Nr. 34920/J/LA
Den Haag, 26 januari 2005
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 25 januari 2005

1.
29363

Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen in
verband met het verbeteren van enkele onvolkomenheden in de regels over de
voorwaardelijke machtiging en de observatiemachtiging
Blanco eindverslag. (De commissie vraagt hoe het staat met initiatieven voor een nieuwe BOPZ1).
2.
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)
De woordvoerders doen verslag van hun gesprekken over de vier probleempunten erop gericht
daarvoor via wetswijziging een oplossing te vinden. Volgende week zal het onderwerp weer worden
geagendeerd.

3.
29748

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (oplossen van
enige knelpunten)
Voorbereidend onderzoek 15 maart 2005.
4.
Ontwerp-restitutie AMvB ex nieuwe artikel 11 Ziekenfondswet.
De commissie verzoekt de minister volgende week de ontwerp-AmvB toe te lichten. Indien de
minister verhinderd is zal de commissie 15 februari 2005 schriftelijk vragen stellen. De griffier zal de
wijze van behandeling in de Tweede Kamer nagaan.2
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Zie bijlage.
Mondeling overleg 1 februari van 12.30 – 13.30 uur.

5.
Voortgangsrapportage jeugdzorg in 2004 (Kamerstuk 29815, nr. 1).
Voor kennisgeving aangenomen. De commissie zal de staatssecretaris de toezeggingen gedaan tijdens
het debat over de Wet op de jeugdzorg (Kamerstuk 28168) voor commentaar voorleggen.
6.
Rondvraag.
- Prof. Geelhoed zal worden verzocht een reactie te geven op de Europeesrechtelijke aspecten van
het wetsvoorstel zorgverzekeringswet3.
- De commissie herinnert de minister aan haar wens tijdens de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel zorgverzekeringswet bekend te zijn met de inhoud van de Invoeringswet, alsmede
van het wetsvoorstel Zorgautoriteit. Graag verneemt zij van de minister de planning met
betrekking tot deze wetsvoorstellen.
- Uitvoeringsbesluit WTZ: De griffier zal de behandeling nagaan in de Tweede Kamer van het
gewijzigde Uitvoeringsbesluit en (indien van toepassing het verslag van het algemeen overleg met
spoed opvragen)4.
- De datum van het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel zorgverzekeringswet (29763)
wordt uitgesteld tot 1 maart 2005. Aansluitend zal de afhandeling van de WTZ worden bepaald.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen
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N.B. Prof. Geelhoed heeft laten weten dat de tijd voor een verantwoord commentaar hem helaas ontbreekt.
ao 26 januari 2005.

2/2

