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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Mededelingen
Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
2.

Agendapunt:
Noot:

Informele OCJS-Raad (Jeugd)
• mededeling
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE
REGIONS Building a stronger Europe: the role of youth, education and
culture policiesCOM (2018) 68
Behandelvoorstel: agenderen voor schriftelijk overleg ten behoeve van de
Informele Jeugdraad d.d. 3 september met als inbrengtermijn 24
augustus, te 14.00 uur

•

mededeling
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE
REGIONS Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU
Youth StrategyCOM (2018) 269
Behandelvoorstel: agenderen voor schriftelijk overleg ten behoeve van de
Informele Jeugdraad d.d. 3 september met als inbrengtermijn 24
augustus, te 14.00 uur
Noot: behandeling van bovenstaande mededelingen zijn overgedragen door de
vaste commissie OCW aan de commissie VWS, zie tevens bijgevoegde
stafnotitie.
Zaak:

3.

4.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 14 juni 2018
EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Mededelingen & Informele Jeugdraad 3
september - 2018Z11373
instemmen met de voorstellen uit de stafnotitie

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen VWS van 30 mei 2018 tot 8 juni 2018

Zaak:
Besluit:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, H.J. Post - 14 juni 2018
Lijst met EU-voorstellen VWS van 30 mei 2018 tot 8 juni 2018 - 2018Z11351
Instemmen met de behandelvoorstellen uit de stafnotitie

Agendapunt:

Evaluatierapport EU Action Plan

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 juni 2018
Evaluatierapport EU Action Plan - 28140-101
Agenderen voor Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap /
Euthanasie d.d. 6 september 2018

Besluit:
Noot:
Besluit:

Volgcommissie(s):

Het onderwerp betreft orgaandonatie
Het onderdeel Orgaandonatie wordt uit het verzameloverleg Medisch ethisch
gehaald en als apart algemeen overleg ingepland (3 uur) eind september of
begin oktober 2018
EU

Wetgeving
5.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en
Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de
mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering
mengformules)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 6 juni 2018
Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet
en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot
het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules) - 34961
Advies Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer afwachten

Besluit:
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Brieven bewindspersonen VWS
6.

Agendapunt:

Advies Leeftijdsgrenzen Jeugd

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 5 juni 2018
Advies Leeftijdsgrenzen Jeugd - 31839-621
Betrekken bij plenair debat over de Evaluatie van de Jeugdwet (34880-1)
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Jeugdhulp
• In de vorige procedurevergaderig is reeds besloten om een technische
briefing te organiseren over dit rapport. Deze zal plaatsvinden op 4 juli
2018
• Tot nu toe 9 geagendeerde brieven voor dit overleg
J&V

Agendapunt:

Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 4 juni 2018
Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 - 29248-311
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Zorgakkoorden
• Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg
Agenderen voor een algemeen overleg over medisch specialistische zorg /
ziekenhuiszorg (plannen, 3 uur)
Tot nu toe 10 geagendeerde brieven voor dit overleg
Bewindspersoon verzoeken om voor 28 juni 2018 een stand-van-zakenbrief
over de Zorgakkoorden aan de Kamer te sturen

Besluit:
Besluit:
Noot:

7.

Besluit:
Noot:
Besluit:
Noot:
Besluit:

8.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in
verband met het zorgpakket Zvw 2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 juni 2018
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband
met het zorgpakket Zvw 2019 - 29689-910
Agenderen voor het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 27 juni 2018
Het betreft een voorhangprocedure; de voordracht voor de vast te stellen
algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 29
juni 2018. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van
bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 30 juni 2018

Besluit:
Noot:

9.

Agendapunt:

Basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) 2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 juni 2018
Basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) 2019 - 29689-909
Agenderen voor algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 27 juni 2018

Besluit:

10.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en
het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met enkele maatregelen
uit het regeerakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 1 juni 2018
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met enkele maatregelen uit het
regeerakkoord - 34104-225
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 22 juni 2018
Zie ook agendapunt 11

Besluit:
Noot:
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11.

