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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 8 juli 2022   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 10.30 uur   

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 24 juni 2022  
(nr.3770034)  

1b. P-Notulen van de vergadering van 24 juni 2022  
(nr.3770254)  

2. Hamerstukken 

a. Koninklijk Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van artikel 13 van de Wet herstel voorzieningen Sint 
Eustatius (Staatssecretaris van BZK) 

b. Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit diergezondheid in verband met 
de vaststelling van de tarieven van de diergezondheidsheffing voor 2023 
(Minister van LNV) 

c. Uitvoeringsbesluit Wgnb BES (Minister van LNV) 

3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 5 juli 2022 

b. MCMenS / MCMenS-OEK d.d. 5 juli 2022 

4. Buitenlands beleid 

a. Brief aan de Tweede Kamer inzake Nieuw Nationaal Actieplan Bedrijfsleven 
en Mensenrechten (NAP) (Minister voor BH&OS) 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 5 juli 2022, nr.26 (Minister van 
BZ)  

c. Buitenlands beleid en internationale missies o 
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5. EU-implementatie 

a. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de 
aanpassing van de kleineondernemersregeling (Wet implementatie Richtlijn 
kleineondernemersregeling) (Staatssecretaris van Financiën (F&B)) 

b. Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en 
splitsingen (Minister voor Rechtsbescherming) 

6. Wetsvoorstel wet cameratoezicht douane (Staatssecretaris van Financiën (T&D) 

7. Benoemingen 

a. Koninklijk Besluit wijziging van het besluit benoeming en vergoeding 
Adviescollege Veiligheid Groningen en herbenoeming van leden 
(Staatssecretaris van EZK) 

b. Instellingsbesluit Commissie sociaal minimum (Minister voor APP)  
Zie MR 1 juli 2022, pt.8c 

c. Instellingsbesluit staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 
(Minister van SZW) 

8. Consultatie 

a. Wijziging van de vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van 
de ongewenstverklaring naar vreemdelingen uit derde landen die geen 
rechtmatig verblijf hebben in Nederland en die niet meewerken aan hun 

terugkeer of vertrek (Staatssecretaris van J&V) 
Zie MR 1 juli 2022, pt.9a 

9. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie en rapport beleidsdoorlichting 
bekostiging politie (artikel 31.2) (Minister van J&V) 

10. Wijziging van het Wetboek van strafrecht, het Wetboek van strafrecht BES, het 
Wetboek van strafvordering en het Wetboek van strafvordering BES in verband 
met de uitbreiding van de strafbaarheid voor spionage (Minister van 
J&V) 

11. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met gebruik biometrie bij 
automatische grenscontrole (Staatssecretaris van J&V) 

12. Voorstel governance eerste Staat van de uitvoering (Minister van BZK) 
Zie MR 1 juli 2022, pt.31c2 

13. Besluit kiescollege niet-ingezetenen (Minister van BZK)  

14. Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen (Staatssecretaris van 
BZK) 

15. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitbreiding van 
het verwijzingsportaal bankgegevens alsmede enkele andere wijzigingen (Minister 
van Financiën) 

16. Wetsvoorstel toekomst accountancysector (Minister van Financiën) 

17. Kustwacht Jaarverslag 2021 en gecombineerd Jaarplan 2023 (Minister van I&W) 
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18. Toetsingskader in verband met het introduceren van een groen luik in de 
garantieregeling Borgstelling MKB bedrijven (BMKB), de BMKB-Groen (Minister 
van EZK) 

19. Brief aan de Tweede Kamer inzake Programma vermindering regeldruk 
ondernemers (Minister van EZK) 

20. Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een 
vergunningsplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen 
met poliovirus en enkele andere wijzigingen (Minister van VWS) 

21. Bekrachtiging van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de wet afbreking 

zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale 
beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (Minister van VWS) 

22. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere 

wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Minister voor Rechtsbescherming) 

23. Besluit tot wijziging van het besluit werving, reclame en verslavingspreventie 
kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten 
voor risicovolle kansspelen (Minister voor Rechtsbescherming) 

24. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 5 juli 2022 

a. RDINEV  

b. Vierhoek  

c. RFEI  

d. RBJ 

e. MCCb d.d. 6 juli 2022   

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Brief aan de Tweede Kamer inzake stand van zaken schade-afhandeling 
wateroverlast 2021 (Minister van J&V) 

c. Aanbieding interdepartementaal beleidsonderzoek vermogensverdeling 
(Brief van de minister van Financiën) 

d. Financiële randvoorwaarden reguliere asielcrisis (Minister van Financiën) 

e. 7e incidentele suppletoire begroting EZK 2022 (Minister van EZK) 

f. Stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn (Minister van LNV) 
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g. Uitvoering motie Beckerman (28 089, nr.238) (Minister voor N&S) 

h. Brief aan de Tweede Kamer inzake actieaanpak geldzorgen, armoede en 
schulden (Minister voor APP) 

 
 

XX. Besluitenlijst 

 
 

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

 
 

Dinsdag 5 juli 09.00 – 09.30 uur  RVI 

Dinsdag 5 juli 09.30 – 10.00 uur RVI-OEK 
Dinsdag 5 juli 10.00 – 10.30 uur RDINEV 
Dinsdag 5 juli 10.30 – 11.00 uur  MCMenS/MCMenS-OEK 
Dinsdag 5 juli 11.00 – 11.30 uur Vierhoek 
Dinsdag 5 juli 11.30 – 12.00 uur RFEI 
Dinsdag 5 juli 12.00 – 12.30 uur  RBJ 
    

         Vrijdag       8 juli  10.30 uur          MR 

    
         Dinsdag          12 juli                    09.30-10.00 uur       RVI 
         Dinsdag      12 juli  10.00-10.30 uur        RVI-OEK 
                                        Dinsdag      12 juli  10.30-11.15 uur        REA 
                                        Dinsdag      12 juli  11.15-11.45 uur        RWIZO 

         Dinsdag      12 juli  11.45-12.15 uur        RFL 
 
                                         Vrijdag      15 juli  10.00 uur          RMR  
                                         Vrijdag          15 juli  i.a.a.           MR 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 x   stukken zijn rondgezonden 

 o   stukken worden rondgezonden 
 ●   stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst 
 ◊ stukken worden uitgedeeld 
 =   geen stukken 
 A   aanbiedingsdatum 


