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Den Haag, 17 oktober 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 17 oktober 2006

1.
30338

Aanpassing van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal en enkele
andere wetten aan richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het
doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke
weefsels en cellen (PbEU L 102)
De commissieleden stemmen in met de concept-commissievragen voor het voorlopig verslag.
2.
30380
-

-

Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg ( Wet gebruik
burgerservicenummer in de zorg)
Aangezien een aantal leden van de commissie vandaag verhinderd was zal het CBP op
31 oktober 2006 worden uitgenodigd het gebruik burgerservicenummers in de zorg in
de commissie VWS toe te lichten
Voorbereidend onderzoek: 7 november 2006. De leden zullen binnen de fracties
bezien hoe de coördinatie met wetsvoorstel 30212 en de commissie BZK optimaal kan
verlopen.

3.
30668

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de
bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de
grondslag van de premie
Voorbereidend onderzoek (mogelijk hamerstuk) op 31 oktober 2006.
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4.
Brief van de minister van VWS d.d. 9 oktober 2006 inzake de Wet ambulancezorg
(Kamerstuk 29835, F).
Alvorens een definitief besluit te nemen over aanhouding van het wetsvoorstel
Ambulancezorg vraagt de commissie minister de onaanvaardbare risico’s die uitstel van de
behandeling zou veroorzaken, te benoemen. Voorts wenst zij inzicht te krijgen in de indeling
van de veiligheidsregio’s.
5.
Brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 13 oktober 2006 in verband met toezeggingen m.o.
WMO.
- Aangezien al voor de start van de invoering van de WMO een kloof tussen beleid en
uitvoering dreigt, is de PvdA-fractie voornemens op 31 oktober 2006 een interpellatiedebat
aan te vragen. Voorafgaand zal door de commissie nog op een aantal reeds tijdens het
mondeling overleg gestelde vragen duidelijkheid worden gevraagd. Deze zullen door de
griffier eerst aan de leden ter eventuele aanvulling worden rondgemaild.
6.
Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet
29359
Inbreng nader voorlopig verslag: 31 oktober 2006.
7.
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
Inbreng nader voorlopig verslag: 31 oktober 2006.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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