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Den Haag, 31 oktober 2006 

 

 

 

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering  

van dinsdag 31 oktober 2006  

 

 

 

1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30668  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de 

bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de 

grondslag van de premie 

 

wordt inbreng voor het verslag geleverd door de fractie van PvdA (Hamel).  

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

28494   Wijziging van Hoofdstuk III van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en 

van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 

 

en 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

29359   Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet  

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Dupuis), 

CDA (van de Beeten), PvdA (Hamel) en SP (Slagter). 

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

29835  Wet ambulancezorg  

wordt de brief besproken die onder agendapunt 6 geagendeerd stond (brief van de minister 

van VWS d.d. 27 oktober 2006 inzake risico’s uitstel behandeling Wet ambulancezorg 

(WAZ)). Met uitzondering van de VVD-fractie ziet de commissie in de brief geen aanleiding 

de behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten. De behandeling wordt aangehouden tot er 

meer zicht is op de veiligheidsregio’s. 

 



 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30173  Wijziging van de Warenwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot het 

stellen van hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en het piercen en tot het 

houden van toezicht daarop, de werking van die wet uit te breiden tot eet- en 

drinkwaren die worden verhandeld op het continentaal plat, alsmede tot 

strafbaarstelling van artikel 27, derde lid, van die wet op grond van de Wet op 

de economische delicten 

 

wordt eindverslag vastgesteld teneinde af te doen als hamerstuk. 

 

6. 

Zie punt 4. 

 

7. Rondvraag. 

 N.a.v. het gesprek met het College Bescherming Persoonsgegevens besluit de 

commissie het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 30380 (Wet gebruik 

burgerservicenummer in de zorg) uit te stellen tot na ontvangst van de memorie van 

antwoord bij wetsvoorstel 30312 (Burgerservicenummer). De commissie acht 

inwerkingtreding per 1 januari 2007 niet reëel. 

 

De commissie verzoekt om nadere achtergrondinformatie. Het CBP verwijst voor de 

standpunten van het College naar het advies van 25 oktober 2005. Een – nog te 

publiceren – artikel in Tijdschrift voor gezondheidsrecht zal aan de commissieleden 

worden aangeboden. 

 

 Aangekondigd wordt dat de PvdA (Putters) dinsdag 7 november 2006 een 

interpellatie zal aanvragen met betrekking tot de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning, tenzij naar zijn oordeel na de behandeling in de Tweede Kamer daar 

geen aanleiding meer toe is. De commissie ontvangt graag de informatie die de heer 

Putters aan het ministerie heeft verstrekt met betrekking tot gemeenten die nadeel 

zullen ondervinden in 2007. 

 

 

 

De waarnemend griffier van de commissie,  

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 

 


