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1. 32610 

Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet 

   De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 mei 2013. 

 

2. Gevolgen opknippen wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (32402)   

Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 19 maart 2013 (32402, A) besluit 

de commissie het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 33243, dat op 9 april 2013 

plaats zou vinden, tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen. De minister wordt hiervan 

schriftelijk in kennis gesteld.  

 

3. Voorhang ontwerpbesluit klinisch technoloog 

De conceptbrief in reactie op de brief van de minister van VWS van 5 maart 2013 

   (verslag schriftelijk overleg, 29282, F) wordt - na aanpassing op een tweetal punten - 

   vastgesteld. 

 

4. E1300121 

Voorstel voor een verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten en tot 

intrekking van Richtlijn 87/357/EEG en Richtlijn 2001/95/EG 

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties 

van VVD (Bruijn) - waarbij de fractie van de PvdA zich aansluit - en SP (Slagter-Roukema). 

De conceptbrief wordt per e-mail onder de leden van de commissie verspreid, om andere 

fracties de gelegenheid te geven zich aan te sluiten.   

 

5. Mededelingen en rondvraag 

De commissie neemt kennis van het verzoek van het lid Bouwmeester om initiatiefvoorstel 

33341 (Initiatiefvoorstel-Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot inzake 

verhoging alcoholleeftijd) - zo mogelijk - nog vóór het mei-reces van de Tweede Kamer 

plenair te behandelen. Het voorbereidend onderzoek vindt plaats op 9 april 2013.  

 

 

 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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De commissie spreekt uit zich te willen inspannen voor een spoedige plenaire agendering van 

het voorstel, maar plaatst daarbij de kanttekening dat realisatie daarvan in eerste instantie  

afhangt van tijdige en adequate beantwoording van de vragen uit het voorlopig verslag    

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 


