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1. 31466 

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de 

elektronische informatieuitwisseling in de zorg  

 De commissie is voornemens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 10 mei 

 2011 uit te nodigen voor een mondeling overleg teneinde van haar een toelichting te 

 ontvangen op haar brief van 11 april 2011 (31466, Z). Op 19 april 2011 spreekt de  

 commisie over de schriftelijke reactie die zij voorafgaand aan het mondeling overleg aan de 

 minister zal sturen.     

 

2. 32195  

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet 

veiligheidsregio’s 

 Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van 

 CDA (Flierman) en SP (Ten Horn); de leden van de fractie van de PvdA sluiten zich bij

 laatstgenoemde inbreng aan. De commissie verzoekt het nader voorlopig verslag uiterlijk 

 4 mei 2011 te beantwoorden. Uitgaande van tijdige beantwoording, zal de commissie op 

 10 mei 2011 beslissen of het wenselijk is het wetsvoorstel op  24 mei 2011 plenair te 

 behandelen. 

 

3. Periodieke registratie Wet BIG (29282, A) 

 De commisse besluit per brief enkele nadere vragen te stellen naar aanleiding van de brief 

 van de minister van VWS van 29 maart 2011 (29282, B), waarin de minister reageert op de 

 commissiebrieven van 1 oktober 2010 en 3 november 2010. 

 

4. VWS-Verzekerdenmonitor 

 De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 8 april 2011 in reactie op de 

 commissiebrief van 28 februari 2011 (32150, F) voor kennisgeving aan. Aan de toezegging 

 over de herinrichting van de VWS-verzekerdenmonitor (T01264) is met de brief van 8 april 

 niet voldaan.  

 

 De griffier van de commissie, 

 Warmolt de Boer 


