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1. E1000121 

Met betrekking tot het Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de 

Europese Commissie stelt de commissie voor de volgende voorstellen als prioritair aan te 

merken: 

- Youth on the Move” initiative 

- Proposal to amend the Regulation on Consumer Protection Cooperation N° 

2006/2004 

- Communication concerning the Second EU strategy for the protection and welfare of 

animals (2011-2015) 

- Reviewed Directive on veterinary medicinal products 

- Proposal for an integrated Youth on the Move programme 2014 – 2020 (Phase II) 

- eHealth Action Plan 

- Communication on an EU disability strategy 2010-2020 

- Council Recommendation on pandemic influenza preparedness and response 

planning in the EU 

- Reviewed Directive or Regulation concerning medical devices 

- Reviewed Directive on clinical trials 

- Revision of the Directive relating to transparency  of measures regulating the 

pricing of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of national 

health insurance system 

- Proposal for Council recommendation on Joint Programming on "Health, food, and 

prevention of diet-related diseases" (inclusief subsidiariteitstoets) 

 

2. Tweede voortgangsrapportage Wtcg (31706, 35) 

De brief naar aanleiding van het met de minister gevoerde schriftelijk overleg over de 

Tweede voortgangsrapportage Wtcg (31706, R) wordt na een kleine wijziging vastgesteld 

en wordt als commissiebrief verstuurd. 

 

3. Voorhang overgangsregeling kapitaallasten (29248, F) 

De brief inzake de overgangsregeling kapitaallasten en de voorhang van de voorgenomen 
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aanwijzing wordt op enkele onderdelen gewijzigd en zal als commissiebrief worden 

verzonden. 

 

4. Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars (30597, 138) 

De brief van de minister van VWS van 19 april 2010 (30579, 143) inzake go/no-go besluit 

uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars  wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. Voorhang zorgtoeslag (32123 XVI, 116/118)  

De commissie besluit de bespreking van het schriftelijk overleg over deze voorhang in de 

Tweede Kamer (brief van de minister VWS van 21 april 2010 met beantwoording Tweede 

Kamervragen van 5 maart 2010) in afwachting van de procedurevergadering van de 

commissie VWS van de Tweede Kamer d.d. 12 mei 2010, op 18 mei 2010 opnieuw te 

agenderen. 

 

6. Toezegging T01058 – Onderzoek privaatrechtelijk regime wanbetalers 

zorgverzekering 

De bespreking van de brief van de minister van VWS van 22 april 2010 naar aanleiding van 

een toezegging gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel structurele 

maatregelen wanbetalers zorgverzekering (31736, G) wordt uitgesteld tot 11 mei 2010. 

 

7. Mededelingen en rondvraag 

a.  Het College van Senioren heeft heden besloten dat de plenaire behandeling van 

wetsvoorstel 31466 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in 

verband met de elektronische informatie uitwisseling in de zorg (EPD) op 1 juni 2010 kan 

plaatsvinden. In verband hiermee spreekt de commissie de wens uit de nadere memorie 

van antwoord uiterlijk te kunnen agenderen in de commissievergadering van 18 mei 

2010. 

b.  In verband met afwezigheid van de voorzitter op 11 mei 2010 zal de vicevoorzitter 

de vergadering leiden. 

 

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

Warmolt de Boer  

   

 


