Den Haag, 17 december 2021
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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16
december 2021

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, M.E. Esmeijer 16 december 2021
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16-12-2021 2021Z22016
De besluiten over de aangemelde punten voor de commissie-regeling van
werkzaamheden staan onderstaand per apart agendapunt vermeld.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid,
J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 16 december 2021
Verzoek van het lid van den Berg om een stand van zakenbrief van de minister
van VWS over de integrale bekostiging van de geboortezorg, waarin onder
meer wordt ingegaan op enkele vragen, zoals waarom een brief hierover niet
eerder naar de Kamer is gestuurd en over de deadline om een aanwijzing aan
de NZa te geven. - 2021Z23782
Het verzoek wordt gehonoreerd. Dit betekent dat aan de minister van VWS zal
worden verzocht 1) om een stand van zakenbrief over de integrale bekostiging
van de geboortezorg, 2) een reactie op een verzoek van IJmond Geboortezorg
en meerdere organisaties (2021Z17774) om duidelijkheid te krijgen over
voortzetting van deze integrale bekostiging.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Mededelingen
Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
3.

Agendapunt:

Nederlandse reactie op publieke consultatie Europese Commissie over
de herziening van de verordening etikettering en verpakking van
chemische stoffen (CLP-verordening)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 30 november 2021
Nederlandse reactie op publieke EC-consultatie over de herziening van de CLPverordening - 22112-3242
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Informele EU-Gezondheidsraad (9/10
februari) d.d. 2 februari 2022.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de twee BNC-fiches:
Mededeling HERA (Kamerstuk 22112-3213) en: Verordening HERA
(Kamerstuk 22112-3214)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 26 november 2021
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling HERA en over het
fiche: Verordening HERA - 22112-3240
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Informele EU-Gezondheidsraad (9/10
februari) d.d. 2 februari 2022.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 15 oktober
2021
Fiche: Mededeling HERA - 22112-3213
Ter informatie.
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 15 oktober
2021
Fiche: Verordening HERA - 22112-3214
Ter informatie.
EU
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5.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad (7 december
2021) d.d. 29 november 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 1 december 2021
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de formele
EU gezondheidsraad van 7 december 2021 (Kamerstuk 21501-31-642) 21501-31-643
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Informele EU-Gezondheidsraad (9/10
februari) d.d. 2 februari 2022.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie Herziening aanbeveling 2020/1475 van de
Europese Raad betreffende een gecoördineerde aanpak van de
beperking van het vrije personenverkeer, in reactie op de COVID-19pandemie

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 3 december 2021
Kabinetsappreciatie Herziening Raadsaanbeveling 2020/1475 betreffende een
gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije personenverkeer, in
reactie op de COVID-19-pandemie - 25295-1623
Niet controversieel verklaren.
Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom
het coronavirus d.d. 16 december 2021.
• Deze brief dient ter vervanging van het gebruikelijke BNC-fiche over dit
voorstel.
• Het Sloveens voorzitterschap heeft aangegeven de discussie hierover in de
eerste helft van december af te willen ronden.

Besluit:
Besluit:
Noot:

7.

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 26 november 2021
Geannoteerde agenda van de formele EU gezondheidsraad van 7 december
2021 - 21501-31-642
Ter informatie.
EU

Volgcommissie(s):

J&V, EU

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 9 december 2021
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS - 2021Z22942
Besluiten conform voorstellen op de lijst.
Dit betekent dat:
• De twee voorstellen betreffende aanpak veilig vrij verkeer (EU)
2020/1475 (COM (2021) 749) en (EU) 2020/1632 COM (2021) 755) worden
betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 16 december 2021.
• De mededeling van de Europese Commissie over een gezamenlijke aanpak
covid-19-uitdagingen (COM (201) 764) wordt betrokken bij het CD
Informele EU Gezondheidsraad d.d. 2 februari 2022.
• Het voorstel voor een besluit van de Europese Raad om de EU te laten
onderhandelen over een pandemieverdrag (2005) COM (2021) 766) wordt
betrokken bij het CD Informele EU Gezondheidsraad d.d. 2 februari 2022.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Stafnotitie EU prioritering Commissie Werkprogramma 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 9 december 2021
Stafnotitie EU prioritering Commissie Werkprogramma 2022 - 2021Z23023
De commissie besluit het volgende (zie noot):
1. De volgende drie wetgevende voorstellen worden prioritair
verklaard: a) Herziening van de wetgeving inzake aanvullende
beschermingscertificaten, b) Herziening van de geneesmiddelenwetgeving,
c) Herziening van de EU-wetgeving inzake geneesmiddelen voor kinderen
en voor zeldzame ziekten.
2. Er wordt een vooraankondiging gedaan voor een behandelvoorbehoud of
subsidiariteitstoets op deze drie voorstellen.
3. Het wetsvoorstel “Herziening van de wetgeving inzake aanvullende
beschermingscertificaten” wordt betrokken bij het rapporteurschap EU
Farmaceutische strategie.
4. De overige niet-wetgevende voorstellen worden niet prioritair verklaard.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Wetgeving
9.

