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1.

31890

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaan-

denwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de
Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene
Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet
Naar aanleiding van het heden met de minister voor Jeugd en Gezin gevoerde mondeling
overleg stelt de commissie eindverslag vast teneinde het voorstel plenair te behandelen op
19 januari 2010.
2.

311221

Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op

het gebied van de volksgezondheid
Naar aanleiding van het met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevoerde
schriftelijke overleg (31122, J) stelt de commissie voor de plenaire beraadslagingen op
9 februari 2010 te heropenen.2
3.

Keten-DBCs en huisartsenbekostiging (29247/29248, E)
De commissie is van mening dat dit onderwerp in voldoende mate is behandeld en neemt
de brief van de minister van VWS van 15 december 2009 inzake keten-DBCs en
huisartsenbekostiging voor kennisgeving aan.

4.

Voorhang aanwijzing medisch specialistische zorg 2010
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 15 december 2009 inzake
voorhang3 aanwijzing medisch specialistische zorg 2010 voor kennisgeving aan.

5.

Voorhang inzake wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
De commissie behoudt zich het recht voor de brief van de minister voor Jeugd en Gezin
van 16 december 2009 inzake voorhang4 van een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet
op de jeugdzorg in verband met de invoering van de verwijsindex risicojongeren, eerst in
behandeling te nemen nadat het wetsvoorstel Verwijsindex risicojongeren (31855) door de

1

Lijst Balkenende (C)
De plenaire beraadslagingen over dit wetsvoorstel zijn op 26 mei 2009 gesloten en de
stemmingen zijn op 9 juni 2009 tot nader order van de agenda afgevoerd.
3
Artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg
4
Artikel 109 Wet op de jeugdzorg
2
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Eerste Kamer definitief plenair is afgehandeld. De commissie zal de regering hiervan
schriftelijk in kennis stellen. De plenaire behandeling van wetsvoorstel 31855 is voorzien
voor 26 januari 2010.
6.

Voorhang5 wijziging bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 17 december 2009 inzake
wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen voor
kennisgeving aan.

7.

Tweede voortgangsrapportage Wtcg
De bespreking van de brief (met bijlagen) van de staatssecretaris van VWS van
11 december 2009 inzake de Tweede voortgangsrapportage Wtcg wordt op 19 januari
2010 opnieuw geagendeerd. De vragen van het lid Meurs (PvdA) zullen via de griffie
onder de commissieleden worden verspreid.

8.

NZa-rapport uitvoering AWBZ 2008
De brief van de staatssecretaris van VWS van 16 december 2009 naar aanleiding van het
NZa-rapport Uitvoering AWBZ 2008 wordt op 19 januari 2010 opnieuw geagendeerd.

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

5

Artikel 2, eerste lid, Wet geneesmiddelenprijzen

