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1. 33208 

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter 

verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking 

van humane geneesmiddelen efficiënter te maken 

 

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van VWS van 14 juni 2012 met het 

verzoek tot afhandeling van het wetsvoorstel voor het zomerreces (33208, A). Aangezien 

reeds te kennen is gegeven dat inbreng zal worden geleverd, besluit de commissie af te zien 

van een aparte procedurevergadering en stelt zij voor - bij tijdige ontvangst van het 

wetsvoorstel (uiterlijk 22 juni 2012) - het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag  

26 juni 2012.  

 

2. Instrument beschikbaarheidsbijdrage Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 

De commissie overweegt enige vragen te stellen naar aanleiding van de brief van de minister 

VWS van 25 mei 2012 inzake het voornemen een aanwijzing te geven aan de NZa over de 

beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen (32393, 17).  

 

De leden Putters (PvdA) en Flierman (CDA) bezien of zij uiterlijk donderdag 21 juni 2012, 

12:00 uur, inbreng zullen leveren voor een conceptbrief.  

De conceptbrief zal vervolgens worden verspreid onder de leden van de commissie en op 

26 juni 2012 ter vaststelling worden geagendeerd. 

 

3. Mededelingen en rondvraag 

Opgemerkt wordt dat naar aanleiding van het spoedverzoek (33280, A) van de minister-

president inzake onder andere wetsvoorstel 33288 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet 

en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 

2013) de commissie op 5 juni 2012 heeft besloten - bij tijdige ontvangst van het 

wetsvoorstel (uiterlijk 22 juni 2012) - de procedurevergadering en het voorbereidend 

onderzoek inzake dit wetsvoorstel te combineren op dinsdag 26 juni 2012.   

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


