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1. 32022 

Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het  

alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde  

verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten  

Aangezien de minister op de aanvankelijk beoogde datum van plenaire behandeling niet 

beschikbaar is, stelt de commissie voor de plenaire behandeling te houden op 22 mei 

2012. 

 

2. 33045 

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het 

recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht  

   De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat te houden op 3 april 

   2012. 

 

3. Toezegging T01278 (Onderzoek EPD-traject door onafhankelijke commissie) 

De commissie neemt de brief van de minister met de reactie op het NSOB-onderzoek van 5 

maart 2012 (27529, C) voor kennisgeving aan. De toezegging wordt hiermee als voldaan 

beschouwd.  

 

4. Toezegging T01279 (Elektronische sleutel, autorisatie, authentificatie)   

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van VWS van 19 

december 2011 inzake het onderzoek naar de zorgpas (31466, AI) in reactie op toezegging 

T01279 en de gewijzigde motie-Tan (31466, Y) aan te houden tot 27 maart 2012.  

 

5. Digitale gegevensuitwisseling in de zorg na aanvaarding motie-Mulder c.s.   

De commissie neemt het verslag schriftelijk overleg van 14 december 2011 (27529, A)   

voor kennisgeving aan.  

 

6. Doorstartmodel landelijke infrastructuur uitwisseling medische gegevens 

Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 19 januari 2012 met het 

doorstartmodel (27529, nr. 102) overweegt de commissie schriftelijk enige vragen te 
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stellen over de digitale gegevensuitwisseling in de zorg. De commissie besluit op 27 maart 

2012 inbreng voor deze brief te leveren. 

 

7. E1200081 

Voorstel voor een richtlijn betreffende de transparantie van maatregelen ter regeling van 

de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de 

openbare stelsels van gezondheidszorg 

De commissie heeft geen subsidiarteitsbezwaren. De commissie bepaalt na het verschijnen 

van het BNC-fiche of zij met de regering van gedachten wil wisselen over het voorstel.  

 

8. Voorhang voorgenomen Aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging    

tweedelijns curatieve GGZ 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 21 februari 2012 (25424, 160) 

voor kennisgeving aan. 

 

9. Voorhang voorgenomen Aanwijzing experiment regelarme instellingen 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van VWS van 8 maart 2012 (31765, 

56) voor kennisgeving aan. 

 

10. Mededelingen en rondvraag 

Het concept van het nader voorlopig verslag bij de Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, 

in verband met de introductie van een vermogenstoets (33024) wordt per e-mail onder de 

leden van de commissie verspreid, met een reactietermijn tot donderdag 22 maart 2012, 

10:00 uur.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


