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Den Haag, 14 november 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 14 november 2006

1.
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 2006.
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
30463
(periodieke registratie)
Aangehouden. De commissie is voornemens de brief en de verdere voortgang van de
behandeling van het wetsvoorstel te bespreken zodra de reactie van de minister op de brief
van de KNMG is ontvangen.
2.
Brief d.d. 1 november 2006 van de voorzitter van deTtijdelijke commissie subsidiariteitstoets,
inzake de Subsidiariteitstoets van de mededeling van de Europese Commissie ‘De
demografische toekomst van Europa: van uitdaging naar kans’.
Aangehouden opdat binnen de fracties kan worden bekeken of “De demografische toekomst
van Europa: van uitdaging naar kans” nadere aandacht behoeft. De commissie is voornemens
na 28 november 2006 de brief opnieuw te agenderen.
3.
30831

Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten
einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van
ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006)

De commissie brengt blanco eindverslag uit ten einde het wetsvoorstel als hamerstuk af te
doen.
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4.
Rondvraag.
 De commissie ziet bij nader inzien af van een mondeling overleg met de minister van
VWS over het communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid,
aangezien de minister haar uiterst kritische standpunt over het voorstel van de
Europese Commissie deelt. Zij gaat er daarbij vanuit dat de minister dit standpunt ook
met kracht in de Raad zal verwoorden.


30 668 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de
bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de grondslag
van de premie
De PvdA-fractie (Hamel) deelt mee dat zij afziet van een korte plenaire behandeling.
De minister zal nog wel in een brief aan de commissie een en ander verduidelijken.
De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 20 november 2006 als hamerstuk af te
doen.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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