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1.  

                     31736  Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere 

wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te 

laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering) 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 maart 2009. 

 

2.  

De commissie constateert naar aanleiding van het Voorstel voor een richtlijn inzake 

patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (COM(2008)414)1 dat er ten 

aanzien van diverse actuele Europese initiatieven op het terrein van de volksgezondheid 

onduidelijkheid bestaat over de afbakening tussen nationale en Europese bevoegdheden.  

In verband daarmee overweegt de commissie hierover een plenair debat te houden.  

Met het oog op de mogelijke behandeling van de voorliggende conceptrichtlijn tijdens de 

Raad van Ministers op 9 juni 2009 is de commissie voornemens een eventueel plenair debat 

over de afbakening van Europese- en nationale bevoegdheden voorafgaand aan die datum te 

houden. De commissie sluit niet uit daarnaast nog een afzonderlijk gesprek te willen houden 

met de minister over de voorliggende conceptrichtlijn.  

Dit punt wordt op 3 maart 2009 opnieuw geagendeerd. 

 

3.  

Naar aanleiding van de Mededeling betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de 

preventie en bestrijding van zorginfecties (COM(2008) 836) en het Voorstel voor een 

aanbeveling betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van 

zorginfecties (COM(2008) 837)2 besluit de commissie op 3 maart 2009 inbreng voor een 

reactie aan de regering te leveren. 

 

4. 

Naar aanleiding van het Voorstel voor een verordening tot wijziging, wat de 

geneesmiddelenbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft, van 

Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het 

                                                

1 Zie dossier E080070 op www.europapoort.nl 
2 Zie dossiers E080151a en E080151b op www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/


 datum 17 februari 2009 

 blad 2 

 

 

verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en 

diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau 

(COM(2008) 664) en het Voorstel voor een richtlijn tot wijziging, wat de 

geneesmiddelenbewaking betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een 

communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (COM(2008) 

665)3 bereiden de leden Peters (SP) en Leunissen (CDA) een conceptreactie aan de regering 

voor. Deze reactie wordt via de commissiestaf verspreid en zal worden besproken in de 

commissievergadering van 10 maart 2009. 

 

5. 

  a. De commissie stelt vast dat de op 3 februari 2009 door de commissie gestelde 

vragen over de wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi nog niet zijn beantwoord. 

b.  De plenaire behandeling van Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan 

mantelzorgers (Regeling waardering mantelzorgers) (31.317) vindt plaats op 17 maart 2009. 

c. De griffier van de commissie zal namens de voorzitter reageren op de ingekomen 

brief van dhr. Rabbinge.  

 

 

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

Warmolt de Boer  

 

 

                                                
3  Zie dossiers E090009a en E090009b op www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/

