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1. 31122  Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op 

het gebied van de volksgezondheid 

De commissie besluit de reactie van het lid Van de Beeten (CDA) op de aanvullende 

opmerkingen namens prof. Schalken c.s. op de brief van de minister van VWS van 

12 februari 2010 (31122, K), voor commentaar aan de minister voor te leggen. De staf 

stelt hiertoe een conceptbrief op. Besluitvorming over stemming over het wetsvoorstel 

vindt plaats nadat van de minister een reactie op de commissiebrief is ontvangen.  

  

2. 31466  Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband 

met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg 

Het rondetafelgesprek over het EPD vindt plaats op 22 maart 2010 van 16.30 – 19.30 uur 

in de plenaire zaal. De commissie levert, in aanvulling op de notitie van het Rathenau 

Instituut (notitie d.d. 19 februari 2010), op 9 maart 2010 eventuele vragen aan voor het  

rondetafelgesprek.   

Naar aanleiding van de voortgangsrapportage EPD over het vierde kwartaal 2009 

(TK 27529, 59) constateert de commissie dat de voorbereidingen voor de invoering van 

het EPD voortgaan, terwijl er bij de commissie nog veel vragen leven. De commissie 

besluit hierover, alsmede over ontwikkelingen die verband houden met de invoering van 

het EPD, na het rondetafelgesprek met de minister te spreken. 

 

3. Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer (29355 / 24170, 41) 

De fracties van SGP, mede namens de ChristenUnie, en GroenLinks sluiten zich aan bij de 

schriftelijke reactie van de fracties van de PvdA en SP op brief van de staatssecretaris van 

VWS van 9 februari 2010 (29355 / 24170, A) inzake toegankelijkheid openbaar vervoer. 

 

4. Toezeggingen T00818, T00820 en T00821 verband houdend met o.a. de 

Geneesmiddelenwet  

De commissie beschouwt de toezeggingen T00818 en T00820 als voldaan. De commissie 

besluit schriftelijk te reageren op toezegging T00821 (voorschrijven van geneesmiddelen 

via internet); het lid Leunissen (CDA) bereidt hiervoor een concepttekst voor.  

De conceptbrief wordt op 9 maart 2010 geagendeerd.  
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5. Uitvoeringstoets NZa ‘Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg’ 

De commissie besluit de Uitvoeringstoets NZa ‘Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg’ 

(29247, 116) in de vergadering van 9 maart 2010 opnieuw te agenderen. 

 

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

Warmolt de Boer  

 

 


