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1. 32402 

Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en 

geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 oktober 2013. De 

staf wordt verzocht om het informatiedossier bij te houden. 

 

2. 33640 XVI 

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013 (voorjaarsnota) 

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.  

 

3. 33605 XVI 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012  

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.  

 

4. 33243 

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en 

bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt - uiterlijk vrijdag 12 juli 2013, 12.00 uur - 

geleverd door de fracties van VVD (Dupuis), PvdA (Ter Horst), CDA (Flierman), SP 

(Slagter-Roukema) en mogelijk PVV (Frijters-Klijnen). De proef wordt vrijdag 19 juli 2013 

verspreid onder de leden van de commissie, teneinde het verslag dinsdag 23 juli 2013 vast 

te kunnen stellen.   

 

5. 33253 
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en  

enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit  

van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de  

kwaliteit en bereikbaarheid van zorg  

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt - uiterlijk vrijdag 12 juli 2013, 12.00 uur - 

geleverd door de fracties van VVD (Dupuis), PvdA (Ter Horst), CDA (Flierman), SP 

(Slagter-Roukema), D66 (Scholten) en PVV (Frijters-Klijnen). De proef wordt vrijdag 19 juli 

2013 verspreid onder de leden van de commissie, teneinde het verslag dinsdag 23 juli 

2013 vast te kunnen stellen.   
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6. 32610 

Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet 

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 

 

7. T01408 

Toezegging Nieuw macrobeheersmodel (32393) 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS d.d. 4 juli 2013 over het  

macrobeheersinstrument 2014 in relatie tot advies commissie-Baarsma (32393, H) voor 

kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.  

 

8. T01409 

Toezegging Grenzen aan de zorg (32393) 

De commissie neemt de brief van de minister van VWS d.d. 28 juni 2013 in reactie op brief 

van 16 april 2013 (32393, G) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee 

als voldaan. 

 

9. Voorhang ontwerpbesluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog 

De commissie neemt de brief van de minister VWS d.d. 5 juli 2013 in reactie op brief van de 

commissie VWS d.d. 28  maart 2013 (verslag schriftelijk overleg, 29282, G) voor 

kennisgeving aan.  

 

10. Voorhang POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ  

De commissie besluit nadere vragen te stellen naar aanleiding van de brieven van de 

minister van VWS d.d. 2 juli en 5 juli 2013 in reactie op brief van de commissie VWS d.d. 

2013 (verslag schriftelijk overleg, 25424, D).   

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


