Nr. 36613/J/LA

Den Haag, 5 september 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 5 september 2006
1.
30207

30443

Wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (specialistenregisters)
Wijziging van artikel 15 van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg in verband met herformulering eisen inzake hernieuwde
erkenning als specialist

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(periodieke registratie)
De commissie stelt voor plenaire behandeling van de wetsvoorstellen op 26 september 2006.
30463

2.
Samenwerkingsprotocollen van Nza met Nma, DNB, AFM en IGZ d.d. 17 juli 2006.
a. Mondeling overleg met stenografisch verslag met de minister van VWS op 12
september 2006 van 15.45 – 16.45 uur.
b. Het commentaar van de NPCF zal reeds aan de minister worden toegezonden tenzij
daartegen uiterlijk morgen bij de griffier bezwaar binnenkomt.
c. Voorafgaand aan het mondeling overleg zal de commissievergadering (3 kwartier)
worden gehouden.
3.
Ingekomen stukken.
- De memorie van antwoord van wetsvoorstel Wijziging Ambulancezorg (29835) is nog
niet ontvangen.
- De commissie is ontstemd over het antwoord van de staatssecretaris van VWS d.d. 14
augustus 2006, waarin zij meedeelt dat de inhoudelijke reactie op de toezeggingen
tijdens de plenaire behandeling van de WMO pas begin september kunnen worden
verwacht.
- De voorzitter van de commissie zal dinsdag 12 september 2006 om 17.00 uur in
Dudok de rapportageresultaten Landelijk prevalentiemeting zorgproblemen 2006 in
ontvangst nemen.
- Voor de leden belangrijke politiek-inhoudelijke binnengekomen brieven zullen door
de voorzitter worden geagendeerd, technische brieven niet. Leden die een brief
wensen te agenderen, wordt verzocht dat bij de griffier van de commissie te melden.
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4.
Rondvraag.
Op verzoek van de PvdA-fractie, die behoefte heeft aan nader fractieberaad, wordt het
wetsvoorstel 28283 (zelfbinding) van de plenaire agenda voor de volgende week afgevoerd en
verplaatst naar 26 september 2006.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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