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1.

315511

Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet

buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen
Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen
burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, ter vereenvoudiging van de uitvoering, alsmede tot
het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard
De commissie besluit de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden en het opnieuw te
agenderen in de vergadering van 11 november 2008.
2.

315411

Wijziging van de Gezondheidswet in verband met de integratie van de

RGO in de Gezondheidsraad en enige andere wijzigingen met betrekking tot de
Gezondheidsraad
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen.
3.

315471

Aanpassing van de Geneesmiddelenwet in verband met Verordening

(EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007
betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn
2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (PbEU L 324)
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen.
4.

Voorbereiding gesprek met de staatssecretaris van VWS over (wijziging/evaluatie

van) de Embryowet (terugkoppeling telefonisch overleg commissievoorzitter met
staatssecretaris VWS).
De voorzitter van de commissie geeft een toelichting op haar telefonisch onderhoud met de
staatssecretaris van VWS. Daarin is gesproken over (de planning van) toekomstige
wijzigingen van de Embryowet en over de evaluatie van die wet. Tevens is gesproken over
de wens van de commissie eind januari 2009 over die onderwerpen mondeling overleg te
voeren met de staatssecretaris. De commissie besluit ter voorbereiding op dat gesprek de bij
haar bestaande vragen met betrekking tot de Embryowet in de commissievergadering van
25 november 2008 te inventariseren.
De commissie stemt in met de tekst van de stemverklaring die de voorzitter van de
commissie hedenmiddag zal afleggen bij de afhandeling als hamerstuk van wetsvoorstel
31046 (Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de termijn

datum
blad

4 november 2008
2

waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk besluit op grond
waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt).
5.

317061

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

De commissie besluit zowel de technische briefing als het gesprek met de Chronisch zieken
en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) te houden op 18 november 2008, met dien
verstande dat de briefing aan het gesprek zal vooraf gaan. De commissie verzoekt de
commissiestaf haar zo spoedig en compleet mogelijk te informeren over de (uitkomst van
de) plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.
6.

Mededelingen:

-

De voorzitter van de commissie deelt mee dat de nadere memorie van antwoord

inzake de Wet ambulancezorg (298351) naar verwachting binnen enkele dagen aan de
Kamer zal worden aangeboden.
-

De voorzitter van de commissie vraagt de leden voor zover mogelijk gevolg te geven

aan de uitnodiging met betrekking tot het bezoek van de provincie Drenthe op 19 november
2008.
De griffier van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin,
Warmolt de Boer
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