Agendapunt:

Vormgeving abonnementstarief

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 1 juni 2018
Vormgeving abonnementstarief - 34104-224
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Wmo
Tot nu toe 3 geagendeerde brieven voor dit overleg.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 22 juni 2018
Zie ook agendapunt 10

Agendapunt:

Deskundigenberaad Zoönosen adviezen brucellose en seoul

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 juni 2018
Deskundigenberaad Zoönosen adviezen brucellose en seoul - 28286-984
De commissie LNV verzoeken de behandeling over te nemen.
LNV

Besluit:
Noot:
Besluit:

12.

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

14.

Agendapunt:

IGJ rapport infectiepreventie en operatief proces in particuliere
klinieken

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 juni 2018
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) rapport
infectiepreventie en operatief proces in particuliere klinieken - 31765-323
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid.

Agendapunt:

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 6 juni 2018
Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 - 29689-911
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Zorgakkoorden
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg
Agenderen voor algemeen overleg Wijkverpleging d.d. 13 september 2018

Besluit:
Noot:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Rapport inzake de overgangsregeling voor de mbo- en inserviceopgeleide verpleegkundigen (Wet BIG II)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 juni 2018
Rapport inzake de overgangsregeling voor de mbo- en inservice-opgeleide
verpleegkundigen (Wet BIG II) - 29282-310
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 5 juli 2018

Besluit:

16.

Agendapunt:

Jaarverslag 2017 van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 6 juni 2018
Jaarverslag 2017 van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) - 20454-129
Agenderen voor een algemeen overleg Voortgang beleid oorlogsgetroffenen
(spoedig na zomerreces, 2 uur)
Tot nu toe 6 geagendeerde brieven voor dit overleg

Besluit:
Noot:
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17.

Agendapunt:

Rapport ‘infectiepreventie, een kwestie van lange adem’ van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 7 juni 2018
Rapport ‘infectiepreventie, een kwestie van lange adem’ van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting - 32620-202
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid.
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Preventiebeleid

Agendapunt:

Staat van Voedselveiligheid van de NVWA

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 7 juni 2018
Staat van Voedselveiligheid van de NVWA - 26991-525
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Voedselveiligheid
Tot nu toe 4 geagendeerde brieven voor dit overleg

Agendapunt:

Evaluatie pilot ervaringsdeskundigen bij toezicht in de ouderenzorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 7 juni 2018
Evaluatie pilot ervaringsdeskundigen bij toezicht in de ouderenzorg - 31765324
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Ouderenzorg
Tot nu toe 4 geagendeerde brieven voor dit overleg
Agenderen voor algemeen overleg IGJ d.d. 27 september 2018

Besluit:

18.

Besluit:

19.

Besluit:
Noot:
Besluit:

20.

Agendapunt:

Verslag reis van de staatssecretaris van VWS naar Bonaire, Aruba,
Curaçao en Colombia van 13 februari tot 20 februari 2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 7 juni 2018
Verslag reis van de staatssecretaris van VWS naar Bonaire, Aruba, Curaçao en
Colombia van 13 februari tot 20 februari 2018 - 34775-XVI-133
De commissie Koninkrijksrelaties verzoeken de behandeling over te nemen.
KR

Agendapunt:

Afschrift van brief aan zevenjarige R. over het verbieden van sigaretten

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 7 juni 2018
Afschrift van brief aan zevenjarige R. over het verbieden van sigaretten 2018Z10712
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Adviesaanvraag aneurysma aorta abdominalis (AAA)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 12 juni 2018
Adviesaanvraag aneurysma aorta abdominalis (AAA) - 2018Z11036
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

21.

22.

Besluit:
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23.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene
maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde technische
onvolkomenheden en omissies te herstellen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 11 juni 2018
Ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van
bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
teneinde technische onvolkomenheden en omissies te herstellen - 34191-37
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 29 juni 2018

Besluit:

24.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 24 mei 2018, over het faillissement van
thuiszorgorganisatie Vérian

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 11 juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 24 mei 2018, over het faillissement van
thuiszorgorganisatie Vérian - 23235-175
Betrekken bij het te zijner tijd te houden dertigledendebat over het
faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian

Besluit:

25.

