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 1.  

  30492  Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 

(voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) 

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 12 februari 2008 

plenair te behandelen. 

   

 2/4.     

  31200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008  

31290 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met 

de Najaarsnota)  

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel (te zijner tijd) af te doen 

als hamerstuk. De bepaling van de thema’s van een vóór het zomerreces te voeren 

beleidsdebat wordt geagendeerd na het plaatsvinden van de kennismakingsgesprekken 

met respectievelijk de minister (op 22 januari) en de staatssecretaris (op 4 maart).   

  

 3.   

  31200 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat de begroting van Jeugd en Gezin  

(XVII) voor het jaar 2008  

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. 

Het begrotingsdebat over het thema Jeugdzorg staat geagendeerd op 29 januari 2008. 

   

 5.    

  31130  Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet 

buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet 

buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen 

vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger-

oorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met de toekenning van een 

toeslag ter compensatie van de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in 

artikel 41 en de bijdrage, bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de 

Zorgverzekeringswet 

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  
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 6.     

  De commissie besluit het op 22 januari 2008 plaatsvindende kennismakingsgesprek met 

de minister van VWS toe te spitsen op de volgende onderwerpen: 

 Algemene vooruitblik op het VWS-beleid in de komende jaren 

 Omgaan met toezeggingen naar aanleiding van de motie-Schouw (inleiding 

door het lid Schouw) 

 Nieuwe DBC’s in relatie tot concurrentie en kapitaallasten maatstaf (inleiding 

door het lid Putters over toezicht op marktwerking in de zorg en inleiding door 

het lid Klein Breteler over kapitaallasten)  

Naast de bovenstaande commissieonderwerpen zal het lid Dupuis namens de VVD-fractie 

voorts het onderwerp ‘zelfgekozen levensbeëindiging’ ter sprake brengen.  

    

  Ter voorbereiding op het op 4 maart 2008 plaatsvindende gesprek met de 

staatssecretaris stelt de commissiestaf een informatiedossier samen over de stand van 

zaken van de AWBZ. 

  

  

  De griffier a.i. van de commissie, 

  Peter van Oort 

 

 


