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1. De commissie stelt de brief aan de staatssecretaris van VWS inzake de voorhang van de 

wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) na een kleine 

wijziging vast. De leden van de fractie van de VVD sluiten zich aan bij de vragen van de 

CDA-fractie. De leden van de fractie van de SP sluiten zich aan bij de vragen van de 

fracties van CDA en PvdA. De leden van de fracties van ChristenUnie en SGP sluiten zich 

aan bij de vragen van de fracties van CDA, PvdA en SP.  

 

2. - De memorie van antwoord op het voorlopig verslag van 5 november 2008 inzake 

wetsvoorstel 31.317 (Regeling waardering mantelzorgers) is op 3 februari 2009 

ontvangen en zal worden geagendeerd in de commissievergadering van 10 februari 

2009. 

- De nadere memories van antwoord inzake de goedkeuring opzegging deel VI 

Europese Code inzake sociale zekerheid (31.267) en inzake de goedkeuring herziene 

Europese Code inzake sociale zekerheid (31.283) kunnen naar verwachting binnenkort 

worden geagendeerd in een gezamenlijke vergadering van de commissies voor VWS/JG en 

voor SZW. 

- Zodra het samenwerkingsprotocol OM-IGZ beschikbaar is – naar verwachting begin 

februari – zal de commissie een datum voorstellen voor de plenaire behandeling van 

wetsvoorstel 31.122 (Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de 

wetgeving op het gebied van de volksgezondheid).  

- De commissie wenst de stafnotitie over de verschillende (al dan niet wet- en 

regelgevende) initiatieven van de Commissie, de te volgen procedures en de termijnen 

waarbinnen het parlement dient reageren te agenderen (conceptversie reeds gereed) zo 

spoedig mogelijk te ontvangen. 

 

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

Warmolt de Boer 

  

 


