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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 9 juni 2021

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, M.E. Esmeijer - 9
juni 2021
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 9 juni 2021 2021Z09069
De besluiten over de aangemelde punten voor de commissie-regeling van
werkzaamheden staan onderstaand per apart agendapunt vermeld.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, O.C.
Tellegen (VVD) - 8 juni 2021
Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om een kabinetsreactie te ontvangen op de
uitspraak van de rechtbank inzake -identiteit-zaaddonor-mocht-niet-worden
geweigerd - 2021Z10183
Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport zal worden verzocht om een kabinetsreactie aan de Kamer te doen
toekomen op de uitspraak van de rechtbank inzake 'Bekendmaking identiteit
zaaddonor mocht niet worden geweigerd'.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, C.E.
Ellemeet (GroenLinks) - 8 juni 2021
Verzoek van de leden Ellemeet en Maatoug (GL) om een rondetafelgesprek over
de overgang (de menopauze) te organiseren - 2021Z10185
Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal na het zomerreces een
rondetafelgesprek over de menopauze worden georganiseerd (voorafgaand aan
18 oktober 2021). De initiatiefnemers zullen hiertoe een verzoek aan de
commissie doen toekomen.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, C.E.
Ellemeet (GroenLinks) - 8 juni 2021

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om een brief waarin de staatssecretaris van
VWS uiteen zet hoe uitvoering wordt gegeven aan de motie Renkema c.s. over
vroege opsporing van borstkanker met een MRI (32793-544), met daarbij
specifiek de vraag wanneer de staatsecretaris verwacht dat vrouwen met zeer
dicht borstweefsel aanvullend MRI-onderzoek kunnen krijgen. - 2021Z10186
Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport zal worden verzocht om een brief waarin uiteen wordt gezet
hoe uitvoering wordt gegeven aan de motie Renkema c.s. over vroege
opsporing van borstkanker met een MRI (Kamerstuk 32793, nr. 544), met
daarbij specifiek de vraag wanneer de staatsecretaris verwacht dat vrouwen
met zeer dicht borstweefsel aanvullend MRI-onderzoek kunnen krijgen.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, A.
(Aukje) de Vries (VVD) - 8 juni 2021
Verzoek van het lid Aukje de Vries(VVD) mede namens CDA en PvdA om voor
het commissiedebat medisch specialistische zorg van 5 juli a.s. een reactie van
de minister voor Medische Zorg te vragen op het rapport “zorg voor patiënten
met een aangeboren hartafwijking” van de gezamenlijke werkgroep van de
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse
Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), en de Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie (NVVC). - 2021Z10188
Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister voor Medische Zorg zal worden
verzocht om nog voor het commissiedebat medisch specialistische zorg van 5
juli a.s. een reactie aan de Kamer te doen toekomen op het rapport “zorg voor
patiënten met een aangeboren hartafwijking”.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, O.C.
Tellegen (VVD) - 8 juni 2021
Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om een reactie van de minister van VWS op
het artikel in de Volkskrant over “zij moest naar België voor de abortus van
haar ernstig gehandicapte kind omdat artsen verzwegen dat het ook in
Nederland kon” te betrekken bij de evaluatie van de wettelijke regeling Late
zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging van pasgeborenen - 2021Z10190
Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport zal worden verzocht om het artikel in de Volkskrant 'Zij moest naar België
voor de abortus van haar ernstig gehandicapte kind omdat artsen verzwegen
dat het ook in Nederland kon', te betrekken bij de evaluatie van de wettelijke
regeling Late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging van pasgeborenen.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, G.F.C.
van Meijeren (FVD) - 8 juni 2021
Verzoek van het lid Van Meijeren (PVD) om zo spoedig mogelijk een hoorzitting
te organiseren ter voorbereiding van de verdere behandeling van wetsvoorstel
Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling
2019-nCoV (35401) - 2021Z10189
Dit verzoek wordt niet gehonoreerd.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M.H.
Bikker (ChristenUnie) - 8 juni 2021
Verzoek van de leden Bikker (CU) en Peters (CDA) om een brief van het kabinet
op korte termijn, net als vorig jaar, over de mogelijkheden voor zomerkampen
voor jongeren vanaf 13 jaar in stap 4 van het openingsplan - 2021Z10187
Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport zal worden verzocht om de Kamer op korte termijn een brief te sturen
over de mogelijkheden voor zomerkampen voor jongeren vanaf 13 jaar in stap
4 van het openingsplan.
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Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
Mededelingen
Geen agendapunten
Europese aangelegenheden

3.

