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1. 31122

Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op

het gebied van de volksgezondheid
Vanwege de recentelijk ontvangen reacties op de brief van de minister van VWS van 12
februari 2010 (31122, K) naar aanleiding van toezegging gedaan tijdens het plenaire
debat op 9 februari 2010, besluit de commissie de brief opnieuw te agenderen in de
commissievergadering van 2 maart 2010. Gelet op het plenair debat van 9 februari 2010
en de brief van de minister van 12 februari 2010 zal de staf nagaan w anneer gesproken
kan worden van een lex specialis.
2. Besluit afbreking zwangerschap
In afwachting van verdere behandeling in de Tweede Kamer besluit de commissie het
voorgenomen plenair debat met de staatssecretaris van VWS op 9 maart 2010 naar
aanleiding van het verslag schriftelijk overleg over de aan de Kamer voorgelegde
wijzigingen van het Besluit afbreking zwangerschap (32123 XVI, B) tot nader order uit te
stellen. De staf zal de behandeling in de Tweede Kamer monitoren.
3. Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer (29355 / 24170, 41)
De fracties van de PvdA en de SP achten de beantwoording in de brief van de
staatssecretaris van VWS van 9 februari 2010 inzake toegankelijkheid openbaar vervoer
(29355 / 24170, A) onvoldoende en besluiten in verband daarmee een nieuwe brief te
sturen. De conceptbrief zal worden geagendeerd op 2 maart 2010.
4. Toezeggingen T00818, T00820 en T00821 verband houdend met o.a. de
Geneesmiddelenwet
Naar aanleiding van de in de memorie van toelichting (32196, 3) van het bij de Tweede
Kamer aanhangige wetsvoorstel 32196 opgenomen reacties op de aan de Eerste Kamer
gedane toezeggingen T00818, T00820 en T00821, verzoekt de commissie om
een overzicht van wijzigingen van de Geneesmiddelenwet sinds de aanvaarding van
wetsvoorstel 293591 op 6 februari 2007. Dat overzicht en genoemde toezeggingen zullen
worden geagendeerd op 2 maart 2010.
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5. Rondvraag
a.

De voorzitter doet verslag van de bijeenkomst van de begeleidingsgroep bij het

wetsvoorstel EPD (31466) met vertegenwoordigers van het Rathenau Instituut.
Binnenkort zullen alle position papers van de expertmeeting, het definitieve verslag van
die bijeenkomst, de definitieve startnotitie en het rapport van de focusgroepen op de
websites van de Eerste Kamer en het Rathenau Instituut worden gepresenteerd.
De begeleidingsgroep stelt voor om voorafgaand aan de inbreng voor het nader voorlopig
verslag – thans voorzien voor 13 april 2010 – een rondetafelgesprek te houden met
ongeveer 8 deskundigen. De commissie stemt met dit voorstel in en besluit het gesprek te
houden op dinsdag 30 maart 20102 van 16:00 – 19:00 uur. Van het gesprek zal een
stenografisch verslag worden gemaakt.
De commissieleden kunnen voor het rondetafelgesprek desgewenst vooraf vragen indienen
bij de griffie.
Het Rathenau Instituut zal voor het rondetafelgesprek een notitie opstellen die zal worden
geagendeerd op 2 maart 2010. Aan die notitie zal een lijst met uit te nodigen
deskundigen worden toegevoegd.
b.

De commissie besluit op 2 maart 2010 eveneens de laatste voortgangsrapportage

invoering landelijk EPD; vierde kwartaal 2009 (TK 27529, 59) te agenderen.
De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin,
Warmolt de Boer
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Na afloop van de commissievergadering is gebleken dat het gesprek vanwege agendatechnische
complicaties niet op die datum kan plaatsvinden. Nadere berichtgeving over een andere datum volgt.

