
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor  
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd 

en Gezin 
 dinsdag 26 januari 2010    
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 

 datum 26 januari 2010 

 ons kenmerk 40619/WB/ 

 

1. E1000041 

Commissiemededeling over de toepassing van Richtlijn 2004/23/EG tot vaststelling van 

kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren 

en distribueren van menselijke weefsels en cellen, COM (2009) 708/F 

De commissie besluit enkele vragen te stellen naar aanleiding van deze mededeling.  

De conceptbrief zal ter vaststelling worden geagendeerd op 2 februari 2010.    

 

2. Besluit afbreking zwangerschap 

Bij enkele fracties bestaat de behoefte nadere vragen te stellen naar aanleiding van de 

brief van de staatssecretaris van VWS van 12 januari 2010 inzake wijzigingen van het 

Besluit afbreking zwangerschap (EK 32123 XVI, B). In verband hiermee besluit de 

commissie dit onderwerp opnieuw te agenderen in de commissievergadering van 

2 februari 2010. 

  

3. Voorhang Waardering voor Betere Zorg IV (modernisering ziekenhuis-

bekostiging) 

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van VWS van 19 januari 

2010 inzake modernisering ziekenhuisbekostiging (TK 29248, 109) opnieuw te agenderen 

in de commissievergadering van 2 februari 2010.  

 

4. Tweede voortgangsrapportage Wtcg 

De conceptbrief aan de staatssecretaris van VWS naar aanleiding van de brief van de 

staatssecretaris van VWS van 11 december 2009 inzake de Tweede voortgangsrapportage 

Wtcg (TK 31706, 35) wordt met enkele kleine wijzigingen vastgesteld. 

 

5. NZa-rapport uitvoering AWBZ 2008 

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van VWS van 16 december 2009 

naar aanleiding van het NZa-rapport Uitvoering AWBZ 2008 (TK 30597, 127) voor 

kennisgeving aan te nemen en te zijner tijd mogelijk te betrekken bij een eventueel 

beleidsdebat over de AWBZ. 

 

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

Warmolt de Boer 

                                               
1  Zie dossier E100004 op www.europapoort.nl  


