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1.

E1000041
Commissiemededeling over de toepassing van Richtlijn 2004/23/EG tot vaststelling van
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren
en distribueren van menselijke weefsels en cellen, COM (2009) 708/F
De commissie stelt de conceptbrief ongewijzigd vast.

2.

Besluit afbreking zwangerschap
Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van VWS van 12 januari 2010 inzake
wijzigingen van het Besluit afbreking zwangerschap (EK 32123 XVI, B) stelt de commissie
voor op 9 maart 2010 een plenair debat te houden met de staatssecretaris van VWS.

3.

Voorhang Waardering voor Betere Zorg IV (modernisering ziekenhuisbekostiging)
Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 19 januari 2010 inzake
modernisering ziekenhuisbekostiging (29248, 109) (met o.a. voorhang2 inzake aanwijzing
aan de NZa) overweegt de commissie nadere vragen te stellen in aanvulling op door de
Tweede Kamer gestelde vragen. De commissie besluit dit onderwerp op 9 februari 2010
opnieuw te agenderen.

4.

Voorhang Amvb zorgtoeslag
Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 29 januari 2010 inzake
voorhang3 amvb zorgtoeslag besluit de commissie dat op 9 februari 2010 inbreng
geleverd zal worden voor een conceptbrief.

5.

Voorhang inzake wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
Naar aanleiding van de brief van de minister voor Jeugd en Gezin van 16 december 2009
inzake voorhang4 van een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in
verband met de invoering van de verwijsindex risicojongeren (31855, 56) besluit de
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Zie dossier E100004 op www.europapoort.nl
Artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg
Artikel 2, achtste lid, Wet op de zorgtoeslag
Artikel 109 Wet op de jeugdzorg
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commissie dat op 9 februari 2010 inbreng geleverd zal worden voor een conceptbrief.
6.

Toezegging T00880 – motie Slagter-Roukema c.s. (31249, E)
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 10 november 2009 inzake de
aangehouden motie Slagter-Roukema c.s. (tandartszorg illegalen) (EK 31249, I) voor
kennisgeving aan en besluit tevens dat bedoelde motie van de agenda kan worden
afgevoerd.

7.

Toezeggingen T00818, T00820 en T00821 verband houdend met o.a. de
Geneesmiddelenwet
In verband met de plenaire behandeling van wetsvoorstel 31122 (Uitbreiding bestuurlijke
handhaving volksgezondheidswetgeving) besluit de commissie de vraag of de in de
memorie van toelichting (32196, 3) van het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel
32196 bedoelde toezeggingen (T00818, T00820 en T00821) als voldaan kunnen worden
beschouwd, opnieuw te agenderen op 16 februari 2010.

8.

Samenvattend rapport uitvoering Zvw 2008 (NZa)
De commissie besluit het samenvattend rapport en de reactie van de minister van VWS
van 21 januari 2010 (TK 29689, 288) voor kennisgeving aan te nemen.
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