Agendapunt:

Wijziging samenhangende met de Najaarsnota van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 1
december 2021
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) - 35975-XVI
Inbreng feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 6 december 2021.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de
Nederlandse Sportraad)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 2
december 2021
Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de
Nederlandse Sportraad) - 35983
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 14 januari 2022 om 12:00
uur.
BiZa

Agendapunt:

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 3 december 2021
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 - 252951622
Voor kennisgeving aangenomen.
• Deze regeling wijzigt de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm)
vanwege een verschrijving.
J&V, BiZa

Besluit:
Besluit:

11.

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
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12.

Agendapunt:

Het moment van inbreng voor de nadere verslagen over de drie
coronatoegangsbewijzen -wetsvoorstellen (TK 35971, 35972, 35973)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 16 december 2021
Het moment van inbreng voor de nadere verslagen over de drie ctb-wetten 2021Z23757
De inbrengen t.b.v. de nadere verslagen over de drie wetten inzake de
coronatoegangsbewijzen van vrijdag 17 december, 10.00 uur worden verplaatst
naar 5 januari 2022 te 14.00 uur.
De minister van VWS wordt verzocht de toegezegde nadere informatie over
onder meer de effectiviteit van het CTB op basis van 2G in relatie tot de huidige
epidemiologische situatie, uiterlijk een dag voor 5 januari 2022 aan de Kamer
te doen toekomen.

Besluit:

Besluit:

Brieven bewindspersonen VWS
13.

Agendapunt:

Rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inzake ‘Het
resultaat telt 2020’

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 15 november 2021
Rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inzake ‘Het resultaat
telt 2020’ - 31765-611
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
• Aangehouden in de procedurevergaderingen d.d. 2 en 16 december 2021
i.v.m. een vraag van de commissie over het commissiedebat IGJ. Zie
hiervoor agendapunt 53.

Besluit:
Noot:

14.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over twee kabinetsbrieven: de
concept Wijziging Subsidieregeling donatie bij leven (Kamerstuk
28140-113) en het eindrapport Evaluatie Subsidieregeling donatie bij
leven (Kamerstuk 28140-114)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 26 november 2021
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het verzoek van de
commissie over informatie betreffende de concept Wijziging Subsidieregeling
donatie bij leven (Kamerstuk 28140-113) en over het eindrapport over de
Evaluatie Subsidieregeling donatie bij leven (Kamerstuk 28140-114) - 28140115
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 15 juni 2021
Reactie op verzoek commissie over informatie betreffende de concept Wijziging
Subsidieregeling donatie bij leven - 28140-113
Ter informatie.
Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 5 juli 2021
Eindrapport over de Evaluatie Subsidieregeling donatie bij leven - 28140-114
Ter informatie.
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15.

Agendapunt:

Resultaten verslag Bestuurlijke Verkenning over het
Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 29 november 2021
Resultaten verslag Bestuurlijke Verkenning over het Waarschuwingsregister
Zorg en Welzijn - 32620-272
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Governance in de
zorgsector.

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Reactie op de moties van de leden Bergkamp en Veldman over een
geschikt model uitwerken waarin richtlijnen doorlopend worden
geactualiseerd (Kamerstuk 31016-332) en van de leden Ellemeet en
Van den Berg over niet bewezen effectieve zorg altijd in een
onderzoeksetting leveren (Kamerstuk 29689-1112)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 29 november 2021
Reactie op de moties van de leden Bergkamp en Veldman over een geschikt
model uitwerken waarin richtlijnen doorlopend worden geactualiseerd
(Kamerstuk 31016-332) en van de leden Ellemeet en Van den Berg over niet
bewezen effectieve zorg altijd in een onderzoeksetting leveren (Kamerstuk
29689-1112) - 29689-1135
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch
Specialistische Zorg / ziekenhuiszorg.

Besluit:
Besluit:

17.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het debat over het burgerinitiatief ‘Erken
fibromyalgie’, inzake het projectplan fysio- en oefentherapie

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 29 november 2021
Toezegging gedaan tijdens het debat over het burgerinitiatief ‘Erken
fibromyalgie’, inzake het projectplan fysio- en oefentherapie - 29689-1136
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Pakketbeheer.

Besluit:
Besluit:

18.

Agendapunt:

AEF-rapport: Gevolgen van de grotere uitstroom naar de Wlz voor
beschermd wonen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 2 december 2021
AEF-rapport: Gevolgen van de grotere uitstroom naar de Wlz voor beschermd
wonen - 34104-346
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz.

