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C.

Aanleiding

Uw ktnnwrk

Zaakminuner

Op 9 September jl. vond in de Tweede Kamer de plenaire mondelinge
behandeling van de wijziging van de Wet op bet bevolkingsonderzcek in
verband met actuele ontwikkelingen op het terrain van preventief

gezondheidsonderzoek plaats (verslag bijgevoegd). De Kamer heeft verzocht
de in de eerste termijn gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden. Met
bijgaande brief voldoet u aan dat verzoek.
2. Geadviseerd besluit

- Ik adviseer u de brief naar de Kamer te sturen.
3.

Kempunten
In de brief gaat u achtereenvoigens in op vragen over:
1. Het doe! van de wetswijziging
2. De indeling in categoriein

3. Het omgaan met nevenbevindingen
4.
5.
6.
7.
8.

Handhaving van de nieuwe wet
Eisen aan de informatievoorziening
Relatie met de reguliere zorg en kosten
Screening op kanker
Overige vragen

Ook geeft u in de brief een appreciatie op de ingedtende amendementen
(overzicht bijgevoegd).

NB. Geiet op het grote aantal technische vragen van de Kamer, kan een
technische briefing uitkomst bieden in het vervoig van de behandeling van het
wetsvoorstel. Daarom is de mogelijkheid om desgewenst een technische

briefing te organiseren, explidet in de brief benoemd. Zie hiervoor de
slotalinea op de laatste pagina.
4.Toelichting
a. Draagvlak poUtiek

Bij het debat waren aanwezig: De heer Van Campen (WD), de heer Hijink
(SP), mevrouw Kuik (CDA), mevrouw Kuiken (PvdA), mevrouw 3.M.P. van der
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Laan (D66), mevrouw Maeijer(PW)en mevrouw Westerveld (GroenUnks).
De leden hebben zeven amendementen ingediend (overzicht bijgevoegd).

DeJsdecLbfibfeen aangegeven mondeling nog verder in te widen gaan op de

Datum

23 September 202t
Kcrnnerk

Sfhische aspecterTyan het wetsvoorstel.
Sg staat op de lange termijnplanning voor week 47.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige commun/catie
De Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek heeft u
naar aanleiding van de mondelinge behandeling een brief gestuurd

(bijgevoegd). Een brief met een overeenkomstige inhoud is tevens aan het
Pariement gestuurd.
c. FinanciSle en personele gevofgen
n.v.t.

d. Juridische aspecten haalbaarheid

De wijze van beantwoording is juridisch haaibaar.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De antwoorden zijn afgestemd met WJZ en IGJ.

f.

Cevolgen administratieve lasten
N.v.t.

g. Toezeggingen
geen
h. Fraudetoets
N.v.t.

4. Informatie die nlet openbaar gemaakt kan worden

In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau
onleesbaar gemaakt.
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