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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 28 mei 2021   

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen in aansluiting aan de MCC-19 en 

's middags voort te zetten 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 23 april 2021 
(nr.3752155)  

1b. Notulen van de vergadering van 26 april 2021 
(nr.3752274)  

1c. Notulen van de vergadering van 30 april 2021 
(nr.3752477) 

1d. Notulen van de vergadering van 12 mei 2021 
(nr.3752732) 

2. Hamerstukken 

a. Besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in 
verband met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers en diverse 
andere kleine aanpassingen (Helmplicht snorfiets en onderhoudswijziging 
reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) (Minister van I&W) 

b. Wijziging van het besluit personenvervoer 2000 in verband met de 

uitbreiding van het concessieverlenerschap van de vervoerregio Amsterdam 
als gevolg van gemeentelijke herindelingen (Staatssecretaris van I&W) 

c. Besluit houdende wijziging van het besluit uitbreiding en beperking 
werkingssfeer WMG en het besluit zorgverzekering in verband met het 
zorgpakket Zvw 2022 (Minister voor MZ) 

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Wijziging van het besluit Wfsv om in verband met de bijzondere 
omstandigheden als gevolg van covid-19 tijdelijk de AWf-premie in 2021 
niet te herzien bij overwerk (Minister van SZW)  

b. Conclusies MCC-19 d.d. 26 mei 2021 
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c. MCC-19 d.d. 1 juni 2021 

d.  MCC-19 d.d. 28 mei 2021 

e. Kabinetsstandpunt over de donatie van vaccins (Minister van VWS) 

4. Buitenlands beleid 

a. Brief aan de Tweede Kamer inzake klimaatdiplomatie (Minister van BHOS) 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 25 mei 2021, nr.21 (Brief van 
de minister van BZ) 

c. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. Internetconsultaties 

a. Wetsvoorstel leeruitkomsten hoger onderwijs (Minister van OCW)  

b. Maatregel aandelenopties (Staatssecretaris van Financiën) 

c. Wetsvoorstel kwaliteitsregistraties medisch specialistische zorg (Minister 
voor MZ) 

6. Nadere rapporten 

a. Wijziging van het besluit verplichte verzekering bij medisch-

wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 in verband met medisch-

wetenschappelijk onderzoek gericht op zwangeren en wetenschappelijk 
onderzoek als bedoeld in de paragrafen 4 en 5 van de Embryowet (Minister 
van VWS)  

b. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
houdende regels ter uitvoering van de alcoholwet (Alcoholbesluit) 
(Staatssecretaris van VWS) 

c. Nader rapport ontwerpbesluit benoemingsprocedure SER 2021 (Minister van 
SZW) 

7. Benoemingen 

a. Benoeming lid van de Kiesraad per 1 juni a.s. (Minister van BZK) 

8. Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman betreffende wijziging van 

het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de 
invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostituees die slachtoffer van 
mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn 
van mensenhandel) (34091) (Minister van J&V)  

9. Voorjaarsnota 2021 (Minister van Financiën) 

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake beleidsreactie chroom-6 onderzoek alle 
defensielocaties (Staatssecretaris van Defensie) 

11a. Aanpassing besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 in verband met 
aanpassing verrekeningssystematiek (Minister van I&W)  
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11b. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

12. Conceptwetsvoorstel Wet Nationaal Groeifonds (Minister van EZK) 

13. Voorstel van wet, houdende wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de 
invoering van de bestuurlijke boete (Minister van LNV) 

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Voortgang BIK (Staatssecretaris van Financiën) 

c. Kabinetsreactie rapport Commissie van Wijzen (Staatssecretaris van VWS) 

 
XX. Besluitenlijst 

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

 
Dinsdag 25 mei 10.00 – 10.30 uur RVI  
    
Woensdag 26 mei  11.30 – 12.30 uur BWO 

Woensdag 26 mei 12.30 – 14.30 uur MCC-19 
    
Vrijdag 28 mei 09.45 – 10.15 uur BWO 
Vrijdag 28 mei 10.15 – 10.45 uur BWO 
Vrijdag 28 mei 10.45 uur RMR 
  i.a.a. RMR MCC-19 
  i.a.a. MCC-19 MR 

    

Dinsdag 1 juni 09.30 – 10.00 uur RVI 
Dinsdag 1 juni 10.00 – 10.45 uur BWO 
Dinsdag 1 juni 10.45 – 12.45 uur MCC-19 
    
Vrijdag 4 juni 10.00 – 10.30 uur BWO 

Vrijdag 4 juni 10.30 uur MR 
 

Dinsdag 8 juni 09.30 – 10.15 uur RVI Beleid  
Dinsdag 8 juni 10.15 – 11.00 uur REA 
Dinsdag 8 juni 11.00 – 11.30 uur Vijfhoek 
Dinsdag 8 juni 11.30 – 12.30 uur MCC-19 
    

Vrijdag 11 juni 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 11 juni 10.30 uur MR 
    
    

Dinsdag 15 juni 09.30 – 10.00 uur MCTH 
Dinsdag 15 juni 10.00 – 10.30 uur RVI 
Dinsdag 15 juni 10.30 – 12.00 uur MCC-19 

    
Vrijdag 18 juni 09.45 - 10.15 uur MCVO 
Vrijdag 18 juni 10.15 - 10.45 uur BWO 
Vrijdag 18 juni 10.45 uur  MR 
    
Dinsdag 22 juni 09.30 – 10.00 uur RVI  

Dinsdag 22 juni 10.15 – 11.15 uur MCC-19 
    
Woensdag 23 juni 10.00 – 10.45 uur REA (ER) 
    
Vrijdag 25 juni 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 25 juni 10.45 uur MR 
    

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