Besluit:
Besluit:
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19.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Maeijer, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 17 november 2021, over de vergoeding van
Kaftrio

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 2 december 2021
Reactie op verzoek van het lid Maeijer, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 17 november 2021, over de vergoeding van Kaftrio 29477-736
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Geneesmiddelenbeleid.

Besluit:
Besluit:

20.

Agendapunt:

Duiding perinatale sterftecijfers 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 6 december 2021
Duiding perinatale sterftecijfers 2020 - 32279-218
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zwangerschap en
geboorte.

Besluit:
Besluit:

21.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht van RTL Nieuws
‘Honderden dubieuze zorgbedrijven ontdekt: vermoedens van fraude en
zelfverrijking’ van 29 oktober 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 7 december 2021
Reactie op verzoek commissie over het bericht van RTL Nieuws ‘Honderden
dubieuze zorgbedrijven ontdekt: vermoedens van fraude en zelfverrijking’ van
29 oktober 2021 - 28828-129
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Mogelijke
zorgfraude in een aantal zorgorganisaties.

Besluit:
Besluit:

22.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek
commissie over petitie ‘oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek
en behandeling langdurige Covid’ en over het 10-puntenplan Long
Covid (Kamerstuk 25295-1453)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 7 december 2021
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over
petitie ‘oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling
langdurige Covid’ en over het 10-puntenplan Long Covid (Kamerstuk 252951453) - 25295-1629
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Langere termijn
coronabeleid.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 20 september 2021
Reactie op verzoek commissie over petitie ‘oproep om erkenning,
gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige Covid’ en over het 10puntenplan Long Covid - 25295-1453
Ter informatie.
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23.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het onderzoeksrapport inzake 'Sterk Spul'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 29 november 2021
Beleidsreactie op het onderzoeksrapport inzake 'Sterk Spul' - 30234-292
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de
begroting VWS 2022 en aanverwante zaken d.d. 2 december 2021.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Verslavingszorg/drugsbeleid.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

24.

Agendapunt:

Jaarrapportage 2020 Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 9 december 2021
Jaarrapportage 2020 Wet afbreking zwangerschap (Wafz) - 30371-47
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 27 januari 2022 te 14.00 uur.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische ethiek.
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het voorstel van wet van het lid
Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap i.v.m. afschaffen
verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen.

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Besluit:

25.

Agendapunt:

Onderzoek toekomst bloedvoorziening

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 9 december 2021
Onderzoek toekomst bloedvoorziening - 29447-73
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Bloedvoorziening.

Agendapunt:

Vergoeding Kaftrio per 1 januari 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 9 december 2021
Vergoeding Kaftrio per 1 januari 2022 - 29477-737
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Geneesmiddelenbeleid.

Besluit:

26.

Besluit:
Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
27.

Agendapunt:

Plan van aanpak 'boosteroffensief'

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 3 december 2021
Plan van aanpak 'boosteroffensief' - 2021Z22587
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 15 december 2021.

Besluit:
Besluit:

8

28.

Agendapunt:

132e OMT advies en update omikronvariant

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 6 december 2021
132e OMT advies en update omikronvariant - 25295-1627
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 15 december 2021.

Besluit:
Besluit:

29.

Agendapunt:

Advies van de Gezondheidsraad over vaccinatie van kinderen van 5 t/m
11 jaar met verhoogd medisch risico

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 8 december 2021
Advies van de Gezondheidsraad over vaccinatie van kinderen van 5 t/m 11 jaar
met verhoogd medisch risico - 25295-1630
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 15 december 2021.

Besluit:
Besluit:

30.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het 130e OMT advies en
kabinetsreactie (Kamerstuk 25295-1555)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 3 december 2021
Beantwoording vragen commissie over het 130e OMT advies en kabinetsreactie
- 25295-1625
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 15 december 2021.

Besluit:
Besluit:

31.

Agendapunt:

Proces wetsvoorstellen Covid-19

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 6 december 2021
Proces wetsvoorstellen Covid-19 - 25295-1626
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij de extra procedurevergadering van de commissie VWS d.d. 6
december 2021.
BiZa, J&V

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Kabinetsappreciaties moties ingediend bij het coronadebat van 1
december 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 2 december 2021
Kabinetsappreciaties moties ingediend bij het coronadebat van 1 december
2021 - 25295-1621
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij de stemmingen over de ingediende moties tijdens het
coronadebat van 1 december 2021, d.d. 2 december 2021.
J&V, OCW

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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33.

