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1. Brief naar aanleiding van het Uitvoeringsbesluit WTZi 

De commissie stemt in met de conceptbrief aan de staatssecretaris van VWS naar 

aanleiding van de voorhangprocedure van het Uitvoeringsbesluit WTZi (EK/TK 27.659, 

O/105).  

 

2. E090010a en E090010b1 

De commissie besluit in een brief instemming te betuigen met het kabinetstandpunt 

inzake: 

a. het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 

tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het 

toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting 

van een Europees Geneesmiddelenbureau, wat publieksvoorlichting over receptplichtige 
geneesmiddelen betreft (COM(2008) 662), en  

b. het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn2001/83/EG tot vaststelling 

van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wat 

publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen betreft (COM(2008) 663). 

 

3. E0900342 

De commissie besluit het voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van dieren 

die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (COM(2008) 543) opnieuw te 

agenderen zodra het Nederlandse standpunt verder is bepaald op basis van momenteel 

nog uitstaand onderzoek. 

 

4. Bespreking lijst Balkenende 

De commissie neemt de lijst Balkenende voor kennisgeving aan en komt mogelijk nog 

terug op de behandeling van de op deze lijst opgenomen wetsvoorstellen nadat de Kamer 

deadlines voor afronding van de plenaire behandeling in de Tweede Kamer heeft 
vastgesteld voor wetsvoorstellen die per 1 juli 2009 in werking zouden moeten treden en 

voor wetsvoorstellen die vóór het zomerreces afgewikkeld moeten worden. De commissie 
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zal zo spoedig mogelijk aan de staf laten weten of er naar aanleiding van de lijst 

wetgevingsdossiers gewenst zijn. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

Aangezien het Samenwerkingsprotocol OM-IGZ bij brief van de minister van VWS van 30 

maart 2009 aan Kamer is toegezonden, besluit de commissie in de vergadering van 7 april 
2009 een datum vast te stellen voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel inzake 

Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied 

van de volksgezondheid  (31122).     

 

 

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

Warmolt de Boer  

 

 

 


