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1. 311221 Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op 

het gebied van de volksgezondheid  

De bespreking van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 

4 december 2009 naar aanleiding van de commissiebrief van 23 juni 2009 (31.122, J) 

wordt aangehouden tot 22 december 2009. De staf bereidt een achtergrondnotitie voor 

in verband met de verdere afhandeling van dit dossier. In die notitie zal onder meer 

aandacht worden geschonken aan de rechtsstatelijke aspecten van het gebruik van 

beleidsregels in geval van sanctionering en aan bestuurlijke boetes opgelegd aan de 

farmaceutische industrie in verband met reclame voor geneesmiddelen. Tevens zal worden 

nagegaan welke toezeggingen, gedaan bij de behandeling van de Geneesmiddelenwet, in 

dit kader relevant zijn. 

 

2. Bekostiging ziekenhuisverplaatste zorg met ingang van 2010 (29.248/31.322, 

104) 

De brief van de staatssecretaris van VWS van 2 december 2009 naar aanleiding van de 

commissiebrief van 3 november 2009 (29.248, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

3. Expertmeeting EPD 9 december 2009 

Om te komen tot een evenwichtige verdeling van de aandacht over de vier thema’s van de 

expertmeeting zal via de voorzitter van de commissie worden geïnventariseerd welke 

woordvoerders en leden tijdens de bijeenkomst over de verschillende onderdelen het 

woord wensen te voeren. 

Naar aanleiding van de expertmeeting zal zo spoedig mogelijk de startnotitie en een 

bericht met het doel, de hoofdlijnen en de conclusies van de bijeenkomst op de website 

worden geplaatst. Langs die weg zal ook informatie over de burgerconsultatie worden 

verstrekt.  

 

4. Mededelingen en rondvraag 

a De plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verwijsindex risicojongeren (31855) 

is, in overleg met de minister voor Jeugd en Gezin, voorzien voor 26 januari 2010. 

Opgemerkt wordt dat dit samenvalt met een bezoek aan de Hoge Raad. 
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b. Het lid Meurs (PvdA) merkt op dat het ministerie van VWS naar verwachting 

binnenkort met een reactie komt op de brief van de commissie van 6 oktober 2009. In die 

brief heeft de commissie gevraagd om een nadere reactie van het ministerie ten aanzien 

van de uitvoering van de motie Meurs c.s. (31.706, I) die op 23 december 2008 is 

aangenomen in het kader van de plenaire behandeling van de Wet tegemoetkoming 

chronisch zieken en gehandicapten (31.706).   

c. Het lid Peters (SP) signaleert dat het ministerie niet tijdig – dat wil zeggen 

voorafgaand aan de Europese Raad van 14 – 16 december 2009 – heeft gereageerd op de 

commissiebrief van 24 september 2009 inzake het voorstel voor een richtlijn betreffende 

de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (E-

dossier E0900342). De commissie zal het ministerie zowel mondeling – bij monde van de 

commissievoorzitter – als schriftelijk verzoeken op zeer korte termijn te komen tot 

beantwoording van deze commissiebrief.   

 

 

 

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

Warmolt de Boer  

 

 

 

                                               
2  Zie dossier E090034 op www.europapoort.nl  