Agendapunt:

Nadere toelichting oordeel amendement van het lid Rudmer Heerema
c.s. over middelen voor Thialf (Kamerstuk 35925-XVI-137)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 6 december 2021
Nadere toelichting oordeel amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over
middelen voor Thialf (Kamerstuk 35925-XVI-137) - 35925-XVI-159
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij de stemmingen in verband met de vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 2022 d.d. 7 december 2021.

Besluit:
Besluit:

34.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg op vragen commissie over het
Werkprogramma NLsportraad (Kamerstuk 30234-276)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 29 november 2021
Antwoorden op vragen commissie over het Werkprogramma NLsportraad
(Kamerstuk 30234-276) - 30234-291
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de
begroting VWS 2022 en aanverwante zaken d.d. 2 december 2021.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

35.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de formele EU gezondheidsraad van 7
december 2021

Zaak:

Noot:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 26 november 2021
Geannoteerde agenda van de formele EU gezondheidsraad van 7 december
2021 - 21501-31-642
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het schriftelijk overleg EU Gezondheidsraad (7 december 2021)
d.d. 29 november 2021.
• Zie agendapunt 5.
EU

Agendapunt:

Maatregelen COVID-19 van 26 november 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 26 november 2021
Maatregelen COVID-19 van 26 november 2021 - 25295-1560
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 1 december 2021.
J&V, OCW

Besluit:
Besluit:

36.

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 16 september 2021
Werkprogramma NLsportraad - 30234-276
Ter informatie.

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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37.

Agendapunt:

Stand van zaken over de maatregelen omikronvariant van het
coronavirus

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 29 november 2021
Stand van zaken over de maatregelen omikronvariant van het coronavirus 25295-1562
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 1 december 2021.

Besluit:
Besluit:

38.

Agendapunt:

Nadere maatregelen omikronvariant van het coronavirus

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 1 december 2021
Nadere maatregelen omikronvariant van het coronavirus - 25295-1563
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 1 december 2021.

Besluit:
Besluit:

39.

Agendapunt:

RIVM rapport: Effectiviteit van vaccinatie tegen ziekenhuis en
intensive-care-opname in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 1 december 2021
RIVM rapport: Effectiviteit van vaccinatie tegen ziekenhuis en intensive-careopname in Nederland - 25295-1618
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 1 december 2021.

Besluit:
Besluit:

40.

Agendapunt:

Aanschaf Valneva vaccin

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 26 november 2021
Aanschaf Valneva vaccin - 25295-1561
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 1 december 2021.

Besluit:
Besluit:

41.

Agendapunt:

Afkondiging fase 2d Opschalingsplan Landelijk Netwerk Acute Zorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 26 november 2021
Afkondiging fase 2d Opschalingsplan Landelijk Netwerk Acute Zorg - 252951559
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 1 december 2021.

Besluit:
Besluit:
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Overig
42.

Agendapunt:

Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 29 oktober 2021
Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's - 2021Z19009
Geen van de de leden is in de gelegenheid deel te nemen aan een interview
voor de evaluatie van de nieuwe beleidslijn gericht op het openbaar maken van
beslisnota’s.
I&W, SZW, BuZa, DEF, EU, KR, J&V, OCW, LNV, FIN, EZK, DiZa, VWS, BuHaOS

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

43.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 8 december 2021
Stafnotitie - deelname evaluatie beslisnota's VWS - 2021Z22886
Ter informatie.

Agendapunt:

Nadere uitwerking voorbereidingsgroep jeugdzorg

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 8 december 2021
Stafnotitie - Nadere uitwerking voorbereidingsgroep jeugdzorg - 2021Z22887
De commissie stemt in met de voorgestelde aanpak. Dit betekent dat de leden
Kuiken, Westerveld en De Neef zijn benoemd tot rapporteurs, het mandaat is
vastgesteld en besloten is dat het advies ter bespreking en vaststelling aan de
commissie zal worden voorgelegd.
J&V

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht data procedurevergaderingen VWS t/m het zomerreces 2022
Ter informatie

Besluit:

44.

