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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 15 oktober 2021   

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 11.00 uur en 

's middags voort te zetten 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1. Notulen van de vergadering van 1 oktober 2021 
(nr.3755816)  

2. Hamerstukken 

a. Besluit houdende overgang van de bevoegdheid ten aanzien van het 
exportbeleid (Minister-president, minister van AZ) 

b. Besluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositie korps politie BES in 
verband met de invoering van eisen voor het geschiktheidsonderzoek en het 
geneeskundig onderzoek (Minister van J&V)  

c. Verzamelbesluit omgevingswet 2022 (Brief van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 7 oktober 2021, nr.2021-
0000027737, met bijlagen) (A:8/10) x 

d. Wijziging van het besluit activiteiten leefomgeving in verband met de 
actualisatie van de regels inzake industriële emissies (Staatssecretaris van 
I&W)  

e. Wijziging besluit vergoedingen telecommunicatiewet (Minister van EZK)  

f. Ontwerpbesluit houdende verhoging met ingang van het berekeningsjaar 

2022 van enige bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de wet op 
het kindgebonden budget (Staatssecretaris van SZW)  

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Conclusies MCC-19 d.d. 12 oktober 2021 

b. 12e Incidentele suppletoire begroting COVID-19 middelen voor Caribisch 
Nederland en testen voor toegang (bij stand van zaken corona) (Minister 
van VWS) 
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4. Buitenlands beleid 

a. Brief aan de Kamers inzake aanvullende artikel 100-brief over de voorziene 
bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in 
Mali en technische verlenging van de kleine missiebijdragen in de Sahel 
(Minister van BZ en minister van Defensie)  

b. Voorstel tot intrekken van het voorstel van wet houdende goedkeuring van 
het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1987 te ’s-Gravenhage 

tot stand gekomen verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het 
huwelijksvermogensregime (Minister van BZ)  

c. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 12 oktober 2021, nr.41 (Brief 
van de minister van Buitenlandse Zaken) 

d. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. EU-implementatie 

a. Implementatiebesluit RED2 (Staatssecretaris van EZK)  

b. Wetsvoorstel implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor 
consumenten (Minister voor Rechtsbescherming)  

c. Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (Minister voor 
Rechtsbescherming)  

6. Internetconsultaties 

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

b. Wetsvoorstel wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens (Minister van 
Financiën)  

c. Ontwerp-AMvB tot wijziging van het besluit inhoud bestuursverslag in 
verband met de verplichting voor grote vennootschappen om in het 
bestuursverslag te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top en 
subtop, de streefcijfers, het plan van aanpak en de resultaten (minister voor 
Rechtsbescherming) 

 d. Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft in verband met het vervallen van de EVC-procedure 
voor de erkenning van verworven competenties (Minister van Financiën) 

7. Nadere rapporten naar aanleiding van een blanco advies 

a. Nader rapport ‘Reparatiewet’ tijdelijke huurovereenkomsten (Minister van 
BZK)  

b. Nader rapport ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit 
energieprestatievergoeding huur (tijdelijke maatregel berekeningswijze EPV-
vergoeding) (Minister van BZK)  
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c. Nader rapport bij het besluit houdende de grondslag voor en regels omtrent 
de vaststelling en de betaling van de bijdrage van de Koninklijke Bibliotheek 
voor het gebruik van housingdiensten van het rekencentrum van de 

belastingdienst (Besluit bijdrage Koninklijke Bibliotheek aan 
Overheidsdatacenter Belastingdienst) (Staatssecretaris van BZK)  

d. Nader rapport reparatiebesluit Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen 
(Bkse) in verband met richtlijn 2011/70/Euratom (Staatssecretaris van 
I&W)  

e. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 
bestuur, houdende wijziging van lijst I en II, behorende bij de Opiumwet, in 
verband met plaatsing van 3-MMC op deze lijst II, alsmede enkele andere 
stoffen op lijst I en lijst II (Staatssecretaris van VWS)  

8. Nadere rapporten 

a. Nader rapport van het besluit financiële verhouding 2001 in verband met 
het verlagen van het grensbedrag voor de verzameluitkering (Minister van 
BZK)  

b. Nader rapport wijzigingswet financiële markten 2022 (Minister van 
Financiën)  

c. Nader rapport uitvoeringsbesluit verordening herstel en afwikkeling centrale 
tegenpartijen (Minister van Financiën)  

