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1. 31706  Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten    

(Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 

Het voorstel is vandaag door de Tweede Kamer aangenomen. De leden van 

commissie wordt verzocht de inbreng voor het voorlopig verslag uiterlijk op vrijdag 

5 december 2008 om 09:00 uur bij de griffie aan te leveren. De griffie zal het 

ministerie van VWS verzoeken de beantwoording van het voorlopig verslag uiterlijk 

maandagmiddag 8 december 2008 om 17:00 uur aan de Kamer te doen 

toekomen. Onder voorbehoud van adequate beantwoording van de gestelde vragen 

zal de commissie op 9 december 2008 besluiten of de plenaire behandeling kan 

plaatsvinden op 15/16 december 2008, voorafgaand aan de plenaire behandeling van 

het Belastingplan 2009 (31704). De voorzitter van de commissie zal de door de 

commissie beoogde behandeling toelichten in een telefonisch onderhoud met de 

staatssecretaris.  

 

2. Brief van de minister van VWS van 3 november 2008 inzake het voorstel voor een 

richtlijn patiëntenrechten grensoverschrijdende zorg (COM(2008) 414). (EK 31.545 

en 22.112, F) 

De commissie besluit de inbreng van nadere vragen te verschuiven naar de 

commissievergadering van 2 december 2008. De commissie wenst een korte 

toelichting op de procedurele aspecten van dit dossier. 

 

3. De commissie besluit de brief van de minister van VWS inzake beantwoording van de 

vragen van de commissie VWS van de Tweede Kamer over het Besluit periodieke 

registratie Wet BIG (brief d.d. 27 oktober 2008, TK 29.282, nr. 65) voor kennis-

geving aan te nemen. 

 

4. De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretarissen van 

Financiën en van Economische Zaken en van de minister van Justitie van 3 november 

2008 inzake Vaste VeranderMomenten (VVM), (TK 29.515, nr. 270) te verschuiven 

naar de commissievergadering van 2 december 2008.   

 Tijdens die vergadering kan inbreng geleverd worden in verband met de 

voorbereiding van een notitie aan het College van Senioren over dit onderwerp.  
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 blad 2 

 

 

 

5. Werk- en wetgevingsprogramma 2009 Europese Commissie (COM(2008) 712)1. De 

commissie besluit de behandeling van dit programma te verschuiven naar de 

commissievergadering van 2 december 2008. De commissiestaf zal een voorselectie 

presenteren van mogelijk voor de commissie relevante onderwerpen uit het 

programma. 

 

6. Mededelingen: 

a. De nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Uitbreiding 

bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (31122) zal naar verwachting 

volgende week naar de Kamer worden gezonden. 

b. De commissiestaf zal bij het ministerie van VWS navraag doen naar de stand 

van zaken met betrekking tot de beantwoording van het voorlopig verslag inzake het 

wetsvoorstel Regeling waardering mantelzorgers (31317) en het wetsvoorstel 

Uitbreiding Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte met wonen 

(30859). 

c. Door het ministerie is meegedeeld dat de beantwoording van de 

commissiebrief van 5 november 2008 aan de minister voor Jeugd en Gezin over de 

digitaliseringsplicht voor de jeugdgezondheidszorg naar verwachting volgende week 

zal plaatsvinden. 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                                                
1  Betreft doorverwijzing commissie ESO (18 november 2008), zie ook dossier E080133 op 
www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/

