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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 14 januari 2022   

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens aansluitend aan de MCC-19 

en 's middags voort te zetten 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0.   Vaststelling agenda 

1. Regeringsverklaring 

2. Notulen van de vergadering van 17 december 2021 
(nr.3758471)  

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Nieuwe titel: Toetsingskaders in verband met verlenging van de 

garantieregelingen Klein Krediet Corona (KKC), de Garantie 
Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C), de module 
Borgstelling MKB Corona (BMKB-C) en overbruggingskredieten via Qredits 
voor bestaande ondernemers en starters (Minister van EZK)  

b. Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit bijstandverlening zelfstandigen 

2004 in verband met het verlengen van de tijdelijke regels voor 
bijstandverlening aan zelfstandigen als gevolg van de verhoogde instroom 
door de crisis in verband met COVID-19 tot en met maart 2022 (Minister 
voor AP&P)  

c. MCC-19 d.d. 14 januari 2022 

4. Buitenlands beleid 

a. Verdrag tot verlenging van het verdrag van 9 maart 2021 inzake het van 

toepassing worden op het Koninkrijk der Nederlanden van het Aanvullend 
Protocol tot vaststelling van de status van de niet-Franse detachementen 
van de Taakgroep “TAKUBA” (Minister van BZ)  

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 11 januari 2022, nr.1 (Minister 
van BZ)  

c. Buitenlands beleid en internationale missies 
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5. EU-implementatie 

a. Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de 
verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) 
(Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud) (Minister van J&V)  

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Brief aan de Staten-Generaal over voorgenomen intrekking van lopende 
wetsvoorstellen (Brief van de minister-president, minister van AZ) 

XX. Besluitenlijst  

 
II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Aanstelling politiek adviseur minister-president, minister van Algemene 
Zaken (Brief van de minister-president, minister van AZ) 

b. Aanstelling politiek adviseur minister van Buitenlandse Zaken (Minister van 
BZ 

c. Aanstelling politiek adviseur minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (Minister voor BHOS)  

d. Aanstelling politiek adviseur minister van Justitie en Veiligheid (Minister 
J&V)  

e. Aanstelling politiek adviseur minister voor Rechtsbescherming (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

f. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
(Staatssecretaris van J&V)  

g. Aanstelling politiek adviseur minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (Minister van BZK)   

h. Aanstelling politiek adviseur minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening (Minister voor VRO)  

i. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris Koninkrijksrelaties en 
Digitalisering (Staatssecretaris K&D)  

j. Aanstelling politiek adviseur minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(Minister van OCW)  

k. Aanstelling politiek adviseur minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs 
(Minister voor P&VO)  
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l. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (Staatssecretaris van OCW)  

m. Aanstelling politiek adviseur minister van Financiën) (minister van 
Financiën) 

n. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en 
Belastingdienst (Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en 
Belastingdienst) 

o. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en 
Douane (Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane) 

p. Aanstelling politiek adviseur minister van Defensie (Minister van Defensie)  

q. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Defensie (Staatssecretaris 
van Defensie)  

r. Aanstelling politiek adviseur minister van Infrastructuur en Waterstaat 
(Minister van I&W)  

s. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat (Staatssecretaris van I&W) 

t. Aanstelling politiek adviseur minister van Economische Zaken en Klimaat 
(Minister van EZK)  

u. Aanstelling politiek adviseur minister voor Klimaat en Energie (Minister voor 
K&E)  

v. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris Mijnbouw (Staatssecretaris 
Mijnbouw ) 

w. Aanstelling politiek adviseur minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (Minister van LNV)  

x. Aanstelling politiek adviseur minister voor Natuur en Stikstof (Minister voor 
N&S)  

y. Aanstelling politiek adviseur minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(Minister van SZW)  

z. Aanstelling politiek adviseur minister voor Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen (Minister voor APP)  

aa. Aanstelling politiek adviseur minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(Minister van VWS)  

bb. Aanstelling politiek adviseur minister voor Langdurige Zorg en Sport 
(Minister voor LZ)  

cc. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (Staatssecretaris van VWS)  
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III Data vergaderingen 

 

Dinsdag 18 januari 2022 09.30 – 10.15 uur  RVI 

Dinsdag 18 januari 2022 10.15 – 11.30 uur  MCC-19 

Dinsdag 18 januari 2022 11.30 – 12.30 uur  Vrijhouden voor evt.    

       onderraad 

 
Vrijdag 21 januari 2022 10.00 – 10.30 uur  BWO 

Vrijdag 21 januari 2022 10.30 uur  Aanvang RMR 
Vrijdag 21 januari 2022 i.a.a. RMR  MR 
 

Dinsdag 25 januari 2022 09.30 – 10.00 uur  MCTH  

Dinsdag 25 januari 2022 10.00 – 10.45 uur RVI 

Dinsdag 25 januari 2022 10.45 – 11.15 uur MCVO 
Dinsdag 25 januari 2022 11.15 – 12.30 uur       Vrijhouden voor evt.   
       onderraad 
 
Vrijdag 28 januari 2022 10.00 – 10.30 uur  BWO 

Vrijdag 28 januari 2022 10.30 uur  MR 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  