Kerstreces 2021/2022, 17 december 2021 t/m 10 januari 2022
• Woensdag 12 januari 2022, 10.15-11.30 uur
• woensdag 26 januari 2022, 11.15-12.30 uur
• woensdag 9 februari 2022, 10.15-11.30 uur
• woensdag 23 februari 2022, 10.15-11.30 uur
Voorjaarsreces 2022, 25 februari t/m 7 maart 2022
• woensdag 9 maart 2022, 10.15-11.30 uur
• woensdag 23 maart 2022, 10.15-11.30 uur
• woensdag 6 april 2022, 10.15-11.30 uur
• woensdag 20 april 2022, 10.15-11.30 uur
Meireces 2022, 22 april t/m 9 mei 2022
• woensdag 11 mei 2022, 10.15-11.30 uur
• woensdag 25 mei 2022, 10.15-11.30 uur
• woensdag 8 juni 2022, 10.15-11.30 uur
• woensdag 22 juni 2022, 10.15-11.30 uur
• woensdag 6 juli 2022, 10.15-11.30 uur
Zomerreces 2022, 8 juli t/m 5 september 2022
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45.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand
van zaken 8 december 2021)
Betreffende nr. 7 (35 824) zal worden geïnformeerd wanneer de brief over het
afwegingskader naar de Kamer wordt gestuurd en inzake nr. 9 (35 872) zal
aan de griffie plenair worden verzocht of dit wetsvoorstel kan worden
behandeld voordat het jaarlijkse commissiedebat Zorgverzekeringswet wordt
gehouden.
1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging
van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in
verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap
via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019.
2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met
actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief
gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft
plaatsgevonden op 9 september 2021.
3. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale
tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen.
Aangemeld voor plenaire behandeling 12-01-2021. De commissie heeft
besloten dit wetsvoorstel aan te willen melden als hamerstuk.
4. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met
mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele
wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 0302-2021. De commissie heeft in de p.v. van 29-09-2021 besloten dit
wetsvoorstel op korte termijn indien mogelijk in een WGO te behandelen.
5. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking
zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale
beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor
plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
6. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in
jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling
d.d. 29 september 2021.
7. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld
voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. De wetsbehandeling
zal pas plaatsvinden na ontvangst van de toegezegde brief over het
afwegingskader, die naar verwachting voor het kerstreces naar de Kamer
zal worden gestuurd.
8. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo
2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
9. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het
afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire
behandeling d.d. 18 november 2021.
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46.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van
de nota n.a.v. het verslag
Ter informatie.
1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot
wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de
vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december
2014 is het verslag uitgebracht.
2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Dranken Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de
mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering
mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een
sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen
wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
4. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband
met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de
verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten
jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
5. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries
houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in
verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag
uitgebracht.
6. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de
Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een
openbaar register over de financiële betrekkingen tussen
vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers
van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren,
maatschappen, zorginstellingen, derden en patiëntenconsumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op
12 juli 2021 is het verslag uitgebracht.
7. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is
het verslag uitgebracht.
8. 35 944 Twaalfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar
2021. Op 17 november 2021 is het verslag houdende een lijst van vragen
uitgebracht.
9. 35 942 wetsvoorstel Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3
december 2021 is het verslag uitgebracht.
10. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse
onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 3 december 2021 is
het verslag uitgebracht.
11. 35 970 Dertiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar
2021. Op 6 december 2021 is het verslag houdende een lijst van vragen
uitgebracht.
12. 35975-XVI Wijziging samenhangende met de Najaarsnota van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar
2021. Op 6 december 2021 is het verslag houdende een lijst van vragen
uitgebracht.
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47.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld
of nog niet vastgesteld
Ter informatie.
1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in
verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter
ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting
donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig
bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst
van de Nota van wijziging.
2. 35 979 Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet
maatregelen covid-19. Datum verslag is vastgesteld op 15 december
2021.
3. 35 983 Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet
op de Nederlandse Sportraad). Ter bespreking in de procedurevergadering
d.d. 15 december 2021.
4. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30
november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum nader verslag is
vastgesteld op 5 januari 2022.
5. 35 972 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het
schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van
onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het
beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Op 30 november 2021 is
het verslag uitgebracht. Datum nader verslag is vastgesteld op 5 januari
2022.
6. 35 973 Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Op 30
november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum nader verslag is
vastgesteld op 5 januari 2022.

48.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling,
controversieel verklaard
Ter informatie.
1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele
andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en
het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van
samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige
zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen
samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire
behandeling 17-12-2020.
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49.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS
Ter informatie.
1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid
Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de
griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in
te plannen.
2. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en
Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid
Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. Een meerderheid van de
Kamer heeft de wens uitgesproken dit debat nog voor het kerstreces in te
plannen.
3. Debat over subsidie aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens
de RvW van 22 september 2021).
4. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens
de RvW van 28 september 2021).
5. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel
(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021).

50.

Agendapunt:

Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle
geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard
Er zijn op dit moment geen nieuwe tweeminutendebatten aangevraagd.

51.

Agendapunt:

Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en
wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten
heeft om deze (op enig moment) in te plannen.
Over de planning van het het CD Langere termijn coronabeleid wordt in de
volgende procedurevergadering (12 januari 2022) een besluit genomen; over
de planning van de nrs. 2 t/m 6 wordt een besluit genomen als er een nieuw
kabinet is.

