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 aan De leden van de commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 

 datum 29 juni 2010 

 ons kenmerk 41163/WB/ 
 

1. E0900341 

De commissie neemt de Mededeling van de Commissie aan de het Europees Parlement 

overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie inzake het standpunt van de Raad in eerste lezing over de aanneming van 

een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van 

dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (COM (2010) 324/F) voor 

kennisgeving aan. 

 

2. Overgangsregeling kapitaallasten (29248, H) 

De commissie stelt de brief aan de minister van VWS van 29 juni 2010 vast. 

 

3. Voorhang2 verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII (TK 32310, 6) 

De commissie voert de conceptbrief voorlopig van de agenda af. 

 
4. Voorhang3 herziening zorgstelsel (29689, 303) 

De commissie besluit in afwachting van de uitkomsten van het AO van 29 juni 2010 in de 

Tweede Kamer, de bespreking van de brief van de minister van VWS van 21 juni 2010 

inzake de voorhang in verband met wijziging Besluit zorgverzekering, inclusief de brief van 

28 juni 2010 met het financieel overzicht maatregelen zorg , op 6 juli 2010 opnieuw te 

agenderen.  

De commissie behoudt zich het recht voor nadere vragen stellen. De minister wordt 

hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

 

5. Toezegging T01162 

De commissie neemt de brief van de minister voor Jeugd en Gezin inzake het melden van 

jeugdigen aan de verwijsindex risicojongeren door artsen (31855, K) voor kennisgeving 

aan, waarmee de toezegging is voldaan. 

 

 

                                                 
1  Zie dossier op www.europapoort.nl  
2  Artikel 3a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, artikel 2, derde lid, van 
de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers en artikel 5, eerste lid, van de Wet 
buitengewoon pensioen Indisch verzet 
3  Artikel 124 Zorgverzekeringswet 



 datum 29 juni 2010 

 ons kenmerk /WB/ 

 blad 2 

 

 

6. Toezegging T01093 

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van VWS van 18 

juni 2010 inzake bezwaar tegen inzage medisch dossier (31122, N). De conceptbrief wordt 

6 juli 2010 geagendeerd. De toezegging blijft deels openstaan. 

 

7. Mededelingen en rondvraag 
Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 28 juni 2010 (31466, N) over 

de motie Tan c.s. inzake het EPD/LSP (31466, K) zal een gewijzigde versie van die motie 

worden ingediend. Op 5 of 6 juli 2010 vindt daarom een kort debat plaats naar aanleiding 

van de brief van 28 juni 2010. De stemming over de gewijzigde motie Tan c.s. alsmede 

over de overige op 1 juni 2010 ingediende moties (31466, J en L) is voorzien voor 6 juli 

2010. 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 


