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1. Aanleiding

De Eerste Kamer heeft op 14 februari Jl. verslag uitgebradit over de
Goedkeuringswet iniake de vierde verienging van de Twm. De nota n.a.v. het
verslag dient ulterlijk vrijdag 18 februari 17:00 door de Eerste Kamer te djn
ontvangen. U treft deze bijgaand ter besluitvorming aan. Aangezien
beantwoording van het verslag mede namens uw ambtsgenoten van 3enV en BZK
geschiedt, llgt de nota n.a.v. het verslag gelijktijdig bij hen voor akkowd voor.

2. (SMdviM«rd beslult
Instemmen de bijgevoegde nota n.a.v. het verslag.
I.v.m. de deadline: De plenaire behandeling in de Eerste Kamer is gepland op
maandag 21 fdiruari 2022. De EK wenst de beantwoording In verband daarmee
tijdig, Ulterillk vriidaQ 18 februari 17 uur. te oi^angen.

3. Teellchting

De leden van de fractles van de WD, D66, PvdD en Van Otten hebben
hoofdzakelijk vragen over de toelaatbaarheid en gevolgen van het door de
Tweede Kamer aangenomen amendement-Vlfesterveld c.s. waarmee de
goedkeuiingswetsprocedure na de voorg«iomen 5* verienging van de Twm wordt
varvangen door een voorhangprocedure. DaarbiJ hebben beide Kamers
zeggenschap over de verienging. De beantwoording is In lljn met hetgeen eerder
met u Is besproken (over het toen ingediende amendement) bIJ de plenaire
behandeling van het voorstei in de Tweede Kamer.

Toezegglngort

Er worden geen nieuwe toezeggingen gedaan. BiJ tijdige beantwoording wordt
vrddaan aan de door uw ambtsvoorganger gedane toezegging - om vragen over
Twm-goedkeuringswetsvoorstdlen onverwijkl te beantwoorden.

ASstemming

De beantwoording is afgestemd intmi VWS en met JenV en BZK.

InforiMtie cHe niet openbaar genMaht kan worden
De naam vwi de schiijver van deze nota is onherleidbaar gemaakt.
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