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Nr. 37065/J/LA  

 

 

 

 

 

Den Haag, 16 januari 2007 

 

 

 

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

 

 

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 16 januari 2007  

 

 

1. 

29359   Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet  

en  

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 

 

 

 De commissie acht een aantal (juridische) punten in de nadere memorie van antwoord 

onbevredigend beantwoord en wenst daarop plenair terug te komen. Het is wenselijk 

dat voor de beantwoording van de juridische kwesties (artikel 80), die door de heer 

Van de Beeten namens de commissie aan de orde zullen worden gesteld, de minister 

van Justitie ook aanwezig is (eventueel gedeeltelijk). De heer Van de Beeten zal een 

notitie hierover aan de commissieleden rondzenden.  

 De commissie stelt  dinsdag 6 februari 2007 voor plenaire behandeling van de 

wetsvoorstellen voor. De op 19 december 2006 voorgelegde ontwerpregelingen bij de 

nadere memorie van antwoord kunnen desgewenst bij de plenaire behandeling worden 

betrokken. De griffier zal nagaan of de Tweede Kamer de ontwerpregelingen nog zal 

behandelen.   

   

2.  

30884   Subsidiariteitstoets van de mededeling van de Commissie aan de Raad, het 

Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's «Een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten 

bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade» (COM(2006) 625 

definitief) 

 

Het betreft de volgende documenten: 

Mededeling 'Een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan 

alcohol gerelateerde schade' (30.884, EK C, TK 3) 

Brief met een verkort BNC-fiche van de Nederlandse regering (30.884, EK B, TK 2) 

Brief met een samenvatting van het preadvies over de onderhavige mededeling (30.884, EK 

C, TK 3) 

 

 Naar aanleiding van de documenten vraagt de commissie of de minister haar al een 

indicatie kan geven van de datum waarop de notitie de Kamer zal bereiken die hij 

heeft toegezegd tijdens het plenaire debat op 19 december j.l. over het wetsvoorstel 30 
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338. In die notitie zou de minister de Kamer duidelijk maken hoe VWS omgaat met 

Europese dossiers en hoe in een vroeg stadium wordt geprobeerd daar richting aan te 

geven.  

 De commissie vraagt de commissie voor Europese Zaken in breder verband te kijken 

naar de reacties van de commissies op de voorgelegde dossiers en of harmonisatie 

daarvan nodig is.  

 

3. 

Brief van de Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS d.d. 3 januari 2007 inzake 

Voortgangsinformatie betreffende toezeggingen aan de Eerste Kamer. 

 

De commissie is niet tevreden met de voortgangsinformatie over  de openstaande 

toezeggingen. Zij zal de brief over 2 weken weer agenderen. In de tussentijd zullen zowel de 

beleidsmedewerkers als de leden bekijken welke toezeggingen werkelijk zijn nagekomen en 

welke slechts gedeeltelijk of in beperkte mate. 

 

4.  

Rondvraag.  

 

De commissie wacht eerst de behandeling van de memorie van antwoord over het 

wetsvoorstel Burgerservice in de vaste commissie voor BZK
1
 af alvorens een besluit te nemen 

over de verdere procedure van het wetsvoorstel Burgerservice in de zorg. Indien een nader 

voorlopig verslag wordt uitgebracht, wacht zij eerst de nadere memorie van antwoord af. 

  

 

De griffier van de commissie, 

Eliane Janssen.  

                                                 
1
 Inbreng nader voorlopig verslag 6 februari 2007 


