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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 datum 11 november 2008 

 kenmerk  39188/WB/KL 

 

 

 1. 29835* Wet ambulancezorg  

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 2 december 2008  

  plenair te behandelen.  

 

 2. 31551*  Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon 

pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch 

verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet 

uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, ter vereenvoudiging van de 

uitvoering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en 

ondergeschikte aard 

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  

 

 3.    Bespreking brief van de minister van VWS van 3 november 2008 inzake patiëntenrechten 

grensoverschrijdende zorg (EK 31.545 en 22.112, F, blz. 8-13; betreft 

beantwoording van vragen door de commissie VWS/JG op 24 september 2008 aan 

de minister gesteld naar aanleiding van het voorstel voor een richtlijn 

patiëntenrechten grensoverschrijdende zorg (COM (2008) 414)).   

  De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie (voorzien uiterlijk in 

januari 2009) af te wachten en vraagt de staf te adviseren over de tijdsplanning 

van mogelijk aan de regering te stellen vervolgvragen. 

 

 4.    Bespreking analyse gemaakt naar aanleiding van het reeds eerder geagendeerde memo 

d.d. 10 oktober 2008 inzake afwijking van de wet door gedelegeerde regelgeving 

  De commissie gaat akkoord met de nadere analyse en merkt op de onderdelen 93 tot en met 

96 van de analyse te beschouwen als een vorm van noodtoestand. 

 

 5.   De staf zal het stenografisch verslag van de behandeling in de Tweede Kamer van 

wetsvoorstel Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (31706), 

zodra beschikbaar aan de leden van de commissie doen toekomen.  

 

 

 



 datum 11 november 2008 

 blad 2 

 

 

 6.  Rondvraag: 

 De commissie besluit, op verzoek van het lid Meurs (PvdA), de inbreng van vragen 

ter voorbereiding van het gesprek met staatssecretaris van VWS over 

(wijziging/evaluatie van) de Embryowet uit te stellen tot 2 december 2008.  

 Op verzoek van het lid Ten Horn (SP) zullen de in de Tweede Kamer door het lid 

Koser Kaya (D66) aan de minister voor Jeugd en Gezin gestelde vragen over het 

elektronisch kinddossier aan de leden van de commissie worden gezonden 

(TK Aanhangsel van de Handelingen 2008/09, nr. 433). 

 

 

 

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

  Warmolt de Boer 

 

 


