Nr. 34800/J/LA

Den Haag, 14 december 2004

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 14 december 2004

1.
29721

Aanpassing van de Tabakswet, alsmede van artikel V, tweede lid, van de wet
van 18 april 2002 tot wijziging van de Tabakswet (Stb. 201) aan richtlijn nr.
2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en
sponsoring voor tabaksproducten (PbEU L 152)

Hamerstuk.
2.
29748

Wijziging van de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
(oplossen van enige knelpunten)
Procedure aangehouden tot 18 januari 2005.
3.
29822
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg (herstel van enige onvolkomenheden)
Procedure aangehouden tot 21 december 20041, waarbij gestreefd wordt het wetsvoorstel nog
voor het Kerstreces af te doen.
4.
29800 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005
Vaststellen wijze van behandeling is aangehouden tot volgende week dinsdag, waarbij werd
opgemerkt dat wellicht de plenaire behandeling van de komende wetsvoorstellen afdoende
mogelijkheid biedt om het beleid voor het voetlicht te brengen.
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Zie voor gevolgen uitstel tot na het Kerstreces bijgevoegde e-mail.

5.
28804

-

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de
Wet op de Geneesmiddelenvoorziening ter implementatie van richtlijn nr.
2001/20/EG inzake de toepassing van de goede klinische praktijken bij de
uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik
(Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen)
Staatssecretaris VWS is voornemens met een novelle te komen om uit de impasse te
komen. Wellicht is daarbij de inbreng van woordvoerders zinvol.
De woordvoerders zullen vóór 18 januari 2005 informeel hun bezwaren tegen bepaalde
formuleringen inventariseren.
Op 25 januari 2005 kunnen dan de bouwstenen voor een novelle worden vastgesteld.

6.
27659

Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van
zorginstellingen (Wet exploitatie zorginstellingen)
- Verdere procedure bepalen is aangehouden tot 8 maart 2005 onder de voorwaarde dat de
notitie kapitaallasten (zal naar verwachting in februari 2005 de Tweede Kamer bereiken) en
de Invoeringswet bij de Tweede Kamer ingediend zijn,
– Een CIP-dossier over de wetsvoorstellen
29762
Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie
van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)
en
29763
Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve
van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)
wordt voor Kerst op prijs gesteld, ervan uitgaande dat de Tweede Kamer beide
wetsvoorstellen volgende week afhandelt. Onder hetzelfde voorbehoud stelt de commissie
voor het voorbereidend onderzoek over de wetsvoorstellen 29762 en 29763 op
22 februari 2005 te houden.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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