Agendapunt:

Beleidsreactie prevalentieonderzoek ouderenmishandeling

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 12 juni 2018
Beleidsreactie prevalentieonderzoek ouderenmishandeling - 28345-188
Agenderen voor algemeen overleg Ouderenmishandeling
Bewindspersoon verzoeken om een stand-van-zakenbrief
Het lid Bergkamp heeft verzocht om na het zomerreces een algemeen overleg
Ouderenmishandeling te voeren (zie agendapunt 47)

Besluit:
Besluit:
Noot:

26.

Agendapunt:

Resultaten RIVM-onderzoek 100 merkvarianten sigaretten met
Canadian Intense methode

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 12 juni 2018
Resultaten RIVM-onderzoek 100 merkvarianten sigaretten met Canadian
Intense methode - 32011-65
Betrekken bij plenair debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke
stoffen in sigaretten

Besluit:

27.

Agendapunt:

Rapportage Signalen Zorgfraude 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 12 juni 2018
Rapportage Signalen Zorgfraude 2017 - 28828-109
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg zorgfraude
Tot nu toe 3 geagendeerde brieven voor dit overleg

Besluit:
Noot:
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28.

Agendapunt:

Uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 12 juni 2018
Uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) - 34775-VI-106
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 5 juli 2018
J&V

Agendapunt:

Evaluatie Vinex-regeling

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 juni 2018
Evaluatie Vinex-regeling - 33578-55
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg.
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:

29.

Besluit:
Noot:

30.

Agendapunt:

Programma “Onbeperkt meedoen! – implementatie VN-verdrag inzake
de rechten van mensen met een handicap”

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 13 juni 2018
Programma “Onbeperkt meedoen! – implementatie VN-verdrag inzake de
rechten van mensen met een handicap” - 24170-177
Agenderen voor een jaarlijks te houden debat op Wereld gehandicaptendag
(3/12/18) conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170-170)

Besluit:

31.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in
verband met de vereveningsbijdrage voor 2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 juni 2018
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband
met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2019 - 29689-912
Agenderen voor het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 27 juni 2018

Besluit:

32.

Agendapunt:

Briefadvies ‘Subsidies sportevenementen’ van de Nederlandse
Sportraad (NLsportraad)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 juni 2018
Briefadvies ‘Subsidies sportevenementen’ van de Nederlandse Sportraad
(NLsportraad) - 30234-183
Agenderen voor het algemeen overleg Sportbeleid d.d. 28 juni 2018.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Europees
Geneesmiddelenbureau betreffende de vestiging van het Europees
Geneesmiddelenbureau; ’s-Gravenhage, 1 juni 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 juni 2018
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Europees
Geneesmiddelenbureau betreffende de vestiging van het Europees
Geneesmiddelenbureau; ’s-Gravenhage, 1 juni 2018 - 30952-310
Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 21 juni 2018
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

7

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
34.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de verkenning medicinale
cannabis (Kamerstuk 29477-470)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 31 mei 2018
Antwoorden op vragen commissie over de verkenning medicinale cannabis 29477-483
Betrokken bij VSO Verkenning medicinale cannabis d.d. 12 juni 2018.

Besluit:
Zaak:
Besluit:

35.

Agendapunt:

Reactie op het voorgenomen besluit van Treant m.b.t. acute
verloskunde en kindergeneeskunde en reactie op verzoek commissie
over de brandbrief van de Verloskundigenpraktijk Hoogeveen m.b.t.
sluiting acute verloskunde Zuidoost-Drenthe

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 juni 2018 –
32279-122
Betrokken bij het plenair debat over de positie van regionale ziekenhuizen
d.d.13 juni 2018

Besluit:

36.

Agendapunt:

Berichten over de IC-richtlijn en het kwaliteitskader spoedzorgketen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 juni 2018
Berichten over de IC-richtlijn en het kwaliteitskader spoedzorgketen - 27295166
Betrokken bij het plenair debat over de positie van regionale ziekenhuizen d.d.
13 juni 2018

Besluit:

37.

