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1. 

30912 Regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële 

bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget) 

 

 Het vaststellen van de procedure wordt aangehouden tot 11 september 

2007.  

 De commissie gaat akkoord met het voorstel daarbij ook de vaste 

commissie voor Financiën te betrekken. 

 Een wetgevingsdossier wordt voorbereid. De commissie ontvangt dat 

graag half augustus.  

 

2.  

30918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op 

het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om 

de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven 

geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en 

andere maatregelen zorgverzekering) 

 

-De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 25 

  september 2007. 

-Een wetgevingsdossier is in voorbereiding.  

 

3.  

31046 Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de 

termijn waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een 

koninklijk besluit op grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt 

 

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 oktober 

2007 . 

 

4. 



 

 datum 10 juli 2007 

 kenmerk 37640/EJ/TV 

 blad 2 

 

 

Concept-brief aan de minister voor Jeugd en Gezin met betrekking tot een 

ontwerp besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 

(Kamerstuk 29 815, nr. 105)  

 

De  commissie stemt ermee in de concept-vragen als commissievragen aan de 

minister voor Jeugd en Gezin te stellen.  

                        

  5.    

                           Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg (brief TK 30899, 1). 

 

De commissie stelt voor op 30 oktober 2007 aan de hand van de evaluatie en   

het Beleidsprogramma voor Jeugd en Gezin (31 001) plenair een beleidsdebat 

over de jeugdzorg te houden   

 

 

         6. 

                           Rondvraag.  

    n.v.t. 

            

                       

  

 

 

De griffier van de commissie, 

Eliane Janssen.  

 

 

 

 


