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1. Ten behoeve van het gesprek met de staatssecretaris van VWS over onder andere 

toekomstige wijzigingen van de Embryowet wordt inbreng geleverd door de leden van de 

fracties van PvdA (Meurs), SP (Peters) en ChristenUnie, mede namens SGP (Kuiper). 

De fractie van de VVD (Dupuis) zal mogelijk nog inbreng leveren. De commissie 

bespreekt op 9 december 2008 de geconsolideerde versie van alle inbrengen en zal dan 

tevens de datum bespreken voor het gesprek met de staatssecretaris ter beantwoording 

van de schriftelijk voorgelegde vragen. De vragen worden ter voorbereiding op het 

gesprek per brief aan de staatssecretaris gestuurd.    

 

2. De fracties van PvdA (Putters) en SP (Peters) leveren inbreng voor nadere vragen aan 

de minister van VWS naar aanleiding van zijn brief van 3 november 2008 inzake het 

voorstel voor een Richtlijn patiëntenrechten grensoverschrijdende zorg1 (COM (2008) 

414) (EK 31.545 en 22.112, F). 

 

3. Naar aanleiding van de brief van de staatssecretarissen van Financiën en van 

Economische Zaken en van de minister van Justitie van 3 november 2008 inzake 

VasteVeranderMomenten (VVM) (TK 29.515, nr. 270) komt de commissie tot de 

conclusie dat de VVM systematiek nuttig is maar niet geforceerd moet worden ingevoerd.  

Volgens de commissie is het niet nodig voor alle beleidsterreinen uit te gaan van de 

inwerkingtredingsdata 1 januari en 1 juli. De commissie bespreekt in dat verband de 

mogelijkheid om voor bepaalde geclusterde beleidsterreinen te komen tot specifieke 

verandermomenten die afwijken van de reguliere VVM-systematiek. 

Voorts vraagt zij in het bijzonder aandacht voor mogelijke gevolgen van VVM voor het 

parlementaire besluitvormingsproces. Bij enkele leden bestaat de vrees dat de 

systematiek voor de Eerste Kamer regelmatig zal leiden tot piekbelasting in de perioden 

voorafgaand aan de VVM. De commissie stelt het op prijs op enig moment specifiek 

geïnformeerd te worden over de gevolgen voor VVM voor onderwerpen op het 

werkterrein van de commissie (bijvoorbeeld de AWBZ).  

 

                                                
1  Zie dossier E080070 op www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/


 datum 2 december 2008 

 kenmerk /WB/ 

 blad 2 

 

 

4. De commissie besluit twee voorstellen uit het Werk- en wetgevingsprogramma 2009 van 

de Europese Commissie (COM(2008) 712)2 voor te dragen voor behandeling in het kader 

van de parlementaire subsidiariteitstoets:  

a. Solidariteit in de gezondheidszorg: verkleining van de ongelijkheden op 

gezondheidsgebied in de EU. 

b. Aanbeveling van de Raad over de grensoverschrijdende aspecten van 

kinderimmunisatie. 

 

5. Mededelingen: 

a. De commissiestaf zal bij het ministerie van VWS nogmaals navraag doen naar de 

stand van zaken met betrekking tot de beantwoording van het voorlopig verslag inzake 

het wetsvoorstel Regeling waardering mantelzorgers (31.317) en het wetsvoorstel 

Uitbreiding Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte met wonen (30.859). 

b. De voorzitter van de commissie wijst er op dat inbreng voor het voorlopig verslag 

inzake de Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten 

(31.706 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) tot uiterlijk vrijdag 

5 december 2008 09:00 uur bij de griffie kan worden ingeleverd. In verband met het 

spoedeisende karakter van het wetsvoorstel zal de griffie binnengekomen inbrengen 

terstond doorgeleiden naar het ministerie. Onder voorbehoud van tijdige en adequate 

beantwoording van de gestelde vragen zal de commissie op 9 december 2008 besluiten 

of de plenaire behandeling kan plaatsvinden op 15/16 december 2008. 

 

 

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

Warmolt de Boer 

   

  

 

  

 

    

 

                                                
2  Betreft doorverwijzing commissie ESO (18 november 2008), zie ook dossier E080133 op 
www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/

