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1. 31466  Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband 

met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg 

De commissie gaat akkoord met het voorstel1 van het Rathenau Instituut inzake 

expertmeeting en focusgroepen, en besluit de nadere procedure aan te houden tot na de in 

het najaar te houden expertmeeting. De leden van de commissie worden met het oog op 

de expertmeeting uitgenodigd om namen van personen/groepen aan te leveren. 

 

2. Toezegging T00703 – Onderzoek dwangopnamen en dwangtoepassingen 

De commissie kan zich vinden in de reactie van de minister van VWS van 6 juli 2009 op de 

commissiebrief van 22 april 2009 inzake het rapport Regionale patronen van 

dwangopnamen en neemt de brief (30.492, K) voor kennisgeving aan. 

 

3. Toezegging T00880 – motie Slagter-Roukema c.s. (31.249, G) 

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van VWS van 

13 juli 2009 (31 249, H herdruk) en houdt de motie aan totdat de resultaten van het 

toegezegde onderzoek en de reactie van de minister hierop bekend zijn. 

 

4. E0900342 

De commissie besluit de bespreking van het voorstel voor een richtlijn betreffende de 

bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, aan te 

houden en op 22 september 2009 de inbreng voor een reactie aan de minister van VWS 

te bespreken. 

 

5. Voorhang keten-DBCs en huisartsenbekostiging (29.247, 95 en 29.248, 97) 

De commissie besluit de voorhangbrief van de minister van VWS d.d. 4 augustus 2009 

over keten-DBCs en huisartsenbekostiging (29 247, 95), in afwachting van het debat in de 

Tweede Kamer van 30 september 2009, op 6 oktober 2009 opnieuw te agenderen. 

De commissie zal de minister per brief laten weten zich het recht voor te behouden 

eventueel nog (aanvullende) vragen te stellen over deze voorhang nadat zij kennis heeft 

                                               
1  Het voorstel is tot stand gekomen in samenspraak met de begeleidingscommissie bestaande uit 
de leden Slagter, Franken en Tan.  
2  Zie dossier E090034 op www.europapoort.nl  
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kunnen nemen van de resultaten van bedoeld debat in de Tweede Kamer.  

  

6. Voorhang ontwerpbesluit verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II 

De brief van de staatssecretaris van VWS van 31 augustus 2009 inzake voorhang 

ontwerpbesluit wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II 

(20.454, 96) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. Beleidsdebat najaar 2009 

De commissie besluit dit najaar geen beleidsdebat te houden, maar zal de wenselijkheid 

van een beleidsdebat in het voorjaar 2010 na de behandeling van de begroting van het 

ministerie van VWS in de Tweede Kamer opnieuw agenderen. Als mogelijke onderwerpen 

voor een beleidsdebat worden genoemd: Evaluatie Wmo, toekomst AWBZ, DBCs en 

marktwerking in de zorg. 

 

8. Mededelingen en rondvraag 

a. De brief met de stand van zaken evaluatie Embryowet en stamcelonderzoek (op 18 

augustus 2009 aan de Tweede Kamer gezonden; 29 323, 71) wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

b. De brief van de minister van VWS van 31 augustus 2009 inzake wijziging van het 

Opiumbesluit in verband met de opname van het geneesmiddel heroïne cq diamorfine in de 

bijlage bij dat besluit wordt voor kennisgeving aangenomen. 

c. Het definitieve standpunt van de Tweede Kamercommissie VWS (vastgesteld op 3 

september 2009, TK 31.805, 8) inzake het voorstel voor een richtlijn inzake kwaliteits- en 

veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

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

Warmolt de Boer 

  

 

 


