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1. 311221 Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op 

het gebied van de volksgezondheid  

De voorzitter van de commissie heeft op 30 november 2009 van het ministerie vernomen 

dat de reactie op commissiebrief van 23 juni 2009 naar verwachting binnen enkele dagen 

gereed is. De commissie heeft in die brief de voorwaarden geformuleerd waarop de 

plenaire behandeling – die op 9 juni 2009 op verzoek van diverse fracties tot nader order 

is uitgesteld – kan worden voortgezet.  

 

2. 314661 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband 

met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg  

De commissie stemt in met de toegezonden voorlopige opzet van het programma voor 

de expertmeeting. 

De startnotitie wordt deze week naar de deelnemers aan de expertmeeting en naar de 

leden van de commissie gestuurd.   
De volgende leden hebben al aangegeven bij de expertmeeting aanwezig te zullen zijn: 

Werner (CDA), Benedictus (CDA), Franken (CDA), Leunissen (CDA), Dupuis (VVD, 

onder voorbehoud), Hamel (PvdA), Putters (PvdA), Tan (PvdA), Slagter-Roukema 

(SP), Ten Horn (SP), Peters(SP), Thissen (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en Van 

den Berg (SGP).  

 

3. 318551 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met de introductie van een 

verwijsindex om vroegtijdige en onderling afgestemde verlening van hulp, zorg of 

bijsturing ten behoeve van risicojongeren die bepaalde risico’s lopen te bevorderen 

(verwijsindex risicojongeren) 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor de plenaire behandeling te laten 

plaatsvinden op 19 januari 2010. Aangezien het een voorstel betreft dat is geplaatst op 

de lijst Balkenende, zal de voorzitter van de commissie contact opnemen met de Minister 

voor Jeugd en Gezin en hem informeren over het voorstel van de commissie. Tevens zal 

zij bij hem informeren naar eventuele gevolgen van plenaire behandeling na het 
kerstreces. Van de uitkomst van dat overleg zal de commissie per e-mail bericht 

ontvangen.     
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4. Keten DBCs en huisartsenbekostiging 

De commissie zal op een onderdeel schriftelijk om verheldering van de brief van de 

minister van VWS van 26 november 2009 (29.247/48, D) vragen. De brief zal 

voorafgaand aan verzending per e -mail voor commentaar aan de commissie worden 

voorgelegd.  

 
5. Toezeggingen T00990  

De commissie stelt de brief inzake  de toezegging communicatie over mantelzorg-

compliment en nulurenindicatie (31.317) ongewijzigd vast.   

 

6. Mededelingen en rondvraag 

Het lid Peters (SP) merkt op dat de nieuwe indeling van de Europese commissie ook 

consequenties heeft voor de indeling van de ambtelijk organisatie in Brussel. Zo valt het 

onderwerp ‘geneesmiddelen’ voortaan niet meer onder het directoraat-generaal 

‘Enterprise’, maar onder het directoraat-generaal ‘Volksgezondheid’.  

 

 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin, 

Warmolt de Boer 


