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 1.  

 31122 Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving 

op het gebied van de volksgezondheid  

 De fracties van CDA (Leunissen), VVD (Swenker), PvdA (Putters), SP (Slagter) 

en SGP (Van den Berg, mede namens de fractie van de ChristenUnie) leveren 

inbreng voor het voorlopig verslag. 

 

  De commissie verwacht het voorstel vóór het zomerreces af kunnen handelen, 

mits de vragen adequaat en tijdig worden beantwoord. 

 

 2. 

  De fracties van CDA (Klein Breteler) en PvdA (Putters) hebben naar aanleiding 

van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 mei 

2008 inzake Verplicht eigen risico; voorhangprocedure en stand van zaken 

(Kamerstukken II 2007/08 29689, nr. 194) enkele vragen geformuleerd. Deze 

worden verspreid onder de leden van de commissie, om andere fracties de 

gelegenheid te bieden zich hierbij aan te sluiten. 

  

   3. 

   De commissie neemt de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport d.d. 30 mei 2008 inzake Kabinetsstandpunt inzake de derde evaluatie van 

de wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Kamerstukken II 

2007/08 25763, nr. 9) voor kennisgeving aan.  

 

   4.  

Mededelingen 

 Vooruitlopend op het voorbereidend onderzoek stelt de commissie met betrekking 

tot wetsvoorstel 31316 (Wet publieke gezondheid) vast dat er met name vragen 

zijn over het elektronisch kinddossier, waardoor afhandeling van het voorstel vóór 
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het zomerreces niet meer mogelijk lijkt te zijn.1 De commissie overweegt de 

behandeling van dit wetsvoorstel aan de orde te stellen tijdens het mondeling 

overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 2008 

over wetsvoorstel 29835 (Wet ambulancezorg).  

  

 

 

  De griffier van de commissie, 

 Warmolt de Boer 

                                                

1 Artikel 75 van de Wet publieke gezondheid luidt: deze wet treedt in werking op een bij koninklijk 

besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan 

worden vastgesteld. Dit artikel is met de nota van wijziging (31316, nr. 7) gewijzigd om de 

inwerkingtreding van artikel 5, derde lid (“Het college draagt er zorg voor dat bij uitvoering van de in 

het eerste lid bedoelde taak [ de zorg voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg ] voor zover 

het gaat om vastleggen van patiëntgegevens als bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek, 

gebruik wordt gemaakt van digitale gegevensopslag. Bij regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin 

kunnen eisen worden gesteld aan de daarbij te gebruiken software”) eventueel op een later moment 

te doen plaatsvinden dan de overige bepalingen van de wet.  


