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1. 31452 

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de 

evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 

2001/20/EG 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 25 oktober 2011. De 

leden Dupuis (VVD), Martens (CDA) en de voorzitter van de commissie ontvangen ten 

behoeve hiervan het evaluatierapport. 

 

2. 32154 

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen 

in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten 

Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 november 2011. 

 

3. 32196 

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische 

verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register 

van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven 

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 25 oktober 2011, in 

afwachting van de memorie van antwoord bij wetsvoorstel 32261 (Wijziging van de Wet op 

de beroepen in de individuele gezondheidszorg), zodat beide voorstellen in samenhang 

kunnen worden bezien.  

 

4. 32393 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband 

met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten 

bekostiging WMG)  

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Flierman) en 

PVV (Frijters-Klijnen). De overige fracties sluiten zich hierbij aan.  
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5. 32788 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen 

risico 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Dupuis), PvdA 

(Meurs), SP (Slagter-Roukema), D66 (Scholten) en GroenLinks (Thissen).  

Naar aanleiding van het rapport Evaluatie naar verplicht eigen risico (bijlage bij TK 29689, 

nr. 302) wordt een commissievraag geformuleerd. Het rapport wordt digitaal verspreid onder 

de leden van de commissie.  

 

6. Nederlandse inzet bij de EU strategie dierenwelzijn 

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van EL&I van 3 oktober 2011 (31389, S) 

concludeert de commissie dat dit onderwerp eerder thuishoort bij de commissie voor EL&I, 

waar de brief ook geagendeerd staat. De commissie besluit de EU-strategie dierenwelzijn 

niet langer als prioritair te handhaven.    

 

7. Mededelingen en rondvraag 

Het lid Meurs (PvdA) informeert naar de stand van zaken met betrekking tot wetsvoorstel 

32402 (Wet cliëntenrechten zorg).  

 

 

De griffier van deze vergadering, 

Fred Bergman 

 

 