Agendapunt:

Fiche: wijziging Verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving &
onderliggende sectorale wetgeving i.v.m. de
risicobeoordelingssystematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 mei 2018
Fiche: wijziging Verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving &
onderliggende sectorale wetgeving i.v.m. de risicobeoordelingssystematiek 22112-2567
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni
2018
EU, LNV

Besluit:
Volgcommissie(s):

38.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 februari 2018
Verkenning medicinale cannabis - 29477-470
Betrokken bij VSO Verkenning medicinale cannabis d.d. 12 juni 2018.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche inzake commissiemededeling en voorstel
voor raadsaanbeveling over betere samenwerking bij de bestrijding van
ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 4 juni 2018
Uitstel toezending BNC-fiche inzake commissiemededeling en voorstel voor
raadsaanbeveling over betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die
door vaccinatie kunnen worden voorkomen - 22112-2571
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni
2018
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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39.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling over de digitale transformatie van gezondheid en
zorg

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 juni 2018
Fiche: Mededeling over de digitale transformatie van gezondheid en zorg 22112-2575
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni
2018
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda formele EU-gezondheidsraad van 22 juni 2018 in
Luxemburg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 juni 2018
Geannoteerde agenda formele EU-gezondheidsraad van 22 juni 2018 in
Luxemburg - 21501-31-487
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni
2018
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Verslag van de informele EU-Gezondheidsraad van 23 april 2018 in
Sofia

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 6 juni 2018
Verslag van de informele EU-Gezondheidsraad van 23 april 2018 in Sofia 21501-31-488
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni
2018
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

42.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Kamerstuk 34950-XVI-2)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 7 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) - 34950-XVI-5
Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI d.d. 19 juni 2018

Besluit:

Overig
43.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken
14 juni 2018)
Besluit:
• ter informatie
• via de Regeling van Werkzaamheden zal worden verzocht om
samenvoegen van het debat over het programmaplan over de kwaliteit
van verpleeghuizen met het dertigledendebat over wachttijden in
verpleeghuizen voor dementerenden en het dertigledendebat over gebruik
van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen
zorgplek meer is. Daarnaast zal worden verzocht deze debatten voor het
zomerreces in te plannen.
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Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe
zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24
januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft
verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire
behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. Deze worden dit
voorjaar verwacht).
2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de
Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding
zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor
plenaire behandeling.
3. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele
andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en
prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de
gezondheidszorg. Dit wetsvoorstel is op 24 mei 2018 aangemeld voor
plenaire behandeling. Op 20 juni zal een technische briefing plaatsvinden
4. 34 929 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het
ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico tot 2021 (stemmingen
voorzien op 19 juni 2018).
Plenaire debatten
1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid DikFaber bij de RvW van 17 januari
2017)
2. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (minister VWS,
minister MZ)(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14
maart 2018), verzoek om plenair debat in oktober in te plannen
3. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister JV,
minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de
RvW van 20 maart 2018)
4. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van
de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de
RvW van 27 maart 2018)
5. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (aangevraagd door
het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
6. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid
Hermans tijdens de RvW op 5 april 2018)
7. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen
(aangevraagd door het lid Hermans tijdens de RvW van 10 april 2018)
8. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook
sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid
Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
9. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door
ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid
Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
10. Debat over de evaluatie van de Jeugdwet (minister VWS, minister RB)
(dertigledendebat aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de
RvW van 30 januari 2018. Omgezet in een debat tijdens de RvW van 15
mei 2018)
11. Debat over de positie van regionale ziekenhuizen (aangevraagd door het
lid Van den Berg tijdens de RvW van 29 mei 2018, stemmingen voorzien
op 19 juni 2018)
12. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord
(aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018)
samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het
onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten
(aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
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Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
1. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor
dementerenden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31
januari 2018)
2. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor
ouderen voor wie geen zorgplek meer is (aangevraagd door het lid
Agema tijdens de RvW van 7 februari 2018)
3. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (aangevraagd door het
lid Ellemeet tijdens de RvW van 21 februari 2018)
4. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels
(staatssecretaris IW, minister VWS) (aangevraagd door het
lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
5. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door
het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
6. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (aangevraagd door het lid
Ellemeet tijdens de RvW van 15 maart 2018)
7. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam
(aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
8. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn
Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart
2018)
9. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn
en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd
door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
10. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers
(aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
11. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische
bedrijven (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april
2018)
12. Dertigledendebat over het bericht dat het ziekenhuis AMC zelf een
geneesmiddel gaat ontwikkelen voor een zeldzame ziekte (aangevraagd
door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 april 2018)
13. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman 'Zorgen
voor burgers' (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 15 mei
2018).
14. Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian
(aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 24 mei 2018)
15. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende
thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW
van 14 juni 2018)
16. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt
(ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid
Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018)
VAO’s/VSO’s
1. VAO Maatschappelijke diensttijd (AO. d.d. 14 juni 2018)

