Nr. 36374/J/LA

Den Haag, 10 mei 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 9 mei 2006

1.
30463

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(periodieke registratie)
- De fracties van VVD (Dupuis), SP (Slagter-Roukema) bereiden een commissievraag voor,
die ter goedkeuring aan de commissie zal worden rondgezonden.
- De commissie besluit de drie wijzigingen van de Wet beroepen in de individuele
gezondheidszorg 30443, 30463 en 30207 gezamenlijk af te handelen.
2.
28494

Wijziging van Hoofdstuk III van de Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek
Voorbereidend onderzoek: 12 september 2006.
3.
29359
Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet
Voorbereidend onderzoek: 12 september 2006.
4.
Brief minister van VWS d.d. 4 mei 2006 inzake volgorde behandeling wetsvoorstellen.
De commissie berust in het voorstel van prioriteitstelling omkering van de behandeling van de
Ambulancewet en de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Het schema komt er dan als volgt
uit te zien:
30186 WMG voorbereidend onderzoek: 23 mei. Afhankelijk van deugdelijkheid en snelheid
van beantwoording (6 juni is vergadervrij) zal het mogelijk blijken of behandeling voor het
zomerreces realistisch is. De voorzitter zal nog contact met de minister opnemen.
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29835 Ambulancewet voorbereidend onderzoek: 27 juni.
30131 WMO 16 mei inbreng nader voorlopig verslag, 23 mei vaststellen nader voorlopig
verslag. Voorstel plenaire behandeling onder voorbehoud: 27 juni.
5.
Rondvraag.
De commissievraag over wetsvoorstel 30454 (Wijziging van de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in
verband met de vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering,
alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard) is verzonden.
Afhankelijk van de nota naar aanleiding van het verslag stelt de heer Hamel voor het in het
wetsvoorstel 30454 aangekondigde wetsvoorstel samen met 30454 te behandelen.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen
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