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1.

29835 Wet ambulancezorg

Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag
geleverd door het CDA (Klein Breteler) en de SP (Slagter-Roukema).
2.

31122 Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving
op het gebied van de volksgezondheid

Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag
geleverd op 21 oktober 2008.
3.

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

Met betrekking tot dit wetsvoorstel brengt de commissie eindverslag uit. De commissie
stelt voor het plenair debat te houden op 28 oktober 2008.
4.

30859
Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de
Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 21
oktober 2008. In verband met de verwantschap met het in de commissie BZK/AZ
behandelde richtlijnvoorstel betreffende gelijke behandeling van personen ongeacht
godsdienst of overtuiging, handicap leeftijd of seksuele geaardheid (op andere terreinen
dan arbeid)1, wordt de staf verzocht de ten aanzien van deze richtlijn door de commissie
BZK/AZ opgestelde alsmede onderliggende documenten onder de leden van de commissie
VWS/JG te verspreiden.
5.

31317 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en
bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers.

Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 28
oktober 2008.
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6

Bespreking conceptbrief inzake de voorhangprocedure inzake de wijziging van de
bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

De commissie stemt in met de conceptbrief.
7.

Bespreking conceptbrief inzake het voorstel voor een richtlijn inzake de
patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (COM (2008) 414)

De commissie stemt in met de conceptbrief.
8.
Mededelingen
- De commissie meent dat minister Klink in zijn brief inzake artikel 5, derde lid, van de Wet
publieke gezondheid van 23 september 2008 geen bevredigend antwoord geeft op de door
de commissie in haar brief van 10 september 2008 gestelde vraag. Hierover zal nader
contact met het ministerie worden opgenomen.
- De door de commissie gevraagde notitie inzake de digitaliseringsplicht is bijna gereed en
zal uiterlijk 24 september a.s. aan de leden van de commissie worden gezonden.
9.

Rondvraag

- De commissie meent dat bij het beleidsdebat van 30 september 2008 zowel
staatssecretaris Bussemaker als minister Klink aanwezig zouden moeten zijn. Hierover zal
contact met het ministerie worden opgenomen.
- De commissie constateert dat haar brief van 10 september 2008 aan de minister en aan
de staatssecretaris, ter voorbereiding op het beleidsdebat nog niet beantwoord is. De
griffier zal de stand van zaken bij het ministerie nagaan.

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

