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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  

De commissie besluit op 7 februari 2012 inbreng te leveren voor het nader voorlopig 

verslag. 

 

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

In afwachting van het verslag van het Algemeen Overleg in de Tweede kamer op 

13 december 2011 over dit onderwerp, besluit de commissie de brief - met bijlagen - van de 

minister van VWS van 8 december 2011 in reactie op commissiebrief van 29 november 2011 

op 17 januari 2012 opnieuw ter bespreking te agenderen.     

 

3. Evaluatie van de bijdrageregeling van artikel 122a van de Zorgverzekeringswet 

De commissie besluit de bespreking van de brief - met bijlagen - van de minister van VWS 

van 8 december 2011 aan te houden tot 20 december 2011 en de motie-Klein Breteler c.s. 

(31249, F) bij de bespreking te betrekken.    

 

4. E1100761 

Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie 

De commissie selecteert één voorstel uit het werkprogramma als prioritair: In vitro 

diagnostic medical devices. 

 

5. T01373 

Kapitaallasten AWBZ (29689 / 30597, G) 

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van VWS van 7 

december 2011 (30597, C) dat toezegging T01373 slechts deels voldaan is.  

 

6. Mededelingen en rondvraag 

a. De voorzitter van de commissie heeft telefonisch met de minister van VWS gesproken 

over de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen 32575 en 33045 (Voorstellen tot 
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wijziging van de Wtcg) alsmede 33024 (Wijziging Wet zorgtoeslag). Deze voorstellen kunnen 

niet meer voor het kerstreces worden afgehandeld door de Eerste Kamer, maar zullen na 

stemming in de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk in procedure worden genomen.  

De commissie wacht de door de minister toegezegde brief over behandeling van deze 

wetsvoorstellen af en zal naar aanleiding daarvan mogelijk schriftelijk reageren.  

b. Naar aanleiding van een opmerking van het lid Flierman (CDA) gaat de staf na wat de 

staatssecretaris van EL&I tijdens het mondeling overleg op 6 december 2011 gezegd heeft 

over de bevoegdheidsverdeling tussen VWS en EL&I ten aanzien van zoönosen. 

c. Naar aanleiding van het wekelijkse overzicht van aanhangige gedelegeerde 

regelgeving besluit de commissie de Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de 

Regeling maximumprijzen geneesmiddelen voor kennisgeving aan te nemen (brief van 8 

december 2011; 29477). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 


