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Den Haag, 25 april 2006 

 

 

 

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 25 april 2006  

  

 

 

1. 

30463   Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

(periodieke registratie) 

 

Voorbereidend onderzoek is aangehouden tot 9 mei 2006.   

 

2. 

29835*   Wet ambulancezorg  

Voorbereidend onderzoek: 23 mei 2006. De commissie stelt een wetgevingsdossier op prijs.  

De volgende organisaties zullen verzocht worden hun standpunt over het gewijzigde 

wetsvoorstel vóór die tijd te geven: 

ZN 

AZN 

VNG 

IPO 

GHOR 

NVZ 

Raad van RGF’en  

 

3.   

28494  Wijziging van Hoofdstuk III van de Wet op de 

Geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 

van het Burgerlijk Wetboek 

 

en 

4. 

29359  Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet  

Gezien het grote aantal ingrijpende wetsvoorstellen dat nog voor de zomer moet worden 

afgehandeld, besluit de commissie het vaststellen van de procedure aan te houden tot de 

volgende procedurevergadering. De griffier zal inmiddels nagaan of over het zomerreces 

heen tillen tot onoverkomenlijke bezwaren stuit.  
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5. 

30131*  Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet 

maatschappelijke ondersteuning) 

 

a. De commissie stelt de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag vooralsnog vast 

op 16 mei a.s. 

b. De voorzitter zal de twijfel van de commissieleden over de diepgang van de 

beantwoording aan de staatssecretaris overbrengen.  

c. De commissie concludeert dat in de toekomst bij de voorbereiding van een dergelijk 

ingrijpend wetsvoorstel minder spoed betracht zou moeten worden. 

d. Het onderwerp “nader advies Raad van State vragen in geval van een ernstig 

gewijzigd wetsvoorstel”, zal de voorzitter in algemene zin met de Kamervoorzitter 

opnemen.   

 

6.  

Brief van minister van VWS d.d. 7 april 2006 over mogelijkheid opt-out 

gepensioneerden in het buitenland. 

De commissie laat de behandeling over aan de Tweede Kamer; voor kennisgeving 

aangenomen.    

 

7.  

Rondvraag. 

- De commissie besluit het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 30186 Wet 

marktordening gezondheidszorg te verplaatsen van 9 mei naar 23 mei a.s.  

- Zij stelt zich voor gezien de omvang van de verschillende wetsvoorstellen de volgende 

prioriteiten te stellen:  

1. Wet maatschappelijke ondersteuning (30131) 

2. Wet ambulancezorg (29835) 

3. Wet marktordening (30186) 

Dit zou (kunnen) betekenen dat plenaire behandeling van wetsvoorstel 30186 over het 

zomerreces moet worden heen getild. 

De griffie wordt verzocht 27 juni a.s. alvast voor één van de wetsvoorstellen te reserveren. 

- Wetsvoorstel 30454 Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-

1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met de 

vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het 

aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard.  

De PvdA-fractie (Hamel) heeft een concept voor een commissievraag opgesteld. Deze zal 

worden rondgezonden opdat kan worden vastgesteld of alle fracties zich erbij kunnen 

aansluiten. Het voorbereidend onderzoek op 9 mei 2006 kan daarmee komen te vervallen.  

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Eliane Janssen.  

 

 

 

 

 

 

_____ 
* Staat op de lijst-Balkenende 