44.

Agendapunt:
Noot:

Geplande algemeen overleggen en WGO’s
Besluit: ter informatie
1. WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van VWS 2017 - 34950-XVI, 19
juni 2018, 16.30 - 19.30 uur
2. AO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, 21 juni 2018, 10.00 13.00 uur
3. AO Geneesmiddelenbeleid, 21 juni 2018, 14.00 - 17.00 uur
4. AO Pakketbeheer, 27 juni 2018, 13.30 - 17.30 uur
5. AO Sportbeleid, 28 juni 2018, 10.00 - 13.00 uur
6. AO Wlz-GGZ, 5 juli 2018, 10.00 - 12.00 uur
7. AO Informele EU-Gezondheidsraad (d.d. 10 september 2018), 5
september 2018, 15.30-17.30 uur
8. AO Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap /
Orgaandonatie / Euthanasie, 6 september 2018, 10.00 - 14.00 uur
9. AO Wijkverpleging, 13 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
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10. AO IGJ, 27 september 2018, 10.00- 13.00 uur
11. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (onder voorbehoud), 18 oktober
2018, 10.00 - 14.00 uur
12. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018,
14.00-16.00 uur.

45.

Agendapunt:

Focus op Toegang op de Wet langdurige zorg

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 6 juni 2018
Focus op Toegang op de Wet langdurige zorg - 34104-226
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Wlz.
• Tot nu toe 3 geagendeerde brieven voor dit overleg.
• Op 6 juni 2018 heeft een besloten briefing door de Algemene Rekenkamer
plaatsgevonden.
FIN

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

46.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van
voorstellen aan de Kamer

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 7 juni 2018
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van voorstellen
aan de Kamer - 2018Z10763
Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
47.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Bergkamp om na het zomerreces een algemeen
overleg oudermishandeling te voeren alsmede verzoek om een actuele
voortgangsrapportage ter zake

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp
(D66) - 13 juni 2018
Verzoek van het lid Bergkamp om na het zomerreces een algemeen overleg
oudermishandeling te voeren alsmede verzoek om een actuele
voortgangsrapportage ter zake - 2018Z11142
Verzoek om een algemeen overleg te voeren na het zomerreces is gehonoreerd.
De minister van VWS zal om een stand-van-zakenbrief worden gevraagd (zie
agendapunt 25)

Besluit:

48.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Agema (PVV) om een schriftelijk overleg over de
brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 juni 2018 inzake Wonen
en Zorg (2018Z11634)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 19
juni 2018
Verzoek van het lid Agema (PVV) om een schriftelijk overleg over de brief van
de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 juni 2018 inzake Wonen en Zorg
(2018Z11634) - 2018Z11710
Verzoek wordt gehonoreerd. Er zal een schriftelijke vragenronde worden
gepland over het programma Langer thuis (31765-326) waarvan de Actielijn
Wonen en Zorg onderdeel is.

Besluit:
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49.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ellemeet (GL) mede namens het lid Dik-Faber (CU)
om een rondetafelgesprek over Leefstijlgeneeskunde

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet
(GroenLinks) - 19 juni 2018
Verzoek van het lid Ellemeet (GL) mede namens het lid Dik-Faber (CU) om een
rondetafelgesprek over Leefstijlgeneeskunde - 2018Z11717
Verzoek is niet gehonoreerd

Besluit:

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2017A03827
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