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Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd
en Gezin
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1.

Overgangsregeling kapitaallasten (29248, H)
De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de minister van VWS van 15 juni
2010 op de commissiebrief van 19 mei 2010 (29248, H) een nadere vraag te stellen.
De conceptbrief wordt op 29 juni 2010 geagendeerd.

2.

E1000281
De commissie heeft kennis genomen van de aanbeveling van de Commissie van 28 april
2010 betreffende het gezamenlijk programmeringsinitiatief voor onderzoek “Een gezonde
voeding voor een gezond leven” C(2010) 2587 en zal de minister op twee onderdelen om
een nadere toelichting vragen.

3.

Voorhang2 verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII (TK 32310, 6)
Behoudens een procedurele vraag, waarover zij de minister schriftelijk in kennis zal
stellen, heeft de commissie met instemming kennis genomen van de brief van de minister
van VWS van 14 juni 2010 inzake voorhang van een ontwerpbesluit in verband met wetten
voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII.

4.

Voorhang3 Besluit periodieke registratie Wet BIG (TK 29282, 102)
De bespreking van de brief van de minister van VWS van 14 juni 2010 inzake voorhang in
verband met wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG wordt aangehouden
tot 28 september 2010.

5.

Mededelingen en rondvraag
a.

De derde voortgangsrapportage EPD (27529, 60) wordt voor kennisgeving

aangenomen.
b.

De commissie heeft kennis genomen van de brief van NVZ / NVZA d.d. 18 juni

2010 inzake de landelijke uitwisseling van patiëntgegevens.
c.

De commissie verzoekt om agendering op 29 juni 2010 van de mededeling van

de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het
1

Zie dossier op www.europapoort.nl
Artikel 3a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, artikel 2, derde lid, van
de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers en artikel 5, eerste lid, van de Wet
buitengewoon pensioen Indisch verzet.
3
Artikel 91 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
2
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Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie inzake het standpunt van de Raad in
eerste lezing over de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden
gebruikt COM (2010) 324/F. Deze mededeling betreft een vervolgstap in E-dossier
E0900344.
De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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