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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 2 juli 2021   

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 10.15 uur en 

's middags voort te zetten 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1. Notulen van de vergadering van 18 juni 2021 
(nr.3753603)  

2. Hamerstukken 

a. Wijziging rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en 
commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2021 
(Minister van AZ)  

b. Besluit van houdende vaststelling van de decentralisatie- en integratie-
uitkeringen aan de gemeenten en provincies voor het uitkeringsjaar 2018 
(Minister van BZK) 

c. Wijziging van het besluit basisregistratie personen in verband met het 

bevorderen van de goede uitvoering van dat besluit op enkele onderdelen 
en het herstellen van enige omissies, alsmede van het besluit 
basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen 
van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer 
in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt 
die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet meer in leven 
is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschreven te zijn 
(Staatssecretaris van BZK)  

d. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het handelsregisterbesluit 2008 in 

verband met het standaard afschermen van woonadresgegevens 
(Staatssecretaris van EZK)  

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a1. Wetsvoorstel tot wijziging van de tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 in 
verband met de afschaling van de maatregelen vanwege COVID-19 bij 
verkiezingen (Minister van BZK)  

a2. Verzoek om spoedadvies aan de Raad van State 
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b. Nader rapport inzake 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)  

c. Verkenning 

1. (VWS-notitie t.b.v. een gedachtewisseling over) onverplicht 
tegemoetkomen bij langdurige ziekte door COVID-19 (Minister voor 
Medische Zorg ) 
Zie MR 18 juni 2021, pt. 3b1 

d. Conclusies MCC-19 d.d. 29 juni 2021 

e. MCC-19 d.d. 6 juli 2021 

f. Toetsingskader Stichting Open Nederland (Brief van de minister van VWS) 

4. Buitenlands beleid 

a. Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de 
Bondsrepubliek Duitsland houdende een verdrag tot wijziging van het 
verdrag ter uitvoering van de aanvullende overeenkomst met Duitsland bij 
het NAVO statusverdrag (Minister van BZ)  

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 29 juni 2021, nr.26 (Brief van 
de minister van Buitenlandse Zaken) 

c. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. Verkenningen 

a. Uitvoering motie Klaver/Ploumen (Minister van BZK) 

6. EU-implementatie 

a. Tijdelijk uitvoeringsbesluit herziening verordening producten voor tweeërlei 
gebruik (Minister van BZ)   

b. Uitvoeringswet herziening verordening producten voor tweeënlei gebruik 
(Minister van BZ)  

c. Wijziging van het bouwbesluit 2012 en het besluit bouwwerken 
leefomgeving ter uitvoering van verordening (EU) 2019/1020 van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende marktoezicht 
en conformiteit van producten (PbEU 2020, L 177) (Minister van BZK)   

d. Wet implementatie EU-richtlijn transparantie en voorspelbare 
arbeidsvoorwaarden (Minister van SZW)  

e. Nader rapport voorstel van wet tot wijziging van de uitvoeringswet 
internationale kinderbescherming en enige andere wetten met de 

herschikking van de verordening (EU) nr. 2019/1111 (PbEU 2019, Ln 178) 
(Minister voor Rechtsbescherming)  

f. Wetsvoorstel ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees 
strafregisterinformatiesysteem (Minister voor Rechtsbescherming)  
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7. Internet consultaties 

a. Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten (Minister van BZK)  

b. Wetsvoorstel goed verhuurderschap (Minister van BZK)  

c. Conceptbesluit houdende wijziging van het productenbesluit asbest en 
enkele daarmee verband houdende wijzigingen van het 
asbestverwijderingsbesluit 2005, het arbeidsomstandighedenbesluit, het 
besluit bouwwerken leefomgeving en het besluit OM-afdoening en wijziging 
van het besluit bescherming Antarctica (Staatssecretaris I&W) 

d. Wijziging besluit vertrouwensdiensten (Staatssecretaris van EZK)  

e. Wijziging besluit vergoedingen Telecommunicatiewet (Staatssecretaris van 
EZK)  

f. Wijziging van het uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met het bepalen van 
gegevens die ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit 
en veiligheid van de gezondheidszorg mogen worden verwerkt, het stellen 
van een bewaartermijn aan die gegevens en het aanwijzen van 
zorgaanbieders die acute zorg verlenen die gegevens moeten aanleveren 
(Minister voor Medische Zorg)  

8. Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies 

a. Nader rapport inzake besluit houdende wijziging van het besluit vervoer 
gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen 
(Staatssecretaris van Defensie) 

b. Nader rapport inzake wijziging van de wet voorkoming verontreiniging door 
schepen ten behoeve van de implementatie van richtlijn (EU) 2019/883 van 

het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake 
havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgite van schepen, tot wijziging 
van richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van richtlijn 2000/59/EG (pbEU 
2019, L 151) (Minister van I&W)  

c. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 
bestuur, houdende wijziging van het besluit uitbreiding en beperking 
werkingssfeer WMG ter beperking van de werkingssfeer van de artikelen 
40a en 40b van de wet marktordening gezondheidszorg (Brief van de 
minister voor Medische Zorg)  

d. Nader rapport inzake besluit rechtspositie voorzitters regionale 
toetsingscommissie euthanasie (Minister van VWS) 

e. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
tot wijziging van het reglement rijbewijzen in verband met een aanpassing 

van de eisen aan examenvoertuigen, enkele terminologische aanpassingen 
en enkele aanpassingen in de procedure betreffende de aanvraag van een 
verklaring van geschiktheid (Minister van I&W)  

f. Nader rapport inzake ontwerpbesluit, houdende wijziging van het besluit 
houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod op gebruik van 
stroomstootapparatuur (Minister van LNV)  
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9. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het 
besluit uitvoering crisis- en herstelwet (besluit uitvoering crisis- en 
herstelwet (drieëntwintigste tranche)) (Minister van BZK)  

b. Nader rapport inzake wijziging van de kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen en enkele andere wetten in verband met het doorvoeren 
van aanbevelingen uit de tweede evaluatie van de Kaderwet zelfstandige 

bestuursorganen en wijziging van de kaderwet adviescolleges in verband 
met een verduidelijking inzake archiefbescheiden (Staatssecretaris van BZK)  

c. Nader rapport inzake de amvb houdende wijziging van het besluit 
langdurige zorg in verband met het verduidelijken van de terugwerkende 

kracht de indicatiestelling door het CIZ, het creëren van beleidsvrijheid voor 
zorgkantoren, het verwerken van jurisprudentie en het verduidelijken van 
een delegatiegrondslag voor bijkomende zorgkosten (Minister van VWS)  

10. Benoemingen 

a. Voordracht voor herbenoeming als NL rechter in het Gerecht van de EU en 
instemmen met het instellen van een openbare sollicitatieprocedure voor de 
werving van de tweede NL rechter (Minister van BZ)  

b. Benoeming lid van de Kiesraad (Minister van BZK)  
Zie MR 28 mei 2021, pt. 7a 

c. Voordracht herbenoeming lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 
(RVS) (Minister voor Medische Zorg)  

11. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de aanscherping van 
het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen (Minister van J&V)  

12. Brief aan de Tweede Kamer inzake staat van migratie 2021 en 
incidentenoverzicht 2020 (Staatssecretaris van J&V)  

13. Wetsvoorstel tot wijziging van de woningwet in verband met aanpassing van het 
saneringskader (Minister van BZK)  

14. Vervolgfinanciering (vijfde fase) voedselhulpprogramma Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten (Staatssecretaris van BZK)  

15. Julibrief (Minister van Financiën) 

16. Toetsingskader garantieregeling aardwarmte (Staatssecretaris van EZK)  

17. Verzoek om steun voor Nederlandse deelname aan IPCEI’s Microelektronica 2 en 
Cloud ter versterking van de Europese autonomie (Staatssecretaris van EZK)  

18. Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) (Minister 
van VWS)  

19. De Nederlandse Sportraad als permanent adviescollege (Minister voor Medische 
Zorg)  

20. 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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21. 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 29 juni 09.30 – 10.15 uur RVI  
Dinsdag 29 juni 10.15 – 11.00 uur MCC-19 
    

Vrijdag 2 juli 10.15 – 10.45 uur BWO 
Vrijdag 2 juli 10.45 uur MR 
    
Dinsdag 6 juli 09.30 – 10.00 uur MCTH  
Dinsdag 6 juli 10.00 – 11.00 uur RVI Beleid 
Dinsdag 6 juli 11.00 – 11.45 uur REA 
Dinsdag 6 juli 11.45 – 12.45 uur MCC-19 

    

Vrijdag 9 juli 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 9 juli 10.30 uur  RMR (laatste voor het zomerreces) 
Vrijdag  9 juli i.a.a. RMR MR 
    
Dinsdag 10 augustus 09.30 – 10.15 uur RVI 

Dinsdag 10 augustus 10.15 – 11.00 uur MCC-19 
    
Vrijdag 13 augustus  10.00 uur MR (eerste na het zomerreces) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 
 
 


