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1. 33062
Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde
instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te
beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en
het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 5 maart 2013.
2. 33494
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor
het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de
gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in
het gerechtsgebouw
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 12 maart 2013.
3. Gezamenlijke agenda VWS: Van systemen naar mensen (32620)
De commissie neemt kennis van de brief (32620, 78) inzake de beleidsdoelstellingen van
VWS, die op 8 februari 2013 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van
schriftelijk overleg (32620, C) is deze brief met de bijbehorende bijlagen ook aangeboden
aan de Eerste Kamer. De commissie besluit de stukken mogelijk te betrekken bij de
behandeling van toekomstige wetgeving. In verband daarmee verzoekt zij de brief en de
bijlagen tevens op papier te mogen ontvangen.
4. Schrappen voorhangprocedure Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp)
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 12 februari 2013 in reactie op
brief van 20 december 2012 (verslag schriftelijk overleg: 29477, E) voor kennisgeving aan
en wacht de verdere ontwikkelingen af.
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5. T01509
Internetverkoop leeftijdsgebonden producten (32022)
De bespreking van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 augustus
2012 over de naleving van leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten
(28684, 362) wordt aangehouden tot 5 maart 2013.
6. Mededelingen en rondvraag
De technische briefing in het kader van de behandeling van wetsvoorstel 33243 (Wijziging
van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg) zal plaatsvinden op dinsdag 5 maart
2013, 15:00-16:00 uur.
In de briefing zal onder andere aandacht worden geschonken aan recente ontwikkelingen
met betrekking tot het nog bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 32402 (Wet
cliëntenrechten zorg - Wcz) en de (eventuele) doorwerking van die ontwikkelingen in
wetsvoorstel 33243 en in andere - nog aanhangige - wetsvoorstellen.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

