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 1.   31046  Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de 

termijn waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een 

koninklijk besluit op grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt 

 Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt eindverslag uitgebracht teneinde het 

voorstel als hamerstuk af te doen. De commissie constateert dat er los van dit 

wetsvoorstel nog inhoudelijke vragen leven. De voorzitter van de commissie zal 

contact opnemen met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

teneinde haar te informeren over de bij de commissie levende vragen en haar uit te 

nodigen voor een gesprek. De voorbereiding van dit gesprek wordt geagendeerd in 

de commissievergadering van 4 november 2008. 

 

 2.  31317 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet 

werk en bijstand in verband met het verstrekken van een 

uitkering aan mantelzorgers 
Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng geleverd voor het voorlopig 

verslag door de fracties van CDA (Goyert), SP (Ten Horn) en ChristenUnie 

(Kuiper), mede namens de SGP.  

 

3. 31706 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

Ter voorbereiding op dit wetsvoorstel verzoekt de commissie om een 

wetgevingsdossier. Naar verwachting zal op 18 november 2008 een technische 

briefing plaatsvinden, waarbij ook de leden van de commissies SZW en Financiën 

worden uitgenodigd. Tevens zal een gesprek met de Chronisch Zieken en 

Gehandicapten Raad (CG-Raad) worden gepland.       

 

4. De toezeggingen (brief van de secretaris-generaal van het ministerie van VWS 

d.d. 8 oktober 2008) zullen conform het voorstel worden opgeschoond. 

   

  5. De lijst-Balkenende wordt voor kennisgeving aangenomen 

 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd 

en Gezin, 

 Warmolt de Boer 


