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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 9 juli 2021   

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen in aansluiting aan de ministerraad van het Koninkrijk 

en 's middags voort te zetten 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1. Hamerstukken 

a. Besluit houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond en 
het Invoeringsbesluit Omgevingswet met betrekking tot het aanwijzen van 
registratieobjecten en een technische wijziging (vierde tranche) (Minister 
van BZK)  

b. Wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het 

verlagen van het grensbedrag voor de verzameluitkering (Minister van BZK)  

c. Besluit tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de Wet 
bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Minister van OCW)  

d. Conceptwijziging Besluit markttoezicht registerloodsen (Besluit actualisatie 
markttoezicht registerloodsen) (Minister van I&W)  

e. Besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 in verband met de tijdelijke voorwaarden en overgangsbepalingen van 

nul-emissiezones (Tijdelijk besluit nul-emissiezones) (Staatssecretaris van 
I&W)  

f. Wijziging van het Besluit diergezondheid in verband met het overhevelen 
van het Besluit Diergezondheidsheffing naar het Besluit diergezondheid en 

de vaststelling van de tarieven van de diergezondheidsheffing voor 2022 
(2 juni 2021) (Minister van LNV)  

g. Wijziging van het Besluit Wfsv in verband met een aanpassing in de 
premiestelling van de Werkhervattingskas voor werkgevers die voor 
ziektewetlasten het eigenrisicodragerschap beëindigen en in de regeling van 
regres (Mnister van SZW)  

h. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 (Minister van SZW)  

2. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Conclusies MCC-19 d.d. 6 juli 2021 
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b. Herziene versie conclusies MCC-19 d.d. 29 juni 2021 

c. Nader rapport inzake voortzetting tijdelijke verlaging maximale 
kredietvergoeding (Minister van Financiën)   

d. Verlenging leningsfaciliteiten reisgarantiefondsen (Staatssecretaris van EZK)  

e. Negende incidentele suppletoire begroting 2021 ministerie van VWS 
(Minister van VWS)  

f. Conclusies MCC-19 d.d. 9 juli 2021 

3. Buitenlands beleid 

a. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili tot het 

vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het 
inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en 
ontwijken van belasting, met Protocol; Santiago, 25 januari 2021 
(Trb. 2021 , 16) (Minister van BZ)  

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 6 juli 2021, nr. 27 (Brief van 
de minister van Buitenlandse Zaken) 

c. Buitenlands beleid en internationale missies 

4. EU-implementatie 

a1. Wetsvoorstel houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-

verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken (Staatssecretaris van J&V)  

a2. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

b. Uitvoeringsbesluit verordening Europese crowdfundingdienstverleners voor 
bedrijven (Minister van Financiën)  

5. Internetconsultaties 

a. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 
Strafvordering en enige ander wetten in verband met de strafbaarstelling 
van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen 

van identificerende persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden 
(strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden) 
(Minister van J&V)  

b. Wetsvoorstel uitvoering verordening inzake het tegengaan van de 
verspreiding van terroristische online-inhoud (Uitvoeringswet TOI-
verordening) (Minister van J&V)  

c. Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 (Minister van BZK)  

d. Derdenbesluit BRP (Minister van BZK)  

e. Wijziging van de Kadasterwet in verband met het opnemen van een 

grondslag om bij algemene maatregel van bestuur taken waarbij geen 
openbaar gezag wordt uitgeoefend aan de Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers op te kunnen dragen (Minister van BZK)  
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f. Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars 
(Minister van BZK)  

g. Wetsvoorstel actualisering samenwerking universiteiten en academische 
ziekenhuizen (Minister van OCW)  

h1. Wet toekomst accountancysector (Minister van Financiën) 

h2. Rapport ‘Versterking Verantwoordingsketen’ en tweede 
voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector 
(Minister van Financiën)  

i. Wijziging van de Spoorwegwet ten behoeve van de overwegveiligheid 
(Staatssecretaris van I&W)  

j. Ontwerp algemene maatregel van bestuur voor de spoorweg “Hoekse lijn” 
(Staatssecretaris van I&W)  

k. Wijziging van het Besluit dierlijke producten in verband met de vergoeding, 
bedoeld in artikel 3.6 van de Wet dieren voor het uitvoeren van de 
wettelijke taak betreffende transport en verwerken van kadavers (Minister 
van LNV)  

l. Regeling tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de 
Omgevingsregeling (Nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging 
stikstofregistratiesysteem) (Minister van LNV)  

m. Besluit houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling 

experiment gesloten coffeeshopketen (Minister voor Medische Zorg)  

n. Wetsvoorstel instrumenten aardgasvrije wijken (Minister van BZK)  

o. Novelle en wetswijziging wetsvoorstel Versterken gebouwen Groningen 
(Minister van BZK)  

p. Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met het alfabetiseren 
van de begripsbepalingen in de wet educatie en beroepsonderwijs (Minister 
van OCW)  

q. Wijziging van de wet studiefinanciering 2000 in verband met het opnemen 

van een verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn 
doorgestroomd uit het mbo (Minister van OCW)  

r. Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit register onderwijsdeelnemers in 

verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de 
verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers 
(Minister van OCW)  

s. Besluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers (Minister 
van SZW) 
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6. Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies 

a. Besluit houdende wijziging van het Besluit natuurbescherming en het Besluit 
activiteiten leefomgeving in verband met een handelsverbod voor Aziatische 
duizendknopen en wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving in 
verband met de additionele aanwijzing van door de provincies te bestrijden 
invasieve uitheemse soorten (Minister van LNV)  

b. Nader rapport Bekrachtiging van een onderdeel van het Besluit 

benoemingsprocedure SER en tot wijziging van de Wet op de Sociaal-
Economische Raad in verband met aanpassing van de 
goedkeuringsprocedure (Minister van SZW)  

7. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het op 29 juli 2020 te Pristina tot stand gekomen 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo tot 
het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar 
het inkomen en het voorkomen van het voorkomen van het ontduiken en 
ontwijken van belasting, met Protocol (Minister van BZ)  

b. Nader rapport Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing 
(Minister van J&V)  

c. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
tot wijziging van het Reglement rijbewijzen i.v.m. implementatie van 
Richtlijn (EU) 2018/645, (Minister van I&W)  

d. Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende herstel van 

wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere 
wijzigingen van onderschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein 
van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Verzamelwet EZK 
20..) (Minister van EZK)  

e. Nader rapport bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van 

dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbeteren 
van de identificatie en registratie van honden en het registreren van 
chippers (Minister van LNV)  

f. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 
bestuur, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 
de invoering van het vereveningcriterium DKG’s en van maatregelen voor 
het vereveningsjaar 2021 (Minister voor Medische Zorg)  
 

g. Nader rapport inzake wijziging van de wet educatie en beroepsonderwijs 
BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het 
onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het 
Papiaments aan te bieden (Minister van OCW)  

8. Benoemingen 

a. Voordracht benoeming voorzitter College voor de Rechten van de Mens 
(CRM) (Minister voor Rechtsbescherming)  

9. Nieuwe achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(Minister van BZK)  
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10. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op het advies ‘Rijk aan kennis’ 
van de AWTI (Staatssecretaris van BZK)  

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op initiatiefnota getiteld “Van 
‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van 
het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(Minister van Financiën)  

12. Brief aan de Tweede Kamer inzake werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s 
(Minister van I&W)  

13. Besluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit in verband met verplicht stellen 

van financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten (Staatssecretaris 
van I&W)  

14. Brief aan de Tweede Kamer inzake burgerfora rond het klimaat- en energiebeleid 
(Staatssecretaris van EZK)  

15. Brief aan de Kamers inzake oprichting Beleidsdeelneming: ROM in West B.V. 
(Staatssecretaris van EZK)  

16. Opvolging eindadvies Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof, incl. over 
afstandsgrenzen stikstofberekening voor projecten (Minister van LNV)  

17. Nieuwe vermogensuitzonderingen (Minister van SZW)  

18. Mandaat cao-onderhandelingen sector Rechterlijke Macht 2021 (Minister voor 
Rechtsbescherming)  

19. Voorstel procedure tijdens zomerreces voor nader rapporten bij 
goedkeuringswetten en implementatievoorstellen met een blanco advies (Minister 
voor Rechtsbescherming)  

20. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 6 juli 2021 

a.  MCTH d.d. 6 juli 2021 

b. MCKE/MCSP d.d. 6 juli 2021 

c.  REA d.d. 9 juli 2021 

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

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

a. Wetsvoorstel verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse 
terrorismebestrijding en nationale veiligheid (Minister van J&V)  

b. Wet tot wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, 

cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en 
redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW) (Minister van OCW)  

c. Embargo pakket Belastingplan (Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en 
Belastingdienst)) 
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d. Wijziging van de zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten 
van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022 
(Minister voor Medische Zorg)  

XX. Besluitenlijst 

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

 
 
 
 

Dinsdag 6 juli 09.30 – 10.00 uur MCTH  
Dinsdag 6 juli 10.00 – 10.45 uur RVI Beleid 
Dinsdag 6 juli 10.45 – 11.45 uur MCKE/MCSP 
Dinsdag 6 juli 11.45 – 13.15 uur MCC-19 
    
Vrijdag 9 juli 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 9 juli 10.30 – 11.00 uur  REA 

Vrijdag 9 juli 11.00 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) 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