Agendapunt:

Nederlandse reactie op de publieke consultatie van de Europese
Commissie over een voorgenomen ‘Combined evaluation
roadmap/Inception Impact Assessment’ inzake de basale
farmaceutische regelgeving

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 26 mei 2021
Nederlandse reactie op de publieke EC-consultatie over een voorgenomen
combined evaluation roadmap/Inception Impact Assessment inzake de basale
farmaceutische regelgeving - 22112-3111
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het commissiedebat EU-Gezondheidsraad (15 juni) d.d. 9 juni
2021.
EU

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 1 juni 2021
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS - 2021Z09483
Besluiten conform voorstel op de lijst.
EU

Besluit:
Besluit:

4.

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:
Besluit:

Rapporteurschap EU Farmaceutische strategie
De leden Aukje de Vries (VVD), Paulusma (D66) en Gündogan (Volt) worden
aangesteld als rapporteurs
• Via een e-mailprocedure heeft de commissie reeds besloten het
rapporteurschap opnieuw in te stellen.

6.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de formele EU gezondheidsraad van 15 juni
2021 en het verslag van de informele EU gezondheidsraad van 16
maart 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 2 juni 2021
Geannoteerde agenda voor de formele EU gezondheidsraad van 15 juni 2021
en het verslag van de informele EU gezondheidsraad van 16 maart 2021 21501-31-611
Geagendeerd bij het commissiedebat EU-Gezondheidsraad (15 juni 2021) d.d. 9
juni 2021.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Wetgeving
7.

Agendapunt:

Zevende incidentele suppletoire begroting 2021 inzake de
coronamaatregelen
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Zaak:

Besluit:
Besluit:

8.

Agendapunt:

Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 31
mei 2021
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) - 35850-XVI
Niet controversieel verklaren.
De inbrengtermijn voor het verslag is reeds integraal vastgesteld op donderdag
10 juni 2021 te 14.00 uur.
• Aan het kabinet wordt verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 21 juni
2021 bij de Kamer in te dienen.

Besluit:
Besluit:
Noot:

9.

Agendapunt:

Geconsolideerde teksten Wvggz en Wzd t.b.v. plenaire behandeling
Reparatiewet Wvggz en Wzd

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 26 mei 2021
Geconsolideerde teksten Wvggz en Wzd t.b.v. plenaire behandeling
Reparatiewet Wvggz en Wzd - 35667-36
Reeds betrokken bij de plenaire behandeling Wijziging van de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en
verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen
en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667) d.d. 27 mei
2021.
• De staatssecretaris van VWS bericht in de aanbiedingsbrief dat het
gesprek over de verstrekking van geconsolideerde teksten buiten het kader
van het wetsvoorstel 35667 in breder verband zal worden gevoerd.

Besluit:

Noot:

10.

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 25
mei 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire
begroting inzake Corona-maatregelen) - 35841
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 juni 2021
te 14.00 uur.

Agendapunt:

35401 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de
Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 mei 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35401-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Besluit:

Wetgeving - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 februari 2020
Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling
2019-nCoV - 35401
Aanmelden voor plenaire behandeling.
Bewindspersoon verzoeken om de beantwoording van de schriftelijke vragen
van het lid Baudet (FvD) over de rechtvaardiging van de vrijheidsbeperkende
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus (ingezonden 21 september
2020) zo snel als mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.
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11.

Agendapunt:

Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht
voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek
van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

Zaak:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge 27 mei 2021
Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor
andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor
(Wet zeggenschap lichaamsmateriaal) - 35844
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 1 oktober 2021. Tevens
wordt in september een technische briefing georganiseerd.
BiZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

12.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende
wijziging van de Wkkgz in verband met de invloed van zorgverleners
geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 4
december 2020
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 - 35660
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 juni 2021 te 14.00
uur.

Besluit:
Besluit:

13.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende de Wet
transparantieregister zorg

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, E.M.J. Ploumen (PvdA) - 10 maart 2020
Voorstel van wet van het lid Ploumen 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) - 35410
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
• In de procedurevergaderingen van 14 en 21 april jl. is besloten om de inbre
ngdatum voor het verslag vast te stellen, zodra het door de Kamer gevraag
de advies Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (Kamerstuk 35 420, nr. 7) ontv
angen is.

