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 1.  

 29835 Wet ambulancezorg 

 De commissie bespreekt op 23 september 2008 de nadere procedure. 

 

 2. 

 31316  Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet 

publieke gezondheid)  

 De fracties van CDA (Van de Beeten) en PvdA (Meurs) leveren inbreng voor het 

nader voorlopig verslag. De inbreng van de CDA-fractie is geformuleerd als  

 commissievraag. De commissie stelt het nader voorlopig verslag vast. 

 

 3.  

31469 Aanpassing van de Wet op de medische hulpmiddelen aan 

richtlijn nr. 2007/47/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 

90/385/EEG van de Raad betreffende de onderlinge 

aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake 

actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, Richtlijn 

93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen 

en Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen 

van biociden (PbEU L 247)1  
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen 

als hamerstuk. 

 

4. 

De commissie neemt kennis van het verslag van het schriftelijk overleg van de 

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer 

met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het ontwerpbesluit 

tot wijziging van het Besluit donorregister (Kamerstukken II 2007/08, 28140, nr. 

50) en heeft geen aanvullende vragen. 

                                                
1  dossier E060053 op www.europapoort.nl   

http://www.europapoort.nl/


 datum 8 juli 2008 

 blad 2 

 

 

 

 

 

5. 

De commissie neemt met instemming kennis van de antwoorden van de minsiter 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 juni 2008 inzake het voorstel voor 

een Richtlijn van de 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 humane en diergeneesmiddelen betreft (Verslag schriftelijk 

overleg, Kamerstukken I 2007/08, 22112, BN).2 

 

6. 

Het voorstel voor een Richtlijn inzake de patiëntenrechten bij grensover-

schrijdende gezondheidszorg (COM (2008) 414)3 maakt deel uit van de lijst met 

voorstellen voor wet- en regelgeving die door de Tijdelijke Commissie 

Subsidiariteitstoets (TGCS) in 2008 zijn geselecteerd4 voor een 

subsidiariteitstoets in het kader van de TGCS-procedure. Met betrekking tot dit 

voorstel levert de commissie in week 36 de inbreng voor het conceptadvies aan, 

zodat het advies in de vergadering van 9 september 2008 kan worden 

vastgesteld. 

De commissiestaf levert ten behoeve van het advies in het zomerreces 

aanvullende informatie aan.  

 

7. 

Mededelingen 

 Met betrekking tot wetsvoorstel 31466 (Elektronisch Patiëntendossier) 

ontvangt de commissie graag een wetgevingsdossier. 

 De antwoorden op door de commissie op 23 juni 2008 gestelde vragen 

(kenmerk: 141373.02U) met betrekking tot de wijziging van het Besluit 

zorgverzekering (verplicht eigen risico) (Kamerstukken II 2007/08, 

29689, nr. 194) worden eind deze week verwacht en zo spoedig mogelijk 

verspreid. 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                                
2 dossier E080045 op www.europapoort.nl   
3 dossier E080070 op www.europapoort.nl  
4
 Kamerstukken 1/2 2007/08, 22 112, BF en nr. 621    

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/

