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1. Naar aanleiding van de brief van de minister voor Jeugd en Gezin van 9 december 2008 

inzake digitaliseringsplicht (EK 31.316, J) stelt de commissie vast dat niet alle vragen 

beantwoord zijn en dat er nog enkele aanvullende vragen zijn. De commissie bespreekt 

op 20 januari 2009 de inbreng voor de nadere vragen.  

 

2. Met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor 

transplantatie COM(2008) 818, besluit de commissie op 20 januari 2009 inbreng te 

leveren ten behoeve van het conceptadvies aan de Tijdelijke Gemengde Commissie 

Subsidiariteitstoets (TGCS). Aan de hand van de inbrengen zal de staf een conceptadvies 

opstellen. In de commissievergadering van 27 januari 2009 kan vervolgens het advies 

aan de TGCS worden vastgesteld.  

 

3. Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van VWS van 16 december 2008 

inzake wijziging Uitvoeringsbesluit WtZi is de commissie voornemens op 27 januari 

2009 nader over het voorgehangen Uitvoeringsbesluit WtZi te spreken. Voorafgaand zou 

de commissie graag vernemen wat de consequenties zouden zijn van een besluit van de 

Kamer dat de materie bij wet moet worden geregeld als bedoeld in artikel 65 van de Wet 

toelating zorginstellingen, in het bijzonder welke overgangsproblemen daarvan te 

verwachten zouden zijn. Deze vraag zal zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de 

staatssecretaris worden voorgelegd, zodat het antwoord bij de bespreking op 27 januari 

2009 kan worden betrokken.  

 

4. De bespreking van de brief van de minister van VWS van 17 december 2008 inzake 

voorhang van de ontwerpregeling tot vervanging van de bijlage bij de Regeling 

maximumorijzen geneesmiddelen en van de brief van 23 december 2008 inzake de 

voorhangprocedure Wet geneesmiddelen wordt op 20 januari 2009 opnieuw 

geagendeerd. De staf stelt een korte notitie over de achtergronden op.   

 

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

Warmolt de Boer 


