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1. 31950 

Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen  

onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

2. Actualiteiten Nederlandse bloedvoorziening  

De commissie stelt de conceptbrief, waarin zij reageert op de brief van de minister van VWS 

van 8 december 2010 (29447, B), met enkele wijzigingen vast. 

 

3. Stand van zaken maatregelen wanbetalers zorgverzekering 

De commissie besluit de brief van de minister van VWS van 17 december 2010 (31736, I) 

inzake stand van zaken maatregelen wanbetalers zorgverzekering opnieuw ter bespreking te 

agenderen op 18 januari 2011 en dan te bezien of en zo ja, in hoeverre deze brief 

inhoudelijk raakt aan de toezeggingen T01059 (Rapportage effecten wetsvoorstel - 31736) 

en T01058 (Interne verkenning - 31736).  

De commissie verwacht uiterlijk kort na het kerstreces ook te kunnen beschikken over de 

memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Opsporing en verzekering onverzekerden 

zorgverzekering (32150).    

 

4. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 16 december 2010 inzake 

voorhang van de ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximum-

prijzen geneesmiddelen voor kennisgeving aan. 

b. De commissievoorzitter maakt melding van de verzending van de brief van 

16 december 2010 aan de minister van VWS inzake het voornemen van de commissie tot 

spoedige plenaire behandeling van wetsvoorstel 31466 inzake het elektronisch 

patiëntendossier (EPD). De commissie gaat ervan uit dat de nadere memorie van antwoord 

voor het einde van het kerstreces naar de Eerste Kamer zal worden gezonden, zodat het stuk 

op 18 januari 2011 voor nadere procedure kan worden geagendeerd.  

c. De commissievoorzitter laat weten dat de subcommissie belast met de voorbereiding 

van het beleidsdebat over "De rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisse-

ling" vandaag heeft voorgesteld op maandagmiddag 21 februari 2011 een expertmeeting 
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te houden. De subcommissie heeft tevens voorgesteld het beleidsdebat over dit onderwerp 

te houden op 17 mei 2011. 

d. De commissie houdt de besluitvorming over het voorgehangen ontwerpbesluit tot 

wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten (brief van 

de minister van VWS van 17 december 2010) aan tot 18 januari 2011. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 


