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1. 33208 
Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter  

verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de  

geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 20 november 2012. 

 

2. 32529 

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene 

Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige 

andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering 

positie pleegouders) 

De commissie neemt kennis van de brief van 26 oktober 2012 (32529, I ) en stelt voor de 

plenaire behandeling indien mogelijk te hervatten op 6 november 2012; als alternatieve 

datum wordt 20 november 2012 voorgesteld.  

 

3. Voorhang Contracteerruimte AWBZ 2013 

De commissie besluit de geagendeerde conceptbrief te wijzigien en als commissiebrief te 

versturen. Met deze brief reageert de commissie op de brief van de staatssecetaris van VWS 

van 3 oktober 2012 (30597, E). 

 

4. Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de 

jeugdzorg 

De commissie neemt kennis van de brief van 16 oktober 2012 (31839, 243) en besluit de 

gang van zaken in de Tweede Kamer af te wachten. De commissie behoudt zich het recht 

voor op een later tijdstip te reageren en zal de minister hiervan schriftelijk in kennis stellen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Datum 26 oktober 2012 

 Kenmerk 44481/WB/ 

 blad 2 

 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

De commissie besluit de KNMG-brief van 26 oktober 2012 inzake het voorgehangen Besluit 

tijdelijke zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog (29282, D) schriftelijk onder de 

aandacht van de minister te brengen, met het verzoek hierop te reageren.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