Besluit:
Noot:

14.

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 7 juni 2021
Factsheet bij het voorstel van wet houdende regels voor handelingen met
lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan
geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap
lichaamsmateriaal) (Kamerstuk 35844) - 35844-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij,
Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het
initiatiefvoorstel Wet integrale suïcidepreventie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.H. Bikker (ChristenUnie) 27 mei 2021
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Besluit:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Tabaks- en
rookwarenbesluit in verband met de regulering van smaken voor esigaretten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 27 mei 2021
Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in
verband met de regulering van smaken voor e-sigaretten - 32011-85
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 10 juni 2021 te 16.00uur
• Dit betreft een voorhangprocedure op grond van artikel 12 van de Tabaksen rookwarenwet.
• De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is
aan de Kamer overgelegd tot en met 24 juni 2021.

Besluit:
Besluit:
Noot:

16.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en
beperking werkingssfeer WMG en het Besluit zorgverzekering in
verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 2 juni 2021
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking
werkingssfeer WMG en het Besluit zorgverzekering in verband met het
zorgpakket Zorgverzekeringswet 2022 - 29689-1102
Agenderen voor het commissiedebat Pakketbeheer d.d. 30 juni 2021.
• Betreft een voorhangprocedure op grond van artikel 124 van de
Zorgverzekeringswet.
• De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is
aan de Kamer overgelegd tot en met 30 juni 2021 (de dag waarop het
commissiedebat Pakketbeheer staat gepland). De voordracht voor de vast
te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan
dan op 1 juli 2021.
• Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met
ingang van 1 januari 2022.

Besluit:
Noot:

17.

Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en
Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel 35754-5
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een
trekkend/varend bestaan in verband met de verlenging van de
werkingsduur en de aanpassing van de normbedragen voor 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 3 juni 2021
Wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een
trekkend/varend bestaan in verband met de verlenging van de werkingsduur en
de aanpassing van de normbedragen voor 2022 - 29214-89
Voor kennisgeving aannemen.
• Dit betreft een voorhangprocedure op grond van artikel 4.10, zesde lid van
de Comptabiliteitswet 2016 (zware voorhang).
• De wens om over de vast te stellen ministeriële regeling nadere inlichtingen
te ontvangen kan door of namens de Kamer of door ten minste dertig leden
van de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 3 juli 2021.
• De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling
kan niet eerder worden gedaan dan op 4 juli 2021 dan wel binnen veertien
dagen na het verstrekken van deze inlichtingen.

Besluit:
Noot:
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18.

Agendapunt:

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
Bonaire in verband met het uitzonderen van volledig gevaccineerde
reizigers die reizen tussen Aruba, Curaçao en Bonaire op de negatieve
testuitslag en enkele andere wijzigingen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 2 juni 2021
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire
in verband met het uitzonderen van volledig gevaccineerde reizigers die reizen
tussen Aruba, Curaçao en Bonaire op de negatieve testuitslag en enkele andere
wijzigingen - 25295-1277
Voor kennisgeving aangenomen.
• Betreft een nahangprocedure op grond van artikel 58c, tweede lid, van de
Wet publieke gezondheid.
• Op grond van de aangehaalde bepaling treedt de regeling niet eerder in
werking dan een week na deze overlegging overleg (was op 2 juni 2021).
• Indien uw Kamer binnen die termijn besluit niet in te stemmen met deze
regeling, vervalt deze van rechtswege.
J&V, BiZa, KR

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele
verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet
van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV2

Zaak:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 3
juni 2021
Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen
en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van
coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 - 35853
Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 10 juni 2021 te
14.00 uur.
De commissie stemt in met het verzoek van de minister voor een spoedige
behandeling van het wetsvoorstel

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

20.

