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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 4 juni 2021   

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 10.30 uur en 

's middags voort te zetten 

_______________________ 

 

 
I Agenda

1. Notulen van de vergadering van 21 mei 2021  
(nr.3752834)  

2. Hamerstukken 

a. Besluit houdende wijziging van lijst I en II, behorende bij de Opiumwet, in 
verband met plaatsing van 3-MMC op lijst II, alsmede enkele andere stoffen 
(Staatssecretaris van VWS) 

b. Wijziging van het besluit kwaliteitseisen curatoren, 

beschermingsbewindvoerders en mentoren naar aanleiding van de evaluatie 
van de wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap 
(Minister voor Rechtsbescherming) 

c. Besluit houdende wijziging van verschillende onderwijsbesluiten om deze in 
overeenstemming te brengen met de wet voortgezet onderwijs 2020 
(Aanpassingsbesluit WVO 2020) (Minister voor BVOM) 

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Conclusies MCC-19 d.d. 26 mei 2021 

b. Conclusies MCC-19 d.d. 28 mei 2021 

c. Conclusies MCC-19 d.d. 1 juni 2021 

d. MCC-19 d.d. 8 juni 2021 

e. Verzoek om instemming met (internet)consultatie van het wetsvoorstel 
wijziging tijdelijke wet COVID-19 (Minister van BZK) 

f. Verzoek om spoedadvies aan de Raad van State tijdelijke verlaging 
maximale kredietvergoeding (Minister van Financiën) 

g. Achtste incidentele suppletoire begroting 2021 (Minister van VWS) 
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4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 1 juni 2021, nr.22 (Minister 
van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. EU-implementatie 

a. Wijziging van het besluit marktoegang financiële ondernemingen Wft, 
besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het besluit 
bestuurlijke boetes financiële sector in verband met de richtlijn 2019/1160 
van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van 

richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de 
grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging 
(PbEU 2019, L 188) (Minister van Financiën)  

b. Wijziging van de wet op het financieel toezicht en de faillissementswet in 
verband met de implementatie van de richtlijn betreffende de uitgifte van 

gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties (Minister 
van Financiën) 

6. Internetconsultaties 

a. Verzamelwijzigingsvoorstel besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
parkeergarages, woonfunctie zorg, en daglicht (minister van BZK) 

b. Wet programmatuur vaststelling verkiezingsuitslag (Minister van BZK) 

c. Wijziging besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met enkele 
noodzakelijke aanpassingen per 2022 (Minister van Financiën) 

d. Algemene Leidraad Wwft (Minister van Financiën) 

e. Uitvoeringsbesluit verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen 
(Minister van Financiën) 

f. Conceptbesluit houdende regels met betrekking tot de vaststelling door het 
College van Toezicht van de betrouwbaarheid en geschiktheid van een 
persoon die is of wordt belast met de taken van het orgaan dat de 
toezichtfunctie uitoefent of dagelijkse leiding in een collectieve 
beheersorganisatie (Minister voor Rechtsbescherming) 

g. Brief aan de Tweede Kamer inzake aanpak ongewenste buitenlandse 
geldstromen (Minister voor Rechtsbescherming) 

7. Nader rapport naar aanleiding van blanco advies 

a. Nader rapport inzake tweede nota van wijziging wetsvoorstel versterking 
decentrale rekenkamers (Minister van BZK) 

 b. Nader rapport inzake wijzigingsbesluit van het besluit ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme BES (Bwft BES) (Minister van 
Financiën) 

c. Nader rapport inzake Amvb verbod dienstverrichting (Minister van 
Financiën) 
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d. Nader rapport inzake wijziging van het besluit activiteiten leefomgeving in 
verband met de implementatie van uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2010 van 
de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling, op grond van richtlijn 

2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, van conclusies over 
de beste beschikbare technieken (BBT-conclusies) voor afvalverbranding 
(PbEU 2019, L 3) (Staatssecretaris van I&W) 

e. Nader rapport inzake besluit tot wijziging van het reïntegratiebesluit in 
verband met verruimen van de maatwerkmogelijkheden voor intermediaire 
voorzieningen in het werkdomein (Minister van SZW) 

f. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
tot wijziging van het besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met een 
verhoging van het maximale aantal declarabele uren voor het opstellen van 
verschillende pro Justitia rapportages (Minister voor Rechtsbescherming) 

8. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
houdende wijziging van het besluit beheer verpakkingen 2014 in verband 
met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/852 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn 94/62/EG 
betreffende verpakking en verpakkingsafval (Staatssecretaris van I&W) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 

9. Benoemingen 

a. Voordracht benoeming advocaat-generaal bij de Hoge Raad der 
Nederlanden (Minister voor Rechtsbescherming) 

10. Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband 
met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en 
Veiligheid 2021) (Minister van J&V) 

11. Verlenging met drie maanden van de convenanten met gemeenten t.b.v. 
Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV); aanbieding 
kabinetsreactie op de tussenevaluatie van het Programma LVV (Staatssecretaris 
van J&V) 

12. Brief aan de Kamers inzake hoofdlijnenbrief kiescollege niet-ingezetenen (Minister 
van BZK) 

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake voortgangsrapportage over wettelijke en 
ethische kaders Artificiële Intelligentie en algoritmen (Minister van BZK)  

14. Bestuurlijke reactie conceptrapport Algemene Rekenkamer inzake bijzondere 
uitkeringen aan Caribisch Nederland (Staatssecretaris van BZK) 

15. Brief aan de Tweede Kamer inzake het voornemen van het kabinet om de 
regeling voor tewerkstellingsvergunningen voor Aziatische koks aan te passen 
(Minister van SZW) 

16. Brief aan de Eerste Kamer inzake concept-kabinetsreactie op het hervatten 
initiatiefwetsvoorstel van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet 

teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten 
coffeeshopketen te gedogen (wet gesloten coffeeshopketen) (34 165) (Minister 
voor MZ) 
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17. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. RVI d.d. 1 juni 2021  

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Brief aan de Tweede Kamer inzake gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD 
(Minister van BZK en minister Defensie)  

c. NAVO-Top van staatshoofden en regeringsleiders op 14 juni 2021 in Brussel 
(Minister van Defensie) 

d. Uitvoering van de motie van Esch c.s. t.a.v. houtige biogrondstoffen 
(Staatssecretaris van EZK) 

 

 
 

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

 
Dinsdag 1 juni 09.30 – 10.00 uur RVI 

Dinsdag 1 juni 10.00 – 10.45 uur BWO 
Dinsdag 1 juni 10.45 – 12.45 uur MCC-19 
    
Vrijdag 4 juni 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 4 juni 10.30 uur MR 

 
Dinsdag 8 juni 09.30 – 10.15 uur RVI Beleid  

Dinsdag 8 juni 10.15 – 11.00 uur REA 

Dinsdag 8 juni 11.00 – 11.30 uur Vijfhoek 
Dinsdag 8 juni 11.30 – 12.30 uur MCC-19 
    
Vrijdag 11 juni 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 11 juni 10.30 uur MR 

    
    
Dinsdag 15 juni 09.30 – 10.00 uur MCTH 
Dinsdag 15 juni 10.00 – 10.30 uur RVI 
Dinsdag 15 juni 10.30 – 12.00 uur MCC-19 
    
Vrijdag 18 juni 09.45 - 10.15 uur MCVO 

Vrijdag 18 juni 10.15 - 10.45 uur BWO 
Vrijdag 18 juni 10.45 uur  MR 
    
Dinsdag 22 juni 09.30 – 10.00 uur RVI  

Dinsdag 22 juni 10.15 – 11.15 uur MCC-19 
    
Woensdag 23 juni 10.00 – 10.45 uur REA (ER) 

    
Vrijdag 25 juni 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 25 juni 10.45 uur MR 
    
Dinsdag 29 juni 09.30 – 10.00 uur RVI  
Dinsdag 29 juni 10.00 – 10.30 uur Vijfhoek  

Dinsdag 29 juni 10.30 – 11.45 uur MCC-19 
    
Vrijdag 2 juli 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 2 juli 10.45 uur MR 

 
 
 

 

 


