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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 10 december 2021   

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen aansluitend aan de MCC-19 en 

's middags voort te zetten 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0.   Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 19 november 2021 
(nr.3757090)  

1b. Notulen van de vergadering van 26 november 2021 
(nr.3757237) 

1c. P-Notulen van de vergadering van 19 november 2021 
(nr.3757110)  

1d. P-Notulen van de vergadering van 26 november 2021 
(nr.3757482)  

2. Hamerstukken 

a. Koninklijk besluit overdracht Noordzeetaken van BZK naar IenW (Minister-
president, minister van AZ)  

b. Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen Minister van VWS)  

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Conclusies MCC-19 d.d. 10 december 2021 

b. MCC-19 d.d. 14 december 2021 

c. Budgettaire verwerking corona besluitvorming begrotingsstukken VWS 2021 
en 2022 (Minister van VWS)  

4. Buitenlands beleid 

a. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de republiek Finland 
inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde 
gegevens (Minister van BZ)   
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b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 7 december, nr.49 
(Minister van BZ)  

c. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. Internetconsultaties 

a. Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van 
de politie i.v.m. enkele aanpassingen doe volgen uit de evaluatie van de 
Politiewet 2012 (Minister van J&V)  

b. Wijziging besluit erfgoed archeologie (Minister van OCW)  

c. Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen 
(Minister van Financiën)  

d. Mogelijkheden versterking maatregelen ter voorkoming van 
dividendstripping (Staatssecretaris van Financiën)  

e. Algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het besluit 
tijdelijke wet Groningen in verband met de samenwerking bij de uitvoering 
van de versterking en schadevergoeding (Minister van EZK) 

f. Novelle bij wetsvoorstel huwelijkse gevangenschap en enige andere 
onderwerpen (Kamerstukken 35348) (Minister voor Rechtsbescherming)  

g. Wetsvoorstel instrumenten aardgasvrije wijken (Minister van BZK)  

6. Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies 

a. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met kleine 
beleidsmatige, technische en redactionele wijzigingen (Verzamelbesluit SZW 
2022) (Minister van SZW)  

b. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 
bestuur, houdende wijziging van het besluit gebruik burgerservicenummer 
in de zorg teneinde een grondslag te verschaffen voor het verwerken van 
het BSN van medewerkers van aangewezen volkenrechtelijke organisaties 
(Minister van VWS)  

c. Nader rapport inzake besluit nadeelcompensatie productiebeperking 
kolencentrales (Staatssecretaris van EZK)  

7. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
houdende wijziging van het besluit  spoorverkeer en het besluit 
spoorwegpersoneel (Staatssecretaris van I&W)  

8. Werkprogramma’s planbureaus 

a. SCP jaarplan 2022 (Minister van VWS)  

b. Hoofdlijnen PBL werkprogramma 2022-2023 (Staatssecretaris van I&W)  
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c. Werkplan CPB 2022 (Minister van EZK)  

9. Benoemingen 

a. Benoeming voorzitter Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 
(Minister van BZ)  

b. Voordracht herbenoeming leden van de begeleidingscommissie voor het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (Minister van VWS)  

10. Verlenging t/m december 2022 van de pilots i.h.k.v. het Programma Landelijke 
Vreemdelingen Voorziening (LVV) (Staatssecretaris van J&V)  

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op het ROB-rapport ‘Sturen of 
gestuurd worden’ (Minister van BZK)  

12. Nominatie Planetarium Eise Eisinga voor UNESCO Wereldgoedlijst (Minister van 
OCW)  

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake afweegkader risicoregelingen ophoging 
hypothecaire lening aan Winair (Minister van I&W)  

14a. Voorstel van wet tot wijziging van de spoorwegwet ten behoeve van de 
overwegveiligheid (Minister van I&W)  

14b. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

15. Brief aan de Tweede Kamer inzake traject datavisie handelsregister (Minister van 

EZK)  

16. Brief aan de Tweede Kamer inzake aanbieding nationaal crisisplan elektriciteit en 
nationaal crisisplan gas (Staatssecretaris van EZK)  

17. Brief aan de Tweede Kamer inzake uitkomsten klimaatconferentie COP26 
(Staatssecretaris van EZK)  

18a. Nader rapport inzake wijziging van het besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 
en het besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van 

bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000 onder 
andere voor situaties waarin sprake is van een aanzienlijke toename van het 
aantal asielaanvragen (Minister voor Rechtsbescherming)  
Zie MR d.d. 3 december 2021, pt. 7f 

18b. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, 
het Besluit toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband 
met aanpassing van de vergoedingen van rechtsbijstandverleners en mediators 
(Minister voor Rechtsbescherming)  

19. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest 
of op korte termijn zullen komen 

20. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de 
agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 

b. Signaal ILT anticiperend handhaven Schiphol (Minister van I&W)  
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c. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op het bericht dat het 
hoofdkantoor van Shell verhuist naar het Verenigd Koninkrijk (Minister van 
EZK)  

d1. Tegemoetkoming omzetderving waterschade (Minister van EZK)  

d2. Tegemoetkoming waterschade Maas-uiterwaarden (Minister van LNV)  

e. Brief aan de Tweede Kamer inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens 
(Staatssecretaris van SZW)  

XX Besluitenlijst 

 
 

II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 
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III Data vergaderingen 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

14 december 09.30 – 10.00 uur RVI 
14 december 10.00 – 10.30 uur BWO 
14 december 10.30 – 11.00 uur REA 
14 december 
 

11.00 – 12.30 uur 
 

MCC-19 
 

   
17 december 10.00 – 10.30 uur BWO  
17 december 10.30 uur RMR 
17 december i.a.a. RMR MR (laatste MR voor Kerstreces) 


