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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 25 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

0. Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 11 juni 2021 
(nr.3753434)  

1b. P-Notulen van de vergadering van 11 juni 2021 
(nr.3753459)  

2. Hamerstukken 

a. Besluit tot wijziging van het besluit referentieniveaus Nederlandse taal en 
rekenen en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in 
verband met herijking van de rekeneisen voor het mbo, de omvang van 

keuzedelen voor de middenkaderopleiding en enige andere wijzigingen 
(Minister van OCW)  

b. Wetswijziging van de wet elektriciteit en drinkwater BES (ter verbetering 
van de uitvoerbaarheid), de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
milieubeheer BES, en de Wet Financiën openbare lichamen BES (verruiming 
zorgplicht en invoering afvalwaterheffing (Minister van I&W)  

c. Wijziging besluit participatiewet ten behoeve van financiering 
loonkostensubsidies op basis van realisaties (Minister van SZW)  

d. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit verplichte geestelijke 

gezondheidszorg in verband met de aanwijzing van de gegevens die op 
grond van artikel 13:3a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg kunnen worden gevorderd (Minister voor 
Rechtsbescherming)  

e. Besluit houdende voorschriften inzake berekening, toekenning en het 
beheer van de bekostiging van scholen voor speciaal onderwijs scholen  
voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs (Besluit bekostiging WEC 20xx) (Minister voor BVOM)  

f. Besluit houdende voorschriften inzake de bekostiging van basisscholen in 

Caribisch Nederland (Besluit bekostiging WPO BES 20xx) (Minister voor 
BVOM)  
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g. Besluit houdende voorschriften inzake de bekostiging van basisscholen en 
speciale scholen voor basisonderwijs (Besluit bekostiging WPO 20xx) 
(Minister voor BVOM)  

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Conclusies MCC-19 d.d. 18 juni 2021 

b.  Afgevoerd 

c. Verlenging beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (Staatssecretaris 
van I&W)  

d. Besluit tot wijziging van het schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten 
in verband met de bijzondere omstandigheden door COVID-19 om tijdelijk 
de geldigheidsduur van functies in het CBBS te verlengen tot 48 maanden 
(Minister van SZW) 

e. Nader rapport wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in 
verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een 
Koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de 
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Minister van VWS) 

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 22 juni 2021, nr.25 (Brief van 
de minister van Buitenlandse Zaken) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. EU-implementatie 

a. Besluit tot wijziging van het besluit energie vervoer in verband met het 
vaststellen van de jaarverplichtingen hernieuwbare energie vervoer en 
reductieverplichting vervoersemissies voor de kalenderjaren 2022-2030 
(Staatssecretaris van I&W)  

6. Internetconsultaties 

a. Tijdelijke regels voor experimenten met assistentie bij het stemmen in een 
stemhokje (Tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen) 
(Minister van BZK) 

b. Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en 
soortgelijke juridische constructies (Minister van Financiën)  

c. Mijnbouwbesluit (Staatssecretaris van EZK (Klimaat en Energie)) 

d. Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

7. Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies 

a. Uitvoeringsbesluit verordening prudentiële vereisten 
beleggingsondernemingen (Minister van Financiën)  
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b. Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 
(Staatssecretaris van Financiën)  

c. Ontwerp van het besluit houdende een wijziging van het besluit melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het niet van 
toepassing zijn van bepaalde informatieverplichtingen vanwege de 

bescherming van de wezenlijke belangen van de landsverdediging en 
nationale veiligheid (Staatssecretaris van I&W)  

d. Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak) (Staatssecretaris 
van I&W)  

e. Besluit tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in verband 
met de invoering van een gedifferentieerde premie voor het 

Arbeidsongeschiktheidsfonds en het veranderen  van de grens tussen kleine 
en middelgrote werkgevers voor de premie berekening voor de 
werkhervattingskas (Minister van SZW)  

8. Nadere rapporten 

a. Nader rapport bij ontwerpbesluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit 
belastingen van rechtsverkeer in verband met verkrijgingen in het kader 
van een taakoverdracht en de woningwaarderingsgrens voor toepassing van 
de startersvrijstelling (Staatssecretaris van Financiën)  

b. Nader rapport wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en 
overnames (wet Vifo) (Minister van EZK)   

9. Benoemingen 

a. Voordracht benoeming permanent vertegenwoordiger (Minister van BZ)  

b. Voordracht tot benoeming van leden Raad voor het openbaar bestuur (ROB) 
(Minister van BZK)  

c. Voordracht benoeming voorzitters gerechtsbesturen (presidenten) binnen de 
Rechtspraak (Minister voor Rechtsbescherming)  

d. Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens (Minister voor 
Rechtsbescherming)  

10. Instellingsbesluit adviescommissie voor de Landelijke Eenheid (Minister van J&V)  

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake bestudering van de wenselijkheid van de 
mogelijkheid tot het instellen van cassatie in belang der wet tegen RTE-oordelen 
(Minister van J&V)  

12. Voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet en enkele andere wetten in 

verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester ter 
handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen (Minister 
van J&V)   

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake beleidsreactie Cybersecuritybeeld Nederland 
(CSBN) 2021 en voortgangsrapportage Nederlandse Cyber Security Agenda 
(NCSA) (Minister van J&V)  
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14. Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale 
stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet 
(Minister van BZK)  

15. Nota van wijziging bij wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren 
decentraal bestuur met betrekking tot een verplichte risicoanalyse integriteit 
decentrale bestuurders (Minister van BZK 

16. Brief aan de Tweede Kamer inzake zesde rapportage project renovatie Binnenhof 
(Staatssecretaris van BZK)  

17. Brief aan de Kamers inzake steun- en herstelpakket Caribisch Nederland 
(noodpakket 5.0) (Staatssecretaris van BZK)  

18. Wetsvoorstel uitbreiding wettelijke grondslagen gegevensverwerking register 
onderwijsdeelnemers (Minister van OCW)  

19. Voorstel van wet tot vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatiekader 
voor een  leven lang leren (Wet NLQF) (Minister van OCW)  

20. Intensivering restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog (Minister van 
OCW)  

21. Besluit tot wijziging van onder andere het examen- en kwalificatiebesluit 
beroepsopleidingen WEB in verband met de uitwerking van het taalschakeltraject 

als opleiding educatie en de onderwijsroute in het inburgeringsstelsel (Minister 
van OCW)  

22. Brief aan de Tweede Kamer inzake beantwoording motie Lodders c.s. over 

investeringen, ondernemerschap en innovatie (Staatssecretaris van Financiën 
(Fiscaliteit en Belastingdienst))  

23. Brief aan de Tweede Kamer inzake reactie motie Lodders/Van Weyenberg 
(Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane)) 

24. Verzoek tot besluit om het pakket Belastingplan enkele dagen voor Prinsjesdag 
onder embargo te verstrekken aan de Tweede Kamer (Staatssecretaris van 
Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)) 
Zie MR 18 juni 2021, pt.18c 

25. Regeling tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de 
Omgevingsregeling (Stikstofreductie en natuurverbetering) (Minister van LNV)  

26. Toetsingskader ten behoeve van Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor 

module Werkkapitaal voor omschakeling naar duurzame landbouw (BL-O) 
(Minister van LNV)  

27. Brief aan de Tweede Kamer inzake aanbieding overheidsbrede werkagenda voor 
de publieke dienstverlening (Minister van SZW)  

28. Brief aan de Tweede Kamer inzake scheefgroei in de polder (Minister van SZW)  

29. Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel werken waar je wil (Van 
Weyenberg/Maatoug) (Minister van SZW)  
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30. 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)  

31. Brief aan de Tweede Kamer inzake Kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 11 
Uitvoering (Minister van SZW)  

32. Wijziging van de faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de 
gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen (Minister voor Rechtsbescherming)  

33. Brief aan de Tweede Kamer inzake versterking kwaliteit van beleid en wetgeving 
(Minister voor Rechtsbescherming)  

34. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 22 juni 2021 

a. Afgevoerd 

b. REA 

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Brief aan de Tweede Kamer inzake beantwoording vragen over de 
repatriëring van een uitreizigster (Minister van J&V)  

c. Stand van Zaken maatregelen kabinetsreactie op het rapport van de 

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 
(Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane))  

d. Brief aan de Tweede Kamer inzake uitvoering motie lid Thijssen 
(Staatssecretaris van EZK (Klimaat en Energie))  

XX. Besluitenlijst 

 
II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Aanstelling politiek assistent minister van Buitenlandse Zaken (Brief van de 
minister van BZ) 
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III Data vergaderingen 

 
  

Dinsdag 22 juni 09.30 – 10.00 uur Vijfhoek  

Dinsdag 22 juni 10.00 – 10.45 uur RVI 
Dinsdag 22 juni 10.45 – 11.30 uur REA (ER) 
    
Vrijdag 25 juni 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 25 juni 10.30 uur MR 
    
Dinsdag 29 juni 09.30 – 10.15 uur RVI  

Dinsdag 29 juni 10.15 – 11.15 uur MCC-19 

    
Vrijdag 2 juli 10.15 – 10.45 uur BWO 
Vrijdag 2 juli 10.45 uur MR 
    
Dinsdag 6 juli 09.30 – 10.00 uur MCTH  

Dinsdag 6 juli 10.00 – 11.00 uur RVI Beleid 
Dinsdag 6 juli 11.00 – 11.45 uur REA 
Dinsdag 6 juli 11.45 – 12.45 uur MCC-19 
    
Vrijdag 9 juli 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 9 juli 10.30 uur  RMR (laatste voor het zomerreces) 
Vrijdag  9 juli i.a.a. RMR MR 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 