Besluit:

1. CD Langere termijn coronabeleid (stond gepland op 3 november
2021).
2. CD Mogelijke zorgfraude in een aantal zorgorganisaties.
3. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve
zorg/Wijkverpleging/Wmo (stond gepland op 9 december 2021).
4. CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz (stond gepland op
25 november 2021).
5. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang
van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond
gepland op 17 november 2021; inplannen met een nieuw kabinet).
6. CD Leefstijlpreventie (stond gepland op 18 november 2021; inplannen
met een nieuw kabinet).
Reeds ingepland:
1. NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de
GGD" (TK 35758), 17 januari 2022 (13.00-18.00 uur).

2. WGO Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van
technische aard (35587), 24 januari 2022 (14.00-17.30 uur);

3. NO Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal
Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een
zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of
terreuraanslag” (TK 35766) , 31 januari 2022 (14.00 – 18.00 uur);
4. CD Informele EU-Gezondheidsraad (9/10 februari), 2 februari 2022 (14.0017.00 uur);

5. CD Zorgfraude, 3 februari 2022 (10.00-14.00 uur);
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6. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed
begin is het halve werk (TK 35882), 14 februari 2022 (14.00 tot 18.00
uur).
7. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen
zonder medische noodzaak' (TK 35581), 21 februari 2022 (14.00 tot
18.00 uur).

52.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht ongeplande commissiedebatten
Ter informatie.
1. CD Acute Zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april
2021.
2. CD Administratieve lasten 5 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 14 december 2020.
3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 25 oktober 2021.
4. CD Bloedvoorziening 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23
september 2019.
5. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1
juli 2019.
6. CD E-health/Slimme zorg 3 geagendeerde brieven d.d. 11 december
2020.
7. CD Eerstelijnszorg 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13
januari 2021.
8. CD Eigen bijdragen in de zorg 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 1 december 2020.
9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 15 geagendeerde brieven. Minst
recente brief d.d. 6 november 2020.
10. CD Geneesmiddelenbeleid 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 25 februari 2021.
11. CD Governance in de zorgsector 8 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 18 februari 2020.
12. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 1 geagendeerde
brief d.d. 21 juni 2021.
13. CD Hulpmiddelenbeleid 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d.
16 november 2020.
14. CD Inspectie (IGJ) 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9
december 2019.
15. CD Langer Thuis 1 geagendeerde brief d.d. 29 april 2021.
16. CD Maatschappelijke diensttijd 1 geagendeerde brief d.d. 21 september
2021.
17. CD Medische ethiek 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30
januari 2020.
18. CD Medisch specialistische zorg 7 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 25 juni 2021.
19. CD Medisch zorglandschap 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 9 december 2020.
20. CD Medische preventie 16 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d.
2 februari 2021.
21. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni
2020.
22. CD Oorlogsgetroffenen 3 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
23. CD Orgaandonatie 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6
november 2020.
24. CD Pakketbeheer 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10
december 2020.
25. CD Patiënten- en cliëntenrechten 12 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 8 oktober 2018.
26. CD PGB 5 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
27. CD Verslavingszorg / drugsbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 16 november
2021.
28. CD Voedselveiligheid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23
januari 2021.

17

29. CD Zorgfraude 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29
januari 2021.
30. CD Zorgverzekeringswet 21 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 21 september 2020.
31. CD Zwangerschap en geboorte 18 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 26 januari 2021.

53.

Agendapunt:
Besluit:

Commissiedebat IGJ
Dit agendapunt wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
In de procedurevergadering d.d. 2 december 2021 heeft uw commissie gevraagd om
een overzicht van de reeds geagendeerde brieven bij het te zijner tijd te houden
commissiedebat IGJ. Onderstaand treft u dit overzicht aan.
N.B.: Op 20 januari 2021 stond een verzamel-algemeen overleg gepland dat is
uitgesteld en dat tot dusverre niet meer is ingepland: Governance in de zorgsector /
Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten / Zorgfraude.

1. Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2020
34477-68 - Brief regering d.d. 09-12-2019 minister van VWS, H.M. de
Jonge
2. Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2021
34477-76 - Brief regering d.d. 01-12-2020 minister voor Medische Zorg,
T. van Ark
3. Reorganisatie regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg
29282-393 - Brief regering d.d. 19-12-2019 minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins
4. Contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wet
maatschappelije ondersteuning
29538-314 - Brief regering d.d. 10-02-2020 minister van VWS, H.M. de
Jonge
5. Meerjarenprogramma Toezicht Sociaal Domein (TSD)
34477-75 - Brief regering d.d. 24-11-2020 minister van VWS, H.M. de
Jonge
6. Beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2019
29538-324 - Brief regering d.d. 08-12-2020 minister van VWS, H.M. de
Jonge
7. Adviesrapport over de informatievoorziening van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
31839-761 - Brief regering d.d. 11-12-2020 minister voor Medische Zorg,
T. van Ark
8. Beleidsreactie stukken Toezicht Sociaal Domein
34477-79 - Brief regering d.d. 22-06-2021 - minister van VWS H.M. de
Jonge
9. Informatievoorziening IGJ – rapport ‘Gestapelde ambities’
33149-66 - Brief regering d.d. 02-07-2021 minister voor Medische Zorg,
T. van Ark
10. Kabinetsreactie op het adviesrapport van de IGJ ‘Gemeentelijke
lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte
termijn'
33628-84 - Brief regering d.d. 15-11-2021 minister van VWS H.M. de
Jonge
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54.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande)
rondetafelgesprekken en hoorzittingen
1. Het RTG Long covid wordt ingepland;
2. De planning van het RTG Sekszorg wordt in de procedurevergadering van
12 januari 2022 besproken;
3. Het RTG Niet-reanimeerpenning wordt niet meer georganiseerd;
4. Over een mogelijk RTG Zorgfraude in een aantal zorgorganisaties zal
worden besloten in samenhang met de planning van het desbetreffende
CD;
5. Betreffende de invulling van de hoorzitting Coronabeleid (middel)lange
termijn wordt in de procedurevergadering van 12 januari 2022 een
besluit genomen, deze kan dan zo snel mogelijk na het kerstreces worden
ingepland.
Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's):
1. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek
hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden
Bergkamp (D66) en (inmiddels) Smals (VVD) hiertoe gehonoreerd. In de
pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten
dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt
voorstel van de initiatiefnemers.
2. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het
verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) Smals
(VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een
rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe
commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie
is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525.
3. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum
voor het RTG nader te bepalen.

55.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht van na het kerstreces te plannen (of reeds ingeplande)
technische briefings (TB's)
Ter informatie.
Overzicht geplande technische briefings:
1. TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZcliënten, 25 januari 2022 (17:00 - 18:00 uur).
2. TB over het Rapport onderzoek backpay weduwen, 26 januari 2022
(10:00-11:00 uur).

56.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht van na het kerstreces te plannen (of reeds ingeplande)
gesprekken
Over de planning van de gesprekken 1 t/m 3 zal worden besloten als er een
nieuw kabinet is. Gesprek 4 wordt besproken bij agendapunt 67.
Nog te plannen gesprekken:
1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit
gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit
voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische
strategie".
2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap.
Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als
bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt
ingepland.
3. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en
Kinderombudsman (2021Z08035). Uitgesteld tot in 2022.
4. Gesprek over de documentaire Jason (besloten jeugdzorg). In de
inventarisatie hebben de volgende leden aangegeven belangstelling te
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hebben: Verkuijlen (VVD), De Neef (VVD), Sahla (D66, Maeijer (PVV),
Kwint (SP), Kuiken (PvdA), Westerveld (GroenLinks), Omtzigt (lid
Omtzigt), Van der Plas (BBB) en Simons (BIJ1). Dit betekent dat er
voldoende belangstelling is om het gesprek te organiseren. Nadere
informatie volgt bij de nagekomen agendapunten.

Nagekomen agendapunten
57.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de
Dertiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021
(Kamerstuk 35970)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 14 december 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35970-3
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij de verdere behandeling van de dertiende incidentele suppletoire
begroting.
• De Kamer heeft het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
over de Twaalfde incidentele suppletoire begroting (35944) nog niet
ontvangen.

Besluit:
Besluit:
Noot:

Zaak:

58.

Besluit:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19
november 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Dertiende incidentele suppletoire
begroting) - 35970
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Agendapunt:

Veertiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10
december 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Veertiende incidentele suppletoire
begroting) - 35988
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 januari
2022 te 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:

59.

Agendapunt:

Eerste incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2022

Zaak:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10
december 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire
begroting) - 35989
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 januari
2022 te 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:
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60.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging
van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35975-XVI)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 10 december 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35975-XVI-3
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2021 d.d. 14 december
2021.

Besluit:
Besluit:

61.

Agendapunt:

Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de
bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 10 december 2021
Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de
bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS - 35925-XVI160
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij de behandeling van de veertiende incidentele suppletoire
begroting voor het jaar 2021.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

62.

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 13 december 2021
Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de
Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van
VWS - 35925-XVI-162
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij de behandeling van de veertiende incidentele suppletoire
begroting voor het jaar 2021.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tijdelijk besluit DCC
(Digitaal Corona Certificaat) in verband met uitbreiding van het aantal
gemeentelijke gezondheidsdiensten die een vaccinatiecertificaat
kunnen afgeven aan personen die in een derde land zijn gevaccineerd

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 10 december 2021
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tijdelijk besluit DCC in verband met
uitbreiding van het aantal gemeentelijke gezondheidsdiensten die een
vaccinatiecertificaat kunnen afgeven aan personen die in een derde land zijn
gevaccineerd - 25295-1634
Voor kennisgeving aangenomen.
• Dit betreft een lichte voorhangprocedure op grond van artikel 6ba, derde lid, van de

Besluit:
Noot:

•

Wet publiek gezondheid.
De voordracht voor de vast te stellen AMvB kan niet eerder worden gedaan dan op
18 december 2021.
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63.

