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1.  31122 Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de 

wetgeving op het gebied van de volksgezondheid  

De commissie heeft op 9 december 2008 eindverslag vastgesteld en besloten de plenaire 

behandeling uit te stellen in afwachting van de ontvangst van het handhavingskader van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Samenwerkingsprotocol OM-IGZ. Nu beide 

stukken beschikbaar zijn, stelt de commissie voor het wetsvoorstel op 9 juni 2009 plenair te 

behandelen. 

 

2. E0800701 

Voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij 

grensoverschrijdende gezondheidszorg  (COM(2008) 414). 

De commissie besluit het mondeling overleg met de minister van VWS op 21 april 2009 
(15:00 – 16:30 uur) te voeren aan de hand van onder andere de volgende 

gespreksonderwerpen: 

- rechtsgrondslag en nationale beleidsruimte (inclusief de betekenis van uitspraken; 

van het Hof van Justitie) alsmede de afbakening van nationale en Europese bevoegdheden. 

- reikwijdte rechten van patiënten en patiëntenstromen; 

- kwaliteit en veiligheid van de zorg ; 

- houdbaarheid zorgstelsel en betaalbaarheid van de zorg . 

Zo mogelijk zullen enkele leden de onderscheiden gespreksonderwerpen inleiden.  

 

3. Toezegging T00703 

Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 27 maart 2009 (30.492, J) inzake 

uitvoering van toezegging met betrekking tot de Wet bijzondere opnemingen in 

psychiatrische ziekenhuizen besluit de commissie op 21 april 2009 een conceptbrief van het 

lid Meurs (PvdA) te bespreken. 

 
4. Bespreking notitie Europese herbezinning  

Conform het besluit van het College van Senioren van heden, besluit de commissie de 

bespreking van deze notitie uit te stellen tot de commissievergadering van 21 april 2009. 

                                                 
1  Zie dossier E080070 op www.europapoort.nl  
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5. Mededelingen en rondvraag  

- De commissie besluit de brief van de minister voor Jeugd en Gezin van 6 april 2009 

met antwoorden op vervolgvragen van de commissie inzake de digitaliseringsplicht 

(31.316, K) te bespreken in de commissievergadering van 28 april 2009. 
- De sta f zal nagaan of het aangewezen is de brief van de Nationale ombudsman van 

24 maart 2009 inzake  te trage terugbetaling van teveel ingehouden bijdragen voor de 

Zorgverzekeringswet (inclusief het daarbij gevoegde openbaar rapport dat is opgesteld op 

grond van het onderzoek naar aanleiding van klachten over het College van 

Zorgverzekeringen (CVZ)) op 21 april 2009 te agenderen in de commissievergadering, dan 

wel onder de aandacht te brengen van de commissie Financiën.      

 

 

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

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 


