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1. 33062 

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde 

instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te 

beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en 

het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)  

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 26 februari 2013 

 

2. 33243 

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en 

bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg 

De commissie besluit het ministerie te verzoeken op korte termijn - bij voorkeur op 26 

februari of 5 maart 2013 - een technische briefing te verzorgen over de samenhang 

tussen de diverse wetsvoorstellen cliëntenrechten zorg, de in de brief van 8 februari 2013 

aan de Tweede Kamer (Gezamenlijke agenda VWS ‘Van systemen naar mensen’; TK 32620, 

78) aangekondigde wijzigingen hierop en de gevolgen voor het toezichthoudend kader.  

De commissie betreurt het dat genoemde brief van 8 februari 2013 niet aan de Eerste Kamer 

is aangeboden en zal de minister hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

De commissie besluit de procedure van wetsvoorstel 33243 aan te houden tot na de 

technische briefing.   

 

3. 33494 

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor 

het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de 

gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in 

het gerechtsgebouw 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 26 februari 2013.  
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4. E1200541 

Voorstel voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de 

verkoop van tabaks- en aanverwante producten 

Aangezien een minderheid van de commissie (de fracties van VVD en PVV) negatief oordeelt 

over de subsidiariteit, ziet de commissie af van het maken van een subsidiariteitsbezwaar 

richting Europese Commissie.  

 

5. Mededelingen en rondvraag  

Het lid Ter Horst (PvdA) wordt welkom geheten in de commissie voor VWS.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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