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1.
31706

Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet

tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)
De commissie stelt eindverslag vast. De plenaire behandeling zal plaatsvinden op 15/16
december 2008.
2.
31122

Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het
gebied van de volksgezondheid

De commissie stelt eindverslag vast en besluit de plenaire behandeling in afwachting van de
toezending van het handhavingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en
het Samenwerkingsprotocol tussen OM en IGZ, uit te stellen.
3.
De commissie stelt de conceptbrief over de toekomstige wijzigingen en evaluatie van de
Embryowet vast en stelt voor het gesprek met de staatssecretaris van VWS ter
beantwoording van de schriftelijk voorgelegde vragen op 3 februari 2009 te houden. De
vragen worden ter voorbereiding op het gesprek per brief aan de staatssecretaris gestuurd.
4.
De conceptbrief met aanvullende vragen over het richtlijnvoorstel betreffende
grensoverschrijdende gezondheidszorg (COM(2008) 414) wordt als commissiebrief, in
afschrift aan de TGCS, naar de regering verstuurd.
De commissie is van mening dat de brief van de Europese Commissie geen nieuwe inzichten
oplevert en verzoekt de commissiestaf na te gaan of een kopie van de brief ook aan de
regering is gestuurd (eventueel via de TGCS), met welke insteek de Nederlandse regering
aan de Europese beraadslagingen zal deelnemen, wanneer op Europees niveau overleg
plaatsvindt en wat de relatie is met de brief van de Tweede Kamer d.d. 10 oktober 2008 (31
545, nr. 6), teneinde dit punt volgende week opnieuw te agenderen.
De commissie overweegt een gesprek met de minister van VWS over dit onderwerp te
houden.
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5.
De brief van de minister van VWS van 3 december 2008 inzake de toezeggingen met
betrekking tot de wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van
bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van
medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige
vreemdelingen (31249) wordt opnieuw geagendeerd in de vergadering van 16 december
2008.
6.
Mededelingen:
a.

De brief van de minister voor Jeugd en Gezin van 9 december 2008 over de

digitaliseringsplicht wordt geagendeerd in de commissievergadering van 23 december
2008. De brief strekt ter beantwoording van vragen over dit onderwerp die de commissie op
5 november 2008 per brief aan de minister heeft gezonden.
b.

De memorie van antwoord van het wetsvoorstel Regeling waardering mantelzorg

(31.317) is volgens toezeggingen van het ministerie van VWS volgende week te verwachten.
c.

De beantwoording door het ministerie van VWS van de commissiebrief van 18

september 2008 inzake de tweede evaluatie van de Wet inzake bloedvoorziening is heden
ontvangen(EK 29.447, A) en zal in de commissievergadering van 16 december 2008
worden geagendeerd.
d.

De beantwoording van de commissiebrief van 25 september 2008 inzake de

voorhangprocedure Regeling maximumprijzen geneesmiddelen is volgens toezeggingen van
het ministerie van VWS volgende week te verwachten.

De griffier van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin,
Warmolt de Boer

