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 1.  

31316  Bepalingen over de zorg voor de publieke  

   gezondheid (Wet publieke gezondheid)  

   Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng voor het nader voorlopig 

verslag geleverd op 8 juli 2008. Het lid Van de Beeten levert de conceptinbreng 

voor het commissiestandpunt ten aanzien van het elektronisch kinddossier. De 

voorzitter van de commissie zal de bedenkingen van de commissie onder de 

aandacht van de minister brengen. 

    

   2.   

   De commissie neemt de brief van 13 juni 2008 van de staatssecretaris van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het ontwerpbesluit pakketmaatregelen 

AWBZ 2009 voor kennisgeving aan. Dit onderwerp wordt betrokken bij het op 30 

september 2008 geplande beleidsdebat. Het Hoofdlijnendebat AWBZ wordt 

opgenomen in het vóór 1 augustus te verspreiden informatiedossier.  

  

   3. 

   De brief van 17 juni 2008 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

inzake het ontwerpbesluit periodieke registratie ex artikel 8 Wet BIG wordt na het 

zomerreces opnieuw geagendeerd. De conceptinbreng van het lid Van de Beeten 

wordt verspreid onder de leden. 

 

   4.  

   De brief van 18 juni 2008 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit donorregister wordt 

volgende week opnieuw geagendeerd.  

    

   5.  

   Mededelingen en rondvraag: 

- Naar aanleiding van een verzoek vanuit het Europees Parlement te 

rapporteren over de implementatie in Nederland van richtlijn 2002/73/EG besluit 

de commissie zich, evenals de vaste commissie voor Sociale Zaken en 
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Werkgelegenheid, aan te sluiten bij de brief die door de commissie voor Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer aan het Europees Parlement 

zal worden gezonden. 

- Volgende week zal de brief worden geagendeerd die de minister van VWS 

naar aanleiding van het mondeling overleg van 24 juni 2008 inzake de Wet 

ambulancezorg op 1 juli aan de commissie heeft gezonden. 

- De commissie stelt vast dat tot op heden geen reactie is ontvangen van de 

minister van VWS op de brief van de commissie van 23 juni 2008 (kenmerk: 

141373.02U) inzake de brief van de minister van 23 mei 2008 over het verplicht 

eigen risico en het daarbij gevoegde ontwerpbesluit (Kamerstukken II 2007/08, 

29689, nr. 194 en bijlagen).  

 

De griffier van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en 

Gezin, 

Warmolt de Boer 

 

      

     

 


