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1.  
31377  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de 

rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden 
(rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden) 

 De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  
 
 2. 

31200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008  

De commissie bespreekt de mogelijke thema’s voor het beleidsdebat en stelt voor het 
debat eind september te laten plaatsvinden. De bepaling van de exacte datum en de 
nadere invulling van het debat worden voor de vergadering van 27 mei 2008 opnieuw 
geagendeerd. De commissiestaf stelt hiervoor een beknopte onderwerpennotitie op.  
 
3.  

  E080045   Voorstel voor een Richtlijn Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG en 
Richtlijn 2001/83/EG, wat wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen 
voor het in de handel brengen van geneesmiddelen betreft 

      De commissie legt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schriftelijk enkele 
commissievragen voor. 

 
4.  
De commissie neemt het memo over de aandachtspunten voor de kwaliteit van wetgeving 
voor kennisgeving aan en is akkoord met de geschetste werkwijze. 
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5. 
Rondvraag: 
• Het mondeling overleg met de minister van VWS vindt plaats op 27 mei 2008, van 

14.00 – 15.30 uur. Nagegaan in hoeverre dit voor leden problemen oplevert in verband 
met de plenaire behandeling van wetsvoorstel 31325 (‘Gratis schoolboeken’). 

• Op verzoek van de commissie van Justitie (Korte aantekeningen d.d. 6 mei 2008) is 
nagegaan wanneer de toegezegde brief inzake wetsvoorstel 31373 (Reparatiewet 
gesloten jeugdzorg) verwacht kan worden. Dit zal naar verwachting in de loop van de 
volgende week zijn.  

 
 

De griffier a.i. van de commissie, 
Peter van Oort 
 

 
 
 