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 4 juni 2021
Spoedbehandeling Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met
enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van
coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 - 35853-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Achtste
incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Zaak:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 4
juni 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire
begroting inzake Coronamaatregelen) - 35854
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 juni 2021
te 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:
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Brieven bewindspersonen VWS
21.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake de uitvoering van de
motie-Janssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de StatenGeneraal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
(Kamerstuk 35526-L)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 21 mei 2021
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake de uitvoering van de motieJanssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij
verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526-L) 2021Z08741
Niet controversieel verklaren.
De commissie J&V verzoeken de behandeling over te nemen.
J&V, BiZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Afschrift antwoord aan de Eerste Kamer over het verstrekken van
informatie over de tijdelijke ministeriële regelingen covid-19 en over
aankomende wet- en regelgeving op het gebied van de Tijdelijke wet
maatregelen covid-19

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 21 mei 2021
Afschrift antwoord aan de Eerste Kamer over het verstrekken van informatie
over de tijdelijke ministeriële regelingen covid-19 en over aankomende wet- en
regelgeving op het gebied van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 2021Z08742
Niet controversieel verklaard.
De commissie J&V verzoeken de behandeling over te nemen.

Besluit:
Besluit:

23.

Agendapunt:

Stand van zaken over de implementatie van de aanbevelingen in het
vorig jaar verschenen KPMG-rapport over risicoverevening fase 1

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 26 mei 2021
Stand van zaken over de implementatie van de aanbevelingen in het vorig jaar
verschenen KPMG-rapport over risicoverevening fase 1 - 29689-1101
Niet controversieel verklaren.
De minister voor Medische Zorg zal worden verzocht om de Kamer voor 1 juli
2021 (en daarmee voorafgaand aan de laatste week voor het zomerreces) de
brief te sturen waarin zij de Kamer zal informeren over de resultaten van de
vervolgonderzoeken en de wijzigingen in het ex-ante model van 2022, en
waarin ook zal worden ingaan op het KPMG-rapport.

Besluit:
Besluit:

24.

Agendapunt:

Afschrift brief Iprenburg Herniakliniek m.b.t. advies zorginstituut
inzake de PTED

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 26 mei 2021
Afschrift brief Iprenburg Herniakliniek m.b.t. advies zorginstituut inzake de
PTED - 2021Z08997
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is
vastgesteld op maandag 14 juni 2021 te 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake brief van de Nederlandse
Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) over onvoldoende capaciteit
voor hartchirurgische zorg
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Zaak:

Besluit:

26.

Agendapunt:

Rapport risicobeoordeling inzake vervolgstappen designerdrug 3Methylmethcathinon (3-MMC)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 27 mei 2021. Rapport risicobeoordeling inzake vervolgstappen
designerdrug 3-Methylmethcathinon (3-MMC) - 24077-473
Niet controversieel verklaren.
Overgedragen aan de commissie J&V (na besluitvorming in e-mailprocedure).
VWS

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars –
Samenvattend rapport 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 26 mei 2021
Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars – Samenvattend
rapport 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit - 32620-269
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Zorgverzekeringswet.
Agenderen voor het commissiedebat Pakketbeheer d.d. 30 juni 2021.

Agendapunt:

Monitor medisch-specialistische zorg 2021

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 2 juni 2021
Monitor medisch-specialistische zorg 2021 - 29248-328
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Medisch specialistische
zorg/ziekenhuiszorg d.d. 5 juli 2021.

Besluit:
Besluit:

28.

Besluit:
Besluit:

29.

Agendapunt:

Ondersteuning van de zorg tijdens de Covid-crisis, herstel van
zorgprofessionals en het inhalen van reguliere zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 26 mei 2021
Ondersteuning van de zorg tijdens de Covid-crisis, herstel van
zorgprofessionals en het inhalen van reguliere zorg - 31765-566
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Medisch specialistische
zorg/ziekenhuiszorg d.d. 5 juli 2021.

Besluit:
Besluit:

30.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 31 mei 2021
Reactie op verzoek commissie inzake brief van de Nederlandse Vereniging voor
Thoraxchirurgie (NVT) over onvoldoende capaciteit voor hartchirurgische zorg 29247-331
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'dat honderden
longkankerpatiënten overlijden zonder dat ze de beste behandeling
kregen'

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 31 mei 2021
Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'dat honderden
longkankerpatiënten overlijden zonder dat ze de beste behandeling kregen' 31765-567
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Medisch specialistische
zorg/ziekenhuiszorg d.d. 5 juli 2021.

Besluit:
Besluit:
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31.

Agendapunt:

Toezending 'Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met
een beperking'

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 26 mei 2021
Toezending 'Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een
beperking' - 24170-245
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Gehandicaptenbeleid.

Besluit:
Besluit:

32.

