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Nr. 37205/J/LA  

 

 

 

 

 

Den Haag, 27 februari 2007  

 

 

 

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

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 

 

 

i.a.a. de griffier van de vaste commissie voor Justitie 

        i.v.m. agendapunt 2 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 27 februari 2007   

 

 

1. 

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

Voortgangsinformatie betreffende toezeggingen aan de Eerste Kamer. 

De commissie gaat met een kleine wijziging akkoord met de verzending van het concept-

antwoord.  

 

2. 

30316   Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde een bijdrage te 

leveren aan het voorkomen van het gebruik van geestelijk of lichamelijk 

geweld jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen in 

de verzorging en opvoeding 

 

De commissie is voornemens op een later moment terug te komen op de overlap 

ouders/hulpverlening die in dit wetsvoorstel aan de orde komt. Aan de vaste commissie voor 

Justitie zal worden gemeld dat dit voornemen de afhandeling van het wetsvoorstel niet in de 

weg staat.      

 

3. 

30492   Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 

(voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) 

 

 Voorbereidend onderzoek: 27 maart 2007. 

 De commissie stelt een literatuuroverzicht op prijs.  

 De commissie stelt voor een duidelijk overzicht een integrale wettekst van de BOPZ 

op prijs en verzoekt het ministerie daarin de thans voorliggende wijzigingen te 

markeren.  
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 Tenslotte vraagt de commissie wanneer de evaluatie van de BOPZ zal zijn afgerond en 

de Kamer erover kan beschikken. 

 

4.  

Rondvraag. 

De commissie stelt een (kennismakings)gesprek – met beknopt verslag - met de drie nieuwe 

bewindslieden op prijs. Als datum daarvoor geeft zij de voorkeur aan 13 maart 2007. 

Onderwerpen die daarbij in algemene zin aan de orde kunnen komen zijn 

1. Taakverdeling bewindspersonen 

2. Regeerakkoord versus door Eerste Kamer ingenomen standpunten, onder meer over 

a. PGO patiëntenorganisaties 

b. No-claim 

c. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 

d. Evaluatie DBC’s 

3. Inhoudelijke nakoming toezeggingen gedaan in de Eerste Kamer  

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Eliane Janssen.   


