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1.

Voorhang WTZi (EK/TK 27.659, O/105 en EK 27.659, Q)

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van VWS van 19 maart 2009 inzake
wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi leven er bij de commissie nog enkele vragen. Die
vragen zullen worden opgenomen in een conceptbrief die in de commissievergadering van
31 maart 2009 zal worden vastgesteld. Er vanuit gaande dat deze nog te stellen vragen
spoedig en adequaat zullen worden beantwoord besluit de commissie de inwerkingtreding
van het Uitvoeringsbesluit WTZi te laten passeren.
2.

E0801471

De commissie besluit de conceptreactie van de PvdA-fractie (Meurs ) alsmede inbreng van de
SP-fractie (Peters) met betrekking tot de kabinetsreactie inzake het Groenboek over de
Europese beroepsbevolking werkzaam in de gezondheidzorg (COM(2008) 725) te bewerken
tot een commissiebrief aan de regering.
3.

Toezegging (T00698)

De commissie besluit de brief van de minister voor Jeugd en Gezin van 18 maart 2009 inzake
toezegging over mentoraat vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (31.700 XVII, E)
voor kennisgeving aan te nemen.
4.

Bespreking naar aanleiding van de rondvraag op 17 maart 2009

a.

De commissie heeft op 9 december 2008 eindverslag vastgesteld inzake het

wetsvoorstel Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op
het gebied van de volksgezondheid (31.122) en besloten de plenaire behandeling uit te
stellen in afwachting van de ontvangst van het handhavingskader van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) (op 23 dece mber 2008 ontvangen) en het samenwerkingsprotocol
OM-IGZ. Vanwege het uitblijven van genoemd protocol kan de commissie geen besluit
nemen over de plenaire behandeling. De commissie verzoekt dit duidelijk te communiceren
via de website.
b.
De commissie verwacht de beantwoording door de minister voor Jeugd en Gezin
van de commissiebrief van 27 januari 2009 inzake de digitaliseringsplicht voor de
jeugdgezondheidszorg ; in het bijzonder het elektronisch kinddossier (EKD) te kunnen
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agenderen in de commissievergadering van 31 maart 2009.
5.

Mededelingen en rondvraag

Op verzoek van het lid Peters (SP) worden de volgende voorstellen geagendeerd in de
vergadering van 31 maart 2009:
a.
Het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004
tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het
toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting
van een Europees Geneesmiddelenbureau, wat publieksvoorlichting over receptplichtige
geneesmiddelen betreft (COM(2008) 662) (E090010a2), en
b.

Het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot

vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk
gebruik, wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen betreft (COM(2008)
663) (E090010b3).
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