Agendapunt:

De implementatie van de expertisecentra jeugdhulp en de aanpak
eetstoornissen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 28 mei 2021
De implementatie van de expertisecentra jeugdhulp en de aanpak
eetstoornissen - 31839-778
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en
kindermishandeling d.d. 22 juni 2021.

Besluit:
Besluit:

33.

Agendapunt:

Oordeel Commissie van Wijzen over het structureel benodigde budget
voor jeugdzorg en de te treffen maatregelen om het jeugdstelsel
toekomstbestendig te maken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 28 mei 2021
Oordeel Commissie van Wijzen over het structureel benodigde budget voor
jeugdzorg en de te treffen maatregelen om het jeugdstelsel toekomstbestendig
te maken - 31839-777
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en
kindermishandeling d.d. 22 juni 2021.
J&V

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Beleidsreactie rapport 'Voor de verandering' betreffende
homogenezingstherapie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 28 mei 2021
Beleidsreactie rapport 'Voor de verandering' - 2021Z09263
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is
vastgesteld op maandag 14 juni 2021 te 14.00 uur.
J&V, OCW, BiZa

Agendapunt:

Afspraken VNG-Rijk naar aanleiding van oordeel Commissie van Wijzen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 3 juni 2021
Afspraken VNG-Rijk naar aanleiding van oordeel Commissie van Wijzen 31839-779
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en
kindermishandeling d.d. 22 juni 2021.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Wmo.
BiZa, FIN, J&V

Besluit:
Besluit:

35.

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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36.

Agendapunt:

Kabinetsreactie inzake rapporten FAST en actieprogramma “nieuwe
kansen topsector LSH"

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 28 mei 2021
Kabinetsreactie inzake rapporten FAST en actieprogramma “nieuwe kansen
topsector LSH" - 29477-707
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Geneesmiddelenbeleid d.d. 16 juni 2021.
EZK

Agendapunt:

Derde tranche uitbreiding neonatale hielprikscreening

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 25 mei 2021
Derde tranche uitbreiding neonatale hielprikscreening - 29323-161
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zwangerschap en
geboorte.

Besluit:
Besluit:

37.

Besluit:
Besluit:

38.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Behoud keuzevrijheid
zwangeren en eerstelijns geboortezorg' door Stichting
Geboortebeweging en Platform Noodalarm Geboortezorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 1 juni 2021
Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Behoud keuzevrijheid zwangeren
en eerstelijns geboortezorg' door Stichting Geboortebeweging en Platform
Noodalarm Geboortezorg - 32279-213
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zwangerschap en
geboorte.
• De NZa zal, in lijn met de aangenomen motie Van Gerven/Bergkamp, het
experiment integrale bekostiging met een jaar verlengen tot 1 januari 2023.
Dit betekent dat in het najaar van 2021 alsnog een besluit genomen moet
worden over deze bekostigingsvorm. Dit besluit wordt aan een volgend
kabinet overgelaten.

Besluit:
Besluit:
Noot:

39.

Agendapunt:

Bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 2 juni 2021. Bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg - 31765-568
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij het nog te plannen plenaire hoofdlijnendebat over de toekomst
van de ouderenhuisvesting.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Langer Thuis.
BiZa

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over stamceltherapie voor MS-patiënten

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 1 juni 2021
Reactie op verzoek commissie over stamceltherapie voor MS-patiënten 29477-705
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Pakketbeheer d.d. 30 juni 2021.
• In het najaar van 2021 zal de minister de Kamer nader informeren over de
verkenning naar de mogelijkheden om stamceltherapie voor een selecte
groep patiënten (al dan niet onder voorwaarden) toegankelijk te maken via
de basisverzekering.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

40.

Besluit:
Besluit:
Noot:
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41.

Agendapunt:

Wijziging basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het jaar
2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 2 juni 2021
Wijziging basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het jaar 2022 29689-1103
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Pakketbeheer d.d. 30 juni 2021.

Besluit:
Besluit:

42.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken
in de (jeugd-)ggz opschalen (Kamerstuk 25295-923)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 4 juni 2021
Uitvoering van de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de
(jeugd-)ggz opschalen (Kamerstuk 25295-923) - 31839-780
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en
kindermishandeling d.d. 22 juni 2021.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat GGZ.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

43.

