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1. De motie Slagter c.s. (EK 31249, E) inzake tandheelkundige zorg illegalen wordt tijdens 

de plenaire vergadering op 1 juni 2010 ingetrokken. 

 

2. Voorhang zorgtoeslag (32123 XVI, 131)  

De commissie heeft kennis genomen van het schriftelijk overleg over deze voorhang in de 

Tweede Kamer (32123 XVI, 131) en besluit geen aanvullende vragen te stellen; de 

minister wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.  

De brief over de mogelijke samenvoeging van de zorgtoeslag met de inkomstenbelasting 

van de minister van Financiën van 1 april 2010 (31580, nr. 4) wordt onder de 

commissieleden verspreid.  

 

3. Voorhang overgangsregeling kapitaallasten (29248, G) 

Op grond van de brief van de minister van VWS van 12 mei 2010 (29248, G) kan de 

commissie instemmen met de overgangsregeling kapitaallasten. Wel besluit de commissie 

nog aanvullende vragen te stellen ten aanzien van twee onderdelen van de brief van 

12 mei 2010. De beantwoording van deze vragen staat naar de mening van de commissie 

de voortgang van de voorgenomen aanwijzing aan de NZa niet in de weg.   

De minister zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.    

 

4. Voorhang beheersmodel medisch specialistische zorg (29248, 117) 

De conceptbrief wordt, na toevoeging van enkele aanvullingen, vastgesteld.  

 

5. Toezegging T01103 - BTW-aspecten  

Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 11 mei 2010 (29247, F) besluit 

de commissie dat toezegging T01103 van 23 oktober 2009 inzake BTW-aspecten 

detachering ondersteunend personeel huisartsen als voldaan kan worden beschouwd. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

a. De Voorzitter stemt er – gehoord het College van Senioren – en onder voorbehoud 

van instemming van de Kamer mee in het voorstel van de commissie van 18 mei 2010 

(31466, I) te honoreren om op 1 juni 2010 een debat te houden met de minister van 
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VWS naar aanleiding van de in de brief van de minister van 6 mei 2010 geschetste 

ontwikkelingen (31466, H).  

De commissievoorzitter verzoekt de commissieleden zo spoedig mogelijk in te tekenen 

voor het debat.  

b. Met betrekking tot wetsvoorstel 31831 (Wet kinderombudsman) stelt de commissie 

voor af te zien van voorbereidend onderzoek op 1 juni 2010 en in plaats daarvan op die 

datum te besluiten of het wetsvoorstel kan worden afgedaan als hamerstuk of dat 

afdoening in een plenair debat wenselijk is.   

 

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

 Warmolt de Boer  

 

 

 


