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1. 32711 

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische 

ontwikkelingen 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 16 april 2013. 

 

2. 33253 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en  

enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit  

van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de  

kwaliteit en bereikbaarheid van zorg  

In afwachting van de reactie op de commissiebrief van 28 maart 2013 besluit de commissie 

de procedure tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen. 

 

3. 33341 

Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot  

houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te  

verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren  

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers), 

PvdA (Ter Horst), CDA (Flierman), PVV (Frijters-Klijnen), D66 (Scholten), GroenLinks 

(Ganzevoort) en ChristenUnie (Kuiper). 

 

4. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van VWS van 19 maart 2013 in 

reactie op de brief van 21 februari 2013 (verslag schriftelijk overleg 33400 XVI, D) en is van 

mening dat de toezeggingen T01057, T01372, T01410 en T01545 voldaan zijn.  

De commissie besluit een schriftelijke reactie te sturen naar aanleiding van twee 

toezeggingen (T01409 en T01598).   

 

5. Planning  beleids- en wetsvoorstellen 

De commissie neemt de brief - met bijlagen - van de bewindslieden van VWS van 3 april  

2013 (32620, 81) voor kennisgeving aan.     

 



 

 datum 9 april 2013 

 ons kenmerk 44875/WB/ 

 blad 2 

 

 

 

 

 

6. Bestuur in samenhang, De bestuurlijke organisatie in Nederland 

De commissie neemt kennis van de brief van de minister BZK van 28 maart 2013 (EK 

CII/33400, A). 

 

7. Mededelingen en rondvraag 

De commissie stelt voor de Algemene Rekenkamer op 28 mei 2013 een briefing te laten 

verzorgen over het rapport 'Indicatoren voor kwaliteit in de zorg' (33585, 1). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 