9. Belastingplan 2022 

a. Tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2022 en een 
nota van wijziging op het wetsvoorstel verlaging tarief en maandelijks 
aanpassen verhuurderheffing ter invulling van de motie Hermans en motie 
Hijink/Bikker (Staatssecretaris van Financiën) (Fiscaliteit en 
Belastingdienst)) 

b1. Nota van wijziging op de Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming 
schrijnende gevallen (Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en 
Douane)) 

b2. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

10. Integriteitsbeleid gewezen bewindspersonen (Minister van BZK)  
Zie MR 8 oktober 2021, pt.9 

11. Beleidskeuzes uitgelegd: werkwijze onderbouwing voorstellen vanaf 1 november 
2021 (Minister van Financiën)  

12. Kamerbrief verwachtingen klimaatconferentie COP26 (Staatssecretaris van EZK)  

13. Besluit tot wijziging van de bijlage bij de wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het besluit OM-afdoening in verband met 
onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven (Minister van J&V)  
Zie MR 1 oktober 2021, pt.2b 

14. Verdere aanpak stikstof (Minister van LNV)  
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15. Kamerbrief reactie definitief BIT-advies programma STAP-budget 
(Staatssecretaris van SZW)  

16. Uitgangspunten en proces hervormingsagenda jeugd (Staatssecretaris van VWS)  

17. Kabinetsreactie motie Westerveld en Ceder over het vrijwaren van schuldenclaims 
van slachtoffers van door de overheid veroorzaakt leed (Minister voor 
Rechtsbescherming)  

18. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 12 oktober 2021 

a. RVI 

b. REA 

c. MCKE 

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. Brief aan de Tweede Kamer inzake adviezen deskundigen en 
verbetermaatregelen kantoor Landsadvocaat (Minister van J&V)  

c. Bekrachtiging van de aangenomen initiatiefwetsvoorstellen Snels en Sneller 
Wet open overheid (Kamerstukken 33328 en 35112) (Minister van BZK)  

d. (Her)Benoeming lid Raad van Toezicht TNO (Minister van EZK)  

XX Besluitenlijst 

 
 

II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Aanstelling politiek adviseur minister van Buitenlandse Zaken (Minister van 
BZ)  
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III Data vergaderingen 

Dinsdag 16 - 22 oktober Herfstreces Herfstreces 

    
Dinsdag 26 oktober 09.30 – 10.00 uur MCTH 
Dinsdag 26 oktober 10.00 – 10.30 uur RVI 
Dinsdag 26 oktober 10.30 – 11.00 uur  MCOV 

Dinsdag 26 oktober 11.00 – 11.30 uur BWO 
Dinsdag 26 oktober 11.30 – 12.00 uur MCC-19 
    
Vrijdag  29 oktober 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 29 oktober 10.30 uur RMR 

Vrijdag 29 oktober i.a.a. RMR MR 
    

Dinsdag 2 november 09.30 – 10.30 uur RVI Beleid 
Dinsdag 2 november 10.30 – 11.00 uur Vijfhoek 
Dinsdag 2 november 11.00 – 11.30 uur BWO 
    
Vrijdag 5 november 10.00 – 10.30 uur BWO  
Vrijdag  5 november 10.30 – 11.15 uur MCC-19 
Vrijdag 5 november 11.15 uur MR 

    
Dinsdag 9 november 09.30 - 10.15 uur RVI 
Dinsdag 9 november 10.15 - 11.00 uur MCC-19 
Dinsdag 9 november 11.00 – 12.30 uur Vrijhouden evt. onderraad 
    
Vrijdag 12 november 10.00 uur MR 

    

Dinsdag 16 november 09.30 – 10.15 uur RVI 
Dinsdag 16 november 10.15 – 11.00 uur REA 
Dinsdag 16 november 11.00 – 12.30 uur  Vrijhouden evt. onderraad 
    
Vrijdag 19 november 10.00 uur MR 
    

Dinsdag 23 november 09.30 – 10.15 uur RVI 
Dinsdag 23 november 10.15 – 11.00 uur MCC-19 
Dinsdag 23 november 11.00 – 12.30 uur Vrijhouden evt. onderraad 
    
Vrijdag 26 november 10.00 uur RMR 
Vrijdag 26 november i.a.a. RMR MR 
    

Dinsdag 30 november 09.30 – 10.00 uur MCTH 
Dinsdag 30 november 10.00 – 10.45 uur RVI 
Dinsdag 30 november 10.45 – 12.30 uur Vrijhouden evt. onderraad 

    
Vrijdag 3 december 10.00 uur MR 

 
 
 

 
 

 

 
 
 


