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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 16 september 2022   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 11.00 uur 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1a. P-Notulen van de vergadering van 20 mei 2022 (nr.3768572)  

1b. Notulen van de vergadering van 26 augustus 2022 (nr.3773075)  

2. Hamerstukken 

a. Wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband 
met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor 
handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en 
pensioentoezicht (Minister van Financiën) 

b. Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de 
modernisering van het asbeststelsel alsmede enkele technische wijzigingen 
van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Minister van SZW) 

c. Wijziging van het Besluit inburgering 2021 (Bi2021) in verband met 
aanpassing van het overgangsrecht en enige andere wijzigingen (Minister 
van SZW) 

d. Wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG en Besluit 
opleidingseisen orthopedagoog-generalist (Minister van VWS) 

e. Algemene Maatregel van Bestuur Zorgtoeslag 2023 (Minister van VWS) 

f. Wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 
beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor 
nettopensioen (Minister voor APP) 

g. Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen (Minister voor 
APP) 

3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 13 september 2022 
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4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 13 september 2022, nr.34 
(Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 om te waarborgen dat 
vreemdelingenbewaring mogelijk is in de situatie dat gerede twijfel bestaat of een 
vreemdeling als gemeenschapsonderdaan kan worden aangemerkt 
(Staatssecretaris van J&V) 

6. Nota van wijziging op Belastingplan 2023 (Staatssecretaris van Financiën) 

7. Brief aan de Tweede Kamer inzake Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (Minister 
van SZW) 

8. Wijziging Wet kinderopvang in verband met aanspraak op kinderopvangtoeslag 
(KOT) voor Oekraïense ontheemden en daarnaast ouders met een partner buiten 
de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook 
aanspraak op KOT te geven (Minister van SZW) 

9. Brief aan de Tweede Kamer inzake voortgang inrichting staatscommissie MDMA 
(Minister van VWS) 

10. Achtste incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS (Minister van 
VWS) 

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake voorgenomen maatregelen financierbaarheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen (Minister voor Rechtsbescherming) 

12a. Wijziging van artikel 16 van de wet op de huurtoeslag (Minister voor VRO) 

12b. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

13. Wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in 
verband met vaststellen van een maximumtermijn aan het kunnen aftrekken van 
eenmalige uitkeringen van de vermogensgrondslag (Minister voor LZS) 

14. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 13 september 2022 

a. RDINEV 

b. RBJ 

c. MCKE 

d. RWIZO 

1. Zorgmedewerkers met langdurige post-Covid klachten (Minister voor 
LZS) 

15. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest 
of op korte termijn zullen komen 
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16. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de 
agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 

XX. Besluitenlijst 

 
 

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

 
Dinsdag     20 september Geen onderraden en 

     ministeriële  
     commissies.  
          Prinsjesdag 
 
Vrijdag     23 september       10.00 uur  RMR 
Vrijdag     23 september i.a.a. RMR  MR 
 

Dinsdag     27 september          09.00 – 09.30 uur       MCTH 

Dinsdag     27 september          09.30 – 10.00 uur       MCOV 
Dinsdag     27 september          10.00 – 10.30 uur RVI 
Dinsdag     27 september          10.30 – 11.00 uur RVI-OEK 
Dinsdag     27 september          11.00 – 11.30 uur       MCMenS/MCMenS-OEK 
Dinsdag     27 september          11.30 – 12.00 uur REA 

Dinsdag     27 september          12.00 – 12.30 uur RFL  
 
Vrijdag    30 september        10.00 uur   RMR  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

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


