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Na de procedurevergadering van 26 mei 2021 heeft de vaste commissie 
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij verzocht uw Kamer struc-
tureel te informeren over de besluitvorming in het farmaceutische comité 
(pharmaceutical committee). 

In deze brief deel ik u mee dat uw Kamer niet apart geïnformeerd zal 
worden over het farmaceutische comité, omdat er geen sprake is van 
enige besluitvorming en dit verzoek daarmee buiten de geldende 
afspraken valt over informatievoorziening van het kabinet aan de Tweede 
Kamer over Europese dossiers en onderhandelingen. Volledigheidshalve 
wijs ik op deze geldende afspraken1. 

Het farmaceutische comité is een expertgroep onder leiding van de 
Europese Commissie. Het comité is geen besluitvormend orgaan van de 
Europese Unie en heeft slechts een adviserende status als het gaat om 
wetgevende of beleidsvoorstellen van de Europese Commissie. Het is een 
forum waarin de EU/EER lidstaten, de Europese Commissie en het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) overleggen over beleid en 
implementatie van het farmaceutische acquis. De besluitvorming over 
deze dossiers verloopt via de Raad, in dit geval in de formele EU 
Gezondheidsraad (de zogenaamde Employment, Social Policy, Health and 
Consumer Affairs Council). 

Over bovenstaande wordt uw Kamer regulier en conform de bestaande 
afspraken over informatievoorziening geïnformeerd. Daarnaast attendeer 
ik u erop dat de agenda, eventuele stukken en tevens een samenvatting 
(summary record) van de betreffende vergadering van het farmaceutische 
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comité openbaar zijn. U kunt deze zelf raadplegen via de website van de 
Europese Commissie2. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 

De Minister voor Medische Zorg, 
T. van Ark

2 Human Pharmaceutical Committee – Meetings | Public Health (europa.eu)
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