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 1.  31474 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen. 

 

 2.   31474 XVII Wijziging van de begrotingsstaat voor Jeugd en Gezin (XVII) voor 

het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen. 

 

 3.  Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 3 juli 2008 inzake wijziging van 

de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen constateert de commissie dat 

zich bij de termijnen van de voorhangprocedure ex artikel 2, eerste lid, van de Wet 

geneesmiddelenprijzen stelselmatig problemen voordoen. De commissie legt de minister 

schriftelijk de vraag voor hoe hij dit denkt op te lossen. 

 

 4.  Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 21 juli 2008 over de Evaluatie 

Wet inzake bloedvoorziening (gedrukt onder Kamerstuknummer 29447, nr. 6) legt de 

commissie de minister schriftelijk vragen voor over de hoge prijzen voor kort houdbare 

bloedproducten. De conceptbrief wordt voorgelegd aan het lid Dupuis.  

 

 5. De brief van de minister van VWS van 14 augustus 2008 met de antwoorden op de door de 

commissie gestelde vragen over de  wijziging van het Besluit zorgverzekering 

(Kamerstuknummer 31094, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 6.   31316  Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke 

gezondheid)  

  Naar aanleiding van de nadere memorie van antwoord merkt de commissie op geen 

bezwaren te hebben tegen de inhoud van het wetvoorstel, met uitzondering van de 

digitaliseringsplicht betreffende de patiëntendossiers in de jeugdgezondheidszorg, zoals 

neergelegd in artikel 5, derde lid van het voorstel. De voorzitter van de commissie zal 

nogmaals mondeling onder de aandacht van de minister brengen dat het betreffende 
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artikel niet in werking kan treden, dan nadat de Kamer hier expliciet haar goedkeuring aan 

heeft gegeven. Nadat de commissie hiertoe schriftelijk een toezegging van de minister 

heeft ontvangen, zal eindverslag worden uitgebracht ten einde het wetsvoorstel als 

hamerstuk af te doen.  

  

                    Ten aanzien van de verdere afhandeling van artikel 5, derde lid, wordt besloten om 

voorafgaand aan een eventueel overleg met de minister voor Jeugd en Gezin eerst 

schriftelijke vragen aan de minister te stellen. Als inbrengdatum hiervoor wordt 7 oktober 

2008 voorgesteld. Hierbij wordt de brief van de minister van 17 juli 2008 betrokken. Ter 

voorbereiding hierop stelt de commissiestaf een notitie / informatiedossier op.  

  

 7. De commissie is akkoord met het advies aan de TGCS over het voorstel voor een richtlijn 

inzake patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg en stuurt daarnaast een 

brief met aanvullende vragen over de conceptrichtlijn aan de regering. De leden van de 

CDA-fractie leveren hiervoor nog aanvullende inbreng.   

 

 8. Het lid Van de Beeten gaat na of het noodzakelijk is de brief van de minister van VWS van 

17 juni 2008 (Kamerstukken 30463, K) inzake de periodieke registratie ex artikel 8 Wet 

BIG op 23 september 2008 opnieuw te agenderen. 

 

 9. De brief over de contracteerruimte AWBZ wordt gestuurd namens de commissie, met het 

verzoek aan de regering om de vragen vóór het beleidsdebat van 30 september 2008, 

waarbij zowel de minister als de staatssecretaris van VWS aanwezig zullen zijn, te 

beantwoorden.  

  

 10. De commissie neemt kennis van het voorgestelde tijdschema met betrekking tot het 

wetsvoorstel Tegemoetkoming in de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten en 

zal onder de aandacht van de minister brengen dat het krappe schema een zorgvuldige 

invoering niet in de weg mag staan.   

 

 11.   Mededelingen:  

31249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van 

bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen 

van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde 

groepen minderjarige vreemdelingen 

De commissie heeft de memorie van antwoord ontvangen en bepreekt op 23 september 

2008 de nadere procedure.  

 

 

 

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

Warmolt de Boer 

 