Agendapunt:

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 10 december 2021
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 - 252951633
Voor kennisgeving aangenomen.
• Dit betreft een zware nahangprocedure op grond van artikel 58c, tweede lid, van de

Besluit:
Noot:

Wet publieke gezondheid.

•
•

De vastgestelde ministeriële regeling kan niet eerder inwerking treden dan
op 18 december 2021.
De vastgestelde ministeriële regeling vervalt van rechtswege indien de
Kamer, op voorstel van vijftig leden, uiterlijk 17 december 2021 te kennen
geeft niet in te stemmen met de regeling. Dit betekent dat vijftig leden per brief
het verzoek kunnen doen deze regeling in stemming te brengen.

•

Volgcommissie(s):

64.

Het betreft een wijziging van de Trm waardoor personen die in een derde
land zijn gevaccineerd de mogelijkheid krijgen om een
coronatoegangsbewijs (ctb) voor kort verblijf aan te vragen.
J&V, BiZa

Agendapunt:

Voorzetting financiële covid-maatregelen zorg 2022 inclusief
voorhangprocedure verlenging meerkostenprestatie

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 10 december 2021
Voorzetting financiële COVID-maatregelen zorg 2022 inclusief voorhang
verlengen meerkostenprestatie - 25295-1635
Voor kennisgeving aangenomen.
• Dit betreft een aanwijzing op grond van artikel 8 van de Wet marktordening

Besluit:
Noot:

gezondheidszorg (Wmg).

•

65.

Volgcommissie(s):

J&V

Agendapunt:

Aanbod Rathenau Instituut voor technische briefing over EPTA-rapport
'Internationale lessen van de coronacrisis: hoe maken we de
samenleving sterker?'

Zaak:

Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 30 november 2021
Aanbod Rathenau Instituut voor technische briefing over EPTA-rapport
'Internationale lessen van de coronacrisis: hoe maken we de samenleving
sterker?' - 2021Z23079
De commissie gaat niet in op het aanbod van een aparte technische briefing.
DiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

66.

Het besluit tot het doen van een aanwijzing (aan de NZa) kan niet eerder
worden genomen dan op 9 januari 2021.

Agendapunt:

Brief Presidium inzake de start van een parlementaire enquête medio
2022 naar aanleiding van de motie Aukje de Vries c.s. (25295-1470)

Zaak:

Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, V.A. Bergkamp (D66) - 15
december 2021
Brief Presidium inzake motie Aukje de Vries (25295-1470) - 2021Z23550
Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de staf een notitie met
enige achtergrondinformatie opstellen.
• Het Presidium verzoekt de vaste commissie voor Volkgezondheid, Welzijn
en Sport niet eerder dan medio 2022 een voorbereidingsgroep in te stellen,
die een opdracht formuleert voor een in te stellen tijdelijke commissie, die
zal worden belast met een onderzoeksvoorstel voor een parlementaire

Besluit:
Noot:
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enquête corona.
67.

Agendapunt:

Voorstel programma film en gesprek Jason

Zaak:

Stafnotitie - Tweede Kamerlid, S.H. Simons (BIJ1) - 15 december 2021
Voorstel programma film en gesprek Jason - 2021Z23584
Het voorstel wordt gehonoreerd. Dit betekent dat op maandagavond 7 februari
2022 (Week van het Vergeten Kind) het gesprek met betrokkenen en
deskundigen (zoals opgenomen in het programma) ingepland zal worden (op
digitale wijze) met voorafgaand de vertoning van de documentaire.
• De leden Verkuijlen (VVD), De Neef (VVD), Sahla (D66, Maeijer (PVV),
Kwint (SP), Kuiken (PvdA), Westerveld (GroenLinks), Omtzigt (lid
Omtzigt), Van der Plas (BBB) en Simons (BIJ1) hebben via een emailinventarisatie aangegeven geïnteresseerd te zijn in het gesprek.

Besluit:

Noot:

Rondvraag
68.

Agendapunt:

Besluit:

Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) inzake geconsolideerde
wetteksten n.a.v. de aanbieding van het rapport van de werkgroep
versterking functies Tweede Kamer
In de volgende procedurevergadering zal worden teruggekomen op het
rapport van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer (Kamerstuk
35992-1), waarin het gebruik van geconsolideerde wetteksten wordt
genoemd.

Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2021A08452
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