Nr. 36654/J/TV

Den Haag, 12 september 2006

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

Korte aantekeningen van de
vergadering op dinsdag 12 september 2006

1. + 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

.
Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet
29359
Inbreng voor een voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Dupuis) CDA
(van de Beeten), SP (Slagter), SGP/CU (van den Berg) en PvdA (Hamel) volgt.
3.
Wijziging Warenwet inzake hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en piercen
30173
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Pastoor) en
VVD (Kalsbeek) volgt.
Wet ambulancezorg
29835
Gezien de nauwe samenhang, heeft een meerderheid van de commissie behoefte aan
duidelijkheid over het tijdstip van de indiening van het wetsvoorstel Veiligheidsrisico’s
alvorens de nadere procedure te bepalen. De minister wordt gevraagd op korte termijn
daarover informatie te verschaffen.
4.
Rondvraag.
A.
De drie wijzigingswetsvoorstellen van de BIG
Wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele
30207
gezondheidszorg (specialistenregisters

1

30443

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

30463

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(periodieke registratie)
zullen op 26 september 2006 gezamenlijk worden geagendeerd.

B.

De commissie betreurt het dat de evaluatie van de DBC’s, waarom de Eerste Kamer
expliciet heeft gevraagd, aan de Tweede Kamer is aangeboden. Zij benadrukt dat
toezeggingen aan de Eerste Kamer ook nagekomen dienen te worden door aanbieding
aan de Eerste Kamer.

C.

De commissie constateert dat de reactie van de staatssecretaris op de toezeggingen
WMO, aangekondigd voor begin september na rappel, nog steeds niet is ontvangen.
De voorzitter zal hierover contact met de staatssecretaris opnemen.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen
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