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1. 32195
Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet
veiligheidsregio’s
De commissie levert op 12 april 2011 inbreng voor het nader voorlopig verslag.
De staf gaat op verzoek van de commissie na wat er bij de behandeling van de Wet
ambulancezorg (29835) gezegd is over de congruentie van veiligheids- en ambulanceregio’s.
2. 32196
Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische
verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register
van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 mei 2011.
De commissie verzoekt om een (gezamenlijke) notitie bij de wetsvoorstellen 32196 en
32261.
3. 32261
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in
verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 mei 2011.
De commissie verzoekt om een (gezamenlijke) notitie bij de wetsvoorstellen 32261 en
32196.
4. Periodieke registratie Wet BIG (29282, A)
De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van VWS van 29 maart
2011, waarin de minister reageert op brieven van de commissie van 1 oktober 2010 en
3 november 2010 (29282, B) aan te houden tot 12 april 2011.
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5. Vierde voortgangsrapportage Wtcg
De commissie stelt de brief aan de minister van VWS vast. De commissie reageert hierin op
de brief van de minister van VWS van 24 februari 2011 (31706, 43).
6. Mededelingen en rondvraag
In verband met de evaluatie van de Q-koortsuitbraak laat de minister van VWS, mede
namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, bij brief van
5 april 2011 weten dat de Kamer eind april geïnformeerd zal worden over de
risicoanalysestructuur zoönosen. Aanvankelijk was deze risicoanalyse toegezegd voor maart
2011 (28286, D). De risicoanalyse zal - zodra beschikbaar - worden geagendeerd in een
gezamenlijke vergadering van de commissies VWS en LNV.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

