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  1.  

  De commissie stelt het conceptadvies aan de Tijdelijke Gemengde Commissie 

Subsidiariteitstoets (TGCS) over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement 

en de Raad inzake kwalilteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor 

transplantatie (COM (2008) 818 def.)1 na een kleine wijziging vast.  

 

2. 

De commissie besluit de bespreking van het Groenboek over gezondheidswerkers in Europa 

(COM(2008) 725)2 in afwachting van een regeringsstandpunt uit te stellen tot 3 maart 

2009. Aangezien de reacties op het Groenboek uiterlijk 31 maart 2009 bij de Europese 

Commissie dienen te  zijn, wordt het standpunt voor 1 maart 2009 verwacht.  

De commissiestaf wordt verzocht een notitie op te stellen over de verschillende (al dan niet 

wet- en regelgevende) initiatieven van de Commissie, de te volgen procedures en de 

termijnen waarbinnen het parlement dient te reageren.  

De staf zal nogmaals informeren naar het toegezegde overzicht van nieuwe initiatieven die 

op dit moment op Europees niveau worden ontwikkeld.  

 

3. 

De commissie heeft behoefte aan een regeringsstandpunt over de Mededeling betreffende 

patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties (COM(2008) 

836)3 en het Voorstel voor een aanbeveling betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van 

de preventie en bestrijding van zorginfecties (COM(2008) 837).4 De commissie overweegt 

een regeringsstandpunt te vragen. De staf gaat na binnen welke termijn de Kamer moet 

reageren.    

 

4. 

De commissie heeft nadere vragen over de brief van de staatssecretaris van VWS van 15 

januari 2009 inhoudende een reactie op de commissiebrief van 23 december 2008 inzake het 

voorgehangen Uitvoeringsbesluit WTZi (27.659, O). In afwachting van het verslag van het 

                                                
1  Zie dossier E080146 op   www.europapoort.nl  
2  Zie dossier E080147 op   www.europapoort.nl  
3  Zie dossier E080151a op www.europapoort.nl  
4  Zie dossier E080156b op www.europapoort.nl  
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gesprek tussen Tweede Kamer en staatssecretaris, kan de commissie de conceptreactie pas 

3 februari 2009 agenderen. De staf stelt het ministerie hiervan op de hoogte. De leden 

kunnen inbreng voor de conceptreactie, zo mogelijk vrijdag 30 januari 2009, aan de griffie 

doen toekomen. Het lid Putters (PvdA) zal aan de hand van de inbrengen een eerste 

conceptreactie voorbereiden.  

 

5. 

                      De staatssecretaris van VWS zal tijdens het mondeling overleg over de Embryowet op 

3 februari 2009 worden gevraagd in te gaan op onder meer de voorgenomen wijzigingen van 

de Embryowet, de wetenschappelijke ontwikkelingen, en de Europese en internationale 

context. 

 

  6. 

 De commissie heeft mogelijk nog vragen over de twee brieven van de minister voor Jeugd en 

Gezin van 24 december 2008 inzake het Landelijk beleidskader jeugdzorg 2009 – 2012 

(29.815, 181) en het Actieplan professionalisering jeugdzorg (31.700 XVII, D) en besluit de 

brieven op 10 februari 2009 opnieuw te agenderen. 

 

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

 Warmolt de Boer 