Agendapunt:

Afschrift van de brief van Zorginstituut Nederland met daarin de stand
van zaken van het traject ‘toekomstbestendig pakketbeheer
geneesmiddelen’

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 7 juni 2021
Afschrift van de brief van Zorginstituut Nederland met daarin de stand van
zaken van het traject ‘toekomstbestendig pakketbeheer geneesmiddelen’ 29477-706
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Geneesmiddelenbeleid d.d. 16 juni 2021.

Besluit:
Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
44.

Agendapunt:

Loslaten 1,5m afstandsmaatregel in het voortgezet onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 22 mei 2021
Loslaten 1,5m afstandsmaatregel in het voortgezet onderwijs - 25295-1234
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire Tweeminutendebat Onderwijs en corona po/vo,
inzake loslaten 1,5m afstandsmaatregel in het voortgezet onderwijs.
OCW

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

45.

Agendapunt:

Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen
covid-19 in verband met het vervallen van de veiligeafstandsnorm
tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 22 mei 2021. Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling
maatregelen covid-19 in verband met het vervallen van de veiligeafstandsnorm
tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs. - 25295-1240
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire Tweeminutendebat Onderwijs en corona po/vo,
inzake loslaten 1,5m afstandsmaatregel in het voortgezet onderwijs.
J&V, BiZa, OCW

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

12

46.

Agendapunt:

Herhalingsoproepen COVID-19 vaccinatiecampagne

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 1 juni 2021
Herhalingsoproepen COVID-19 vaccinatiecampagne - 25295-1242
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 3 juni 2021.

Besluit:
Besluit:

47.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op 115e OMT-advies

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 2 juni 2021
Kabinetsreactie op 115e OMT-advies - 25295-1276
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 3 juni 2021.
OCW, EZK

Agendapunt:

Aanpassing interval AstraZeneca-vaccin

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 21 mei 2021
Aanpassing interval AstraZeneca-vaccin - 25295-1229
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 3 juni 2021.

Besluit:

48.

Besluit:
Besluit:

49.

Agendapunt:

Toezending 114e OMT-advies deel 2

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 25 mei 2021
Toezending 114e OMT-advies deel 2 - 25295-1231
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 3 juni 2021.

Besluit:
Besluit:

50.

Agendapunt:

Aangepast 114e OMT-advies deel 2

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 25 mei 2021
Aangepast 114e OMT-advies deel 2 - 25295-1232
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 3 juni 2021.

Besluit:
Besluit:

51.

Agendapunt:

Intrekken besluit tot afkondiging van fase 2D zoals beschreven in het
‘Opschalingsplan COVID-19’

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 26 mei 2021
Intrekken besluit tot afkondiging van fase 2D zoals beschreven in het
‘Opschalingsplan COVID-19’ - 25295-1238
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 3 juni 2021.

Besluit:
Besluit:
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52.

Agendapunt:

Stand van zaken COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 28 mei 2021
Stand van zaken COVID-19 - 25295-1241
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus d.d. 3 juni 2021.
J&V, BiZa, I&W, OCW

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

53.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht 'sekswerkers
verdwijnen in de illegaliteit"

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 12 mei 2021
Reactie op verzoek commissie over het bericht 'sekswerkers verdwijnen in de
illegaliteit" - 35420-267
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het plenaire debat over het economisch steunpakket d.d. 2 juni
2021.
J&V

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
54.

Agendapunt:

Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om
kennismakingsgesprek

Zaak:

Brief derden - Nationale ombudsman te Den Haag - 12 mei 2021
Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om
kennismakingsgesprek - 2021Z08035
Gesprek met de Nationale ombudsman en Kinderombudsman organiseren
(oktober 2021).
OCW, SZW, VWS, FIN, DiZa, BuZa, EZK, BiZa, J&V, I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

55.

Agendapunt:

Afschrift brief SER aan informateur m.b.t. briefadvies 'Jeugdzorg: van
systemen naar mensen'

Zaak:

Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 21 mei 2021
Afschrift brief SER aan informateur m.b.t. briefadvies 'Jeugdzorg: van systemen
naar mensen' - 2021Z09026
Er wordt een gesprek met de SER georganiseerd (voorafgaand aan het
commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling d.d. 22
juni 2021).

Besluit:

56.

Agendapunt:

Verzoek NZa om kennismakingsgesprek

Zaak:

Brief derden - Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te Utrecht - 2 juni 2021
Verzoek NZa om kennismakingsgesprek - 2021Z09857
Gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) organiseren (oktober 2021).

