Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS)
dinsdag 5 november 2013
Verslagstatus: definitief
1. 32402
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Na kennisneming van de gevraagde doorlopende integrale toelichting bij het gewijzigd voorstel
van wet (verslag schriftelijk overleg 32402, F) stelt de commissie voor het voorbereidend
onderzoek te houden op 14 januari 2014.
2. 33590
Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel, zonder plenair debat, af
te doen door middel van een stemming (met de mogelijkheid tot het afleggen van een
stemverklaring).
3. Kabinetsstandpunt evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
Brief minister van VWS van 2 oktober 2013 aan de Eerste Kamer (30486, A)
Inbreng voor de conceptbrief aan de regering wordt geleverd door de fracties van de VVD
(Dupuis), de PvdA (Ter Horst), de SP (Slagter-Roukema en Quik-Schuijt), GroenLinks
(Ganzevoort) en mogelijk de ChristenUnie (Kuiper). De conceptbrief wordt op 12 november
2013 ter vaststelling geagendeerd.
4. Reactie op conclusies en aanbevelingen CVZ-advies Geneeskundige Geestelijke
Gezondheidszorg, deel 2
Brief van de minister van VWS van 25 oktober 2013 in reactie op brief van 12 juli 2013 (verslag
schriftelijk overleg 25424, F)
De commissie neemt de brief van 25 oktober 2013 voor kennisgeving aan.
5. Wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10/11 december 2013
Inventarisatie ten behoeve van de Kamervoorzitter / het College van Senioren
De fracties van CDA en GroenLinks geven aan mogelijk behoefte te hebben aan een debat
inzake begrotingswetsvoorstel 33750 XVI (VWS). Deze fracties geven aan eerst de afronding
van de behandeling in de Tweede Kamer, gepland in week 49, af te willen wachten. Mocht een
begrotingsdebat worden gehouden dan overwegen ook andere fracties daaraan deel te nemen.
6. Mededelingen en informatie
De commissie stelt voor de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33253 (concentratietoetsing
zorg) te verplaatsen van 12 november 2013 naar 19 november 2013.
7. Rondvraag
De bespreking van de technische briefing over de Jeugdwet (33684) wordt betrokken bij de

procedurevergadering over dat wetsvoorstel op 12 november 2013.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

