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1. 315501 Wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet 

in verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE- 

organisaties 

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

doen, tenzij de fractie van de PvdA (Putters) voor 19 december 2008 voor 12:00 

uur aan de griffie laat weten inbreng te willen leveren.  

 

2. De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 3 december 2008 inzake 

de toezeggingen met betrekking tot de wijziging van de Zorgverzekeringswet in 

verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten 

derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde 

groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het 

oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen (31249) voor 

kennisgeving aan. 

 

3. Voorstel voor een richtlijn inzake patiëntenrechten bij grensoverschrijdende 

gezondheidszorg (COM(2008)414)2. De commissie besluit de terugkoppeling uit de 

Raad (het verslag van het ministerie van VWS en de Raadsconclusies) en de reactie 

van de minister van VWS op de brief met nadere vragen van de commissie (brief van 

11 december 2008) af te wachten, alvorens met de minister van VWS een afspraak 

te maken voor een gesprek over dit onderwerp. 

 

4. De commissie neemt de brief van de minister van VWS d.d. 8 december 2008, 

waarin de minister reageert op de commissiebrief van 18 september 2008 inzake de 

tweede evaluatie van de Wet inzake bloedvoorziening (29447, A), voor kennisgeving 

aan.  

 

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

Warmolt de Boer   

                                                
1  Vermeld op de lijst Balkenende 
2  Zie dossier E080070 op www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/

