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1. 32543 

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in 

verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK 

De procedure wordt aangehouden tot 13 september 2011. 

 

2. Stand van zaken toezeggingen EPD (n.a.v. mondeling overleg 10 mei 2011) 

- T01277  (analyse huidige wetten in relatie tot elektronische uitwisseling) 

- T01278  (onderzoek EPD-traject door onafhankelijke commissie) 

- T01279  (elektronische sleutel, autorisatie en authentificatie) 

- T01280  (expliciete toestemming betrokkenen voor specifieke situaties) 

De commissie besluit de toezeggingen en de daarop betrekking hebbende brieven van de 

minister (31466, AC/AD/AE) op 13 september 2011 opnieuw te agenderen en de minister 

schriftelijk te verzoeken in de tussentijd geen onomkeerbare stappen te zetten. 

 

3. Voorhang1 geriatrische revalidatiezorg  

De commissie heeft kennisgenomen van de door de Tweede Kamer gestelde vragen en 

besluit geen aanvullende vragen te stellen. De brief van de minister van VWS van 13 mei 

2011 (30597, 184) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Mondeling overleg 5 juli 2011 16:00 - 17:15 uur 

De commissie bespreekt de opzet van het mondeling overleg over het gebruik van de 

voorhangprocedure en de reactie2 van de minister van VWS op de vijf 'voorhangbrieven' van 

29 juni 2011   

 

5. Mededelingen en rondvraag 

Naar aanleiding van het overzicht met aanhangige gedelegeerde regelgeving besluit de    

commissie de brief van de minister van VWS van 27 juni 2011 inzake de oprichting van een  

vennootschap in verband met de verkoop van de productiefaciliteiten en -diensten van het 

(voormalige) Nederlands Vaccin Instituut (NVI) op 13 september 2011 te agenderen 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                               
1  Voorhang op basis van artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 
2  EK 29689/30597, D; EK 30597, B; EK 32620, B; EK 29689/25424, E en EK 29248, L  