Besluit:

57.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand
van zaken 3 juni 2021)
Ter informatie.
Wetgeving (organiseren in wetgevingsoverleg, 28 juni 2021)
1. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod
aan te scherpen (28 juni 2021 van 10.00 tot 13.00 uur);
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2. 35 665 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van
elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband
met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (28 juni 2021
van 13.30 tot 16.30 uur).
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
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. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor
plenaire behandeling.
2. 35 593 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen
daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten.
De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel voor de zomer (2021) te
behandelen.
3. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met
actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief
gezondheidsonderzoek. De commissie heeft besloten dit
wetsvoorstel voor de zomer (2021) te behandelen.
4. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het
verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van
registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de
gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met
het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde
informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten
behoeve van het doen van ramingen. De commissie heeft besloten dit
wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
5. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale
tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. De
commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te
behandelen.
6. 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. De commissie heeft besloten dit
wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
7. 35763 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vierde
incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Aangemeld
als hamerstuk.
58.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle
geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard
Ter informatie.
Geen VAO's/tweeminutendebatten op dit moment aangemeld.

59.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 3
juni 2021)
Ter informatie.
1. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de
ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van
21 januari 2020 als debat over het plan van aanpak van de Taskforce
Wonen en Zorg). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de griffie
plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen. De geagendeerde
brieven zijn niet controversieel verklaard.
2. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid
Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021).
3. Debat over de turnsport n.a.v. het rapport Ongelijke leggers (aangevraagd
door het lid Westerveld tijdens de RvW van 11 mei 2021).
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60.

Agendapunt:

Besluit:

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.
Ter informatie.
Reeds ingepland:
1. CD EU-Gezondheidsraad (15 juni) d.d. 9 juni 2021 (14.00 tot 17.00 uur);
2. CD Geneesmiddelenbeleid d.d. 16 juni 2021 (18.00 tot 23.00 uur);
3. CD Sportbeleid, 21 juni 2021 (13.00 tot 17.00 uur);
4. CD Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling, 22 juni 2021
(18.00 tot 23.00 uur);
5. CD Intensieve Kindzorg, 23 juni 2021, (17.30-18.30 uur);
6. WGO Jaarverslag en Slotwet 2020 ministerie VWS, 23 juni 2021 (18.4523.00 uur);
7. WGO Wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het
reclameverbod aan te scherpen (35504), 28 juni 2021 (van 10.00 tot
13.00 uur);
8. WGO Wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling
van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in
verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten
(35665), 28 juni 2021 (van 13.30 tot 16.30 uur);
9. CD Pakketbeheer, 30 juni 2021 (14.00-19.00 uur)
10. CD Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg, 5 juli 2021 (14.30-19.30
uur)
Nog in te plannen:
1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van
vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissieRvW van 14 april jl.). Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de
kabinetsreactie.
2. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg. Het commissiedebat wordt ingepland na
het zomerreces.
3. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen
thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij”
(Kamerstuk 35503-2). In overleg met de initiatiefnemers verplaatst tot na
het zomerreces.
4. NO Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de
Jeugdwet, in te plannen na het zomerreces.
5. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en
JV 2021. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel
van de begrotingsbehandelingen VWS en JV.
6. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en
aanverwante zaken. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als
onderdeel van de begrotingsbehandeling VWS.

61.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht ongeplande commissiedebatten
Ter informatie.
1. CD Acute Zorg 1 geagendeerde brief d.d. 19 april 2021.
2. CD Administratieve lasten 2 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 14 december 2020.
3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 15 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 1 december 2020.
4. CD Bloedvoorziening 7 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 Dementiezorg, 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11
maart 2021.
7. CD E-health/Slimme zorg 2 geagendeerde brieven d.d. 11 december
2020.
8. CD Eerstelijnszorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13
januari 2021.
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9. CD Eigen bijdragen in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 1 december 2020.
10. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 12 geagendeerde brieven. Minst
recente brief d.d. 6 november 2020.
11. CD Gehandicaptenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d.
17 december 2020.
12. CD GGZ 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december
2020.
13. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 18 februari 2020.
14. CD Hulpmiddelenbeleid 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d.
16 november 2020.
15. CD Inspectie (IGJ) 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9
december 2019.
16. CD Langer Thuis 3 geagendeerde brieven. Minst reente brief d.d. 7
december 2020.
17. CD Leefstijlpreventie 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 27
januari 2021.
18. CD Maatschappelijke opvang 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 18 december 2020.
19. CD Medische ethiek 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30
januari 2020.
20. CD Medisch Zorglandschap 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 9 december 2020.
21. CD Medische preventie 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2
februari 2021.
22. CD Mondzorg 1 geagendeerde brief d.d. 24 juni 2020.
23. CD Orgaandonatie 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6
november 2020.
24. CD Patiënten- en cliëntenrechten 8 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 8 oktober 2018.
25. CD PGB 1 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021
26. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d.
8 december 2020.
27. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23
januari 2021.
28. CD Wijkverpleging 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23
november 2020.
29. CD WMO 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 augustus
2020.
30. CD Zorgfraude 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 juni
2021.
62.

