonden. In die brief is ingegaan stand van
zaken. Meegedeeld is dat bekorting van de termijn, zoals door de EK is
gevraagd een afwijking betekent van de algemeen geldende termijnen in
het Burgerlijk wetboek en de Algemene wet bestuursrecht. Voor een
dergelijke afwijking moeten zwaarwegende redenen aanwezig zijn.
Daarom vindt overleg met het ministerie van Justitie plaats. In de brief
van 14 augustus 2008 is aangegeven dat dit overleg nog niet is afgerond.
Toegezegd: De minister zegt toe, de vrijwillige basis van het protocol in de
eerste zes maanden, bij nadere afweging voor een structurele oplossing te
betrekken.
Vindplaats: Plenaire behandeling EK Wetsvoorstel Verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen op 4 december 2007.
Stand van zaken: De aan de Eerste Kamer toegezegde afweging is meegenomen in het wetsvoorstel «Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de
Wet op de Zorgtoeslag, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor
hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers
zorgverzekering)». Het is de bedoeling dat het ontwerp van deze wet in
het najaar van 2008 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.
Toegezegd: De minister zegt toe, na te gaan in hoeverre de zorgtoeslag via
vrijwillige machtiging door de Belastingdienst kan worden geïnd.
Vindplaats: Plenaire behandeling EK Wetsvoorstel Verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen op 4 december 2007.
Stand van zaken: De aan de Eerste Kamer toegezegde afweging is meegenomen in het wetsvoorstel «Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de
Wet op de Zorgtoeslag, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor
hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers
zorgverzekering)». Het is de bedoeling dat het ontwerp van deze wet in
het najaar van 2008 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.
Toegezegd: De minister zegt toe, na te gaan in hoeverre zorgverzekeraars
die niet meedoen met het protocol, maar wel toegang krijgen tot het
bestand met gegevens over wanbetalers, op een passende manier aan te
sporen mee te doen met het protocol.
Vindplaats: Plenaire behandeling EK Wetsvoorstel Verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen op 4 december 2007.
Stand van zaken: De aan de Eerste Kamer toegezegde afweging is meege-
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nomen in het wetsvoorstel «Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de
Wet op de Zorgtoeslag, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor
hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers
zorgverzekering)». Het is de bedoeling dat het ontwerp van deze wet in
het najaar van 2008 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Toegezegd: De minister zegt toe dat hij de uitkomsten van de lopende
onderzoeken en programma’s terugkoppelt aan de Kamer, inclusief het
mentoraat.
Vindplaats: Themadebat Jeugdzorg 29 januari 2008
Kamerstuknummer: 31 200 XVII
Stand van zaken: Contacten met gemeenten leren mij dat er vanuit Centra
voor Jeugd en Gezin op dit moment weinig wordt gewerkt met vrijwillige
mentoren. De inzet van deze mentoren kan in mijn ogen een waardevolle
bijdrage leveren en ik wil dit dan ook betrekken bij de invulling van de
activiteiten die ik in het kader van de motie Slob (ingediend tijdens APB in
de TK op 18 september 2008) in gang zal zetten.
Toegezegd: De minister is bereid om na de integratie van de WTOS in
2010 een debat te voeren over de mogelijke integratie van de bestaande
regelingen
Vindplaats: Behandeling van Wet op het kindgebonden budget
Kamerstuknummer: 30 912 en 31 210
Stand van zaken: Zal worden geïmplementeerd.
Toegezegd: De staatssecretaris van Financiën zegt toe de driemaandelijkse
rapportages over de kindertoeslag, die vanaf 2008 beschikbaar zullen zijn,
ook naar de Eerste Kamer te sturen
Vindplaats: Behandeling van Wet op het kindgebonden budget
Kamerstuknummer: 30 912 en 31 210
Stand van zaken: Zal worden geïmplementeerd.
Toegezegd: De minister van VWS zegt toe de Kamer een overzicht te
sturen van nieuwe initiatieven die op dit moment op Europees niveau
worden ontwikkeld met vermelding van de insteek die VWS daarbij heeft.
In de notitie zal de Kamer ook worden geïnformeerd over de vraag hoe
VWS bij komende dossiers de toename van administratieve lasten
probeert te voorkomen.
Vindplaats: Aanpassing Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
19 december 2006
Kamerstuknummer: 30 338
Stand van zaken: Deze toezegging is afgedaan met de brief «Kabinetsstandpunt op witboek: Samenwerken aan gezondheid» (briefnummer
IZ-CB-U-2842975), welke op 17 april 2008 aan uw Kamer is gezonden.
Toegezegd: Minister Hoogervorst zegt toe eventuele informatie te
verstrekken over de knelpunten op het terrein van open coördinatie
methode door de Europese Unie.
Vindplaats: 6 september 2005
Kamerstuknummer: 22 112, J
Stand van zaken: Deze toezegging is afgedaan met de brief «Kabinetsstandpunt op witboek: Samenwerken aan gezondheid» (briefnummer
IZ-2832721), welke op 27 februari 2008 aan uw Kamer is gezonden.
Toegezegd: Minister Hoogervorst heeft voornemen na een paar jaar de
gewijzigde wet te evalueren.
Vindplaats: 16 maart 2004
Kamerstuknummer: 28 489
Stand van zaken: Deze toezegging is afgedaan met de brief «Zeven
rechten voor de cliënt in de zorg: Investeren in de zorgrelatie» (briefnummer MC-U-2852129) welke op 23 mei 2008 is verzonden.
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