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Den Haag, 4 juli 2006

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 4 juli 2006

1.
29835*
Wet ambulancezorg
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van den Broek), PvdA
(Linthorst), CDA (Nap) en SP (Slagter-Roukema). De SGP/CU-fracties (Van den Berg) sluiten zich
aan bij de vragen van de SP-fractie.
2.
30173

Wijziging van de Warenwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot het stellen
van hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en het piercen en tot het houden van
toezicht daarop, de werking van die wet uit te breiden tot eet- en drinkwaren die
worden verhandeld op het continentaal plat, alsmede tot strafbaarstelling van
artikel 27, derde lid, van die wet op grond van de Wet op de economische delicten
Voorbereidend onderzoek: 12 september 2006.
3.
30207

Wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (specialistenregisters)

30443

Wijziging van artikel 15 van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg in verband met herformulering eisen inzake hernieuwde erkenning
als specialist
Aangehouden tot 5 september 2006 in afwachting van het resultaat van het overleg met de minister
van VWS namens de commissie door mevrouw Dupuis.
4.
Bespreking brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer d.d. 16 juni 2006 inzake toezegging
met betrekking tot wetsvoorstel 29483 (no-claimteruggaveregeling in de Ziekenfondswet).
De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.
5.
Rondvraag.
- De commissie herinnert de staatssecretaris aan haar toezeggingen tijdens het debat over de WMO op
27 juni 2006 die van groot belang zijn voor de uitvoering van het wetsvoorstel door de gemeenten. Zij
betreurt het dat daarover nog geen bericht is ontvangen.
De griffier van de commissie,
Eliane Janssen
____________
*Vermeld op lijst-Balkenende