Agendapunt:
Besluit:

Vervolg overzicht ongeplande commissie-activiteiten
Ter informatie.
31. CD Zorgverzekeringswet 13 geagendeerde brieven. Minst recente brief
d.d. 21 september 2020.
32. CD Zwangerschap en geboorte 7 geagendeerde brieven. Minst recente
brief d.d. 26 januari 2021.

63.

Agendapunt:
Besluit:

Spreektijden Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2020 d.d. 23
juni a.s. (18.45 tot 23.00 uur)
De commissie besluit de spreektijden van het Wetgevingsoverleg Jaarverslag
en Slotwet 2020 d.d. 23 juni a.s. (18.45 tot 23.00 uur) op basis van
fractiegrootte vast te stellen.
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64.

Agendapunt:

Nadere invulling van het rondetafelgesprek Matchfxing

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 8 juni 2021
Format voorstel RTG Matchfixing - 2021Z10146
Via een emailprocedure besluiten of de commissie kan instemmen met het
voorstel van de leden Van der Laan (D66), Heerema (VVD) en Bikker (CU) voor
de nadere invulling (inclusief programma) van het rondetafelgesprek
Matchfixing.

Besluit:

Rondvraag
65.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Houwelingen (FVD) stelt voor naar aanleiding
van de recent ontvangen antwoorden van de Algemene Rekenkamer
over het Jaarverslag 2020 een nadere feitelijke vragenronde te houden.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. van Houwelingen
(FVD) - 9 juni 2021
Verzoek van het lid Van Houwelingen (FVD) stelt voor naar aanleiding van de
recent ontvangen antwoorden van de Algemene Rekenkamer over het
Jaarverslag 2020 een nadere feitelijke vragenronde te houden. - 2021Z10221
Besloten wordt - op voorstel van de rapporteurs - het gesprek dat de
rapporteurs hierover met de ARK hebben op 10 juni 2021 eerst af te wachten,
alvorens te besluiten of nadere feitelijke vragen nodig zijn.

Besluit:

66.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om te spreken over 'corona en
het zomerreces'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den
Berg (CDA) - 9 juni 2021
Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om te spreken over 'corona en het
zomerreces' - 2021Z10220
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De commissie besluit in
de volgende procedurevergadering dit punt nogmaals ter sprake te brengen.

Besluit:

67.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) of er behoefte is aan een
bijpraatsessie op Europees gebied

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den
Berg (CDA) - 9 juni 2021
Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) of er behoefte is aan een bijpraatsessie
op Europees gebied - 2021Z10219
Na overleg van het lid van den Berg met de staf zal relevante informatie met de
commissie worden gedeeld.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

BESLOTEN GEDEELTE
68.

Agendapunt:

Kennisagenda VWS 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 3 juni 2021
Stafnotitie - Uitkomst tweede inventarisatie Kennisagenda VWS 2021 2021Z09801
Naast het uit het Reglement van Orde (art. 7.13 lid 2) voortvloeiende thema
controle jaarverslag besluit de commissie de volgende thema’s toe te voegen
aan de Kennisagenda voor het jaar 2021 en 2022:

Besluit:
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1.
2.
3.
4.
5.

Herstelzorg
Jeugdzorg
Preventie
Opleidingen in de zorg
(zorg)woonvormen ouderen

Tevens besluit de commissie per e-mailprocedure te inventariseren welke leden
aan een of meer voorbereidingsgroepen wilt deelnemen.
•

Het thema Herstelzorg heeft de prioriteit voor 2021.

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2021A01531
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