
 
 

 

 

MINISTERRAAD 
  

  

 Kenmerk : 3756835 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 19 november 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 29 oktober 2021 
(nr.3756495)  

1b. P-Notulen van de vergadering van 29 oktober 2021 
(nr.3756528)  

1c.  Notulen van de vergadering van 5 november 2021 
(nr.3756674)  

1d.  P-Notulen van de vergadering van 5 november 2021 
(nr.3756681)  

2. Hamerstukken 

a. Wijziging van diverse besluiten in verband met alfabetische rangschikking 
van de begripsbepalingen in de wet educatie en beroepsonderwijs (Brief van 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 12 november 2021, 
nr. 12923, met ontwerpbesluit) (A:12/11) 

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Aangehouden tot een volgende vergadering 

b. Conclusies MCC-19 d.d. 12 november 2021 

c. Conclusies MCC-19 d.d. 16 november 2021 

d. MCC-19 d.d. 23 november  

e. Dertiende incidentele suppletoire begroting 2021 VWS inzake Corona en de 
tweede nota van wijziging begroting VWS 2022 (Minister van VWS)  

f. Verzamelde wijzigingen van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 
(Minister van VWS)  
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g. Nader rapport besluit en goedkeuringswet t.b.v. de vierde verlenging Twm 
(Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (Minister van VWS)  

h. Brief aan de Tweede Kamer inzake het vuurwerkbesluit (Staatssecretaris 
van I&W)  

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 16 november 2021, nr.46 
(Brief van de minister van Buitenlande Zaken) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. EU-implementatie 

a. Ontwerp-Besluit diergeneesmiddelen 2022 naar aanleiding van EU-
verordeningen diergeneesmiddelen en gemedicineerd diervoeder (Minister 
van LNV)  

6. Internetconsultaties 

a. Wijziging van de wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering 
van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer (Minister van OCW)  

b. Beleidsnota verlaging maximale kredietvergoeding (Minister van Financiën)  

c. Concept nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden (Richtlijn 
2009/128/EG) (Minister van LNV)  

7. Nadere rapporten naar aanleiding van een blanco advies 

a. Nader rapport inzake wijziging van het besluit bestuurlijke boete overlast in 
de openbare ruimte in verband met actualisering van feitomschrijvingen en 
indexering van boetebedragen 2022 (Minister van J&V)  

b. Nader rapport verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021 (Minister van J&V)  

c. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
tot wijziging van het besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, 
besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het besluit 
bestuurlijke boetes financiële sector in verband met richtlijn (EU) 

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) (besluit implementatie richtlijn grensoverschrijdende 
distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s) (Minister van Financiën)  

d. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 
bestuur, houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en 
toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met 
ingang van het berekeningsjaar 2022 (Minister van VWS 
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8. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het 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)   

9. Benoemingen 

a. Voordracht voor benoeming tot advocaat-generaal in het parket bij de Hoge 
Raad der Nederlanden per 1 december 2021 (Minister voor 
Rechtsbescherming)  

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op het evaluatieverslag van de 
Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) (Minister van BZK)  

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op het rapport van de 
Commissie Doorstroomvennootschappen (Staatssecretaris van Financiën 
(Fiscaliteit en Belastingdienst)) 

 12a. Verzamelbesluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de 
belastingen en enige andere besluiten (Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit 
en Belastingdienst))   

12b. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op rapport “Verscheurd 
Vertrouwen’ van de Nationale Ombudsman over de gevolgen van de gaswinning 
in Groningen (Minister van EZK)  

14. Brief aan de Tweede Kamer inzake moties schadeafhandeling Groningen (Minister 
van EZK)  

15. Brief aan de Tweede Kamer inzake regulering arbeidsmigratie en detachering 
derdelanders (Staatssecretaris van SZW)  

16. Brief aan de Tweede Kamer inzake leenbijstand Bbz (Staatssecretaris van SZW)  

17. Wetsvoorstel kinderopvang BES (Staatssecretaris van SZW)  

18. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 16 november 2021 

a. REA 

b. MCOV 

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Integriteitsbeleid gewezen bewindspersonen (Minister van BZK) 
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 c. Besluit beperking openbaarheid archieven Defensie, BZ, Financiën en AZ 
(Minister voor BVOM)  

XX. Besluitenlijst 

 
 

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

 
Dinsdag 23 november 09.30 – 10.15 uur RVI     
Dinsdag 23 november 10.15 – 11.00 uur MCC-19     

Dinsdag 23 november 11.00 – 12.30 uur Vrijhouden evt. onderraad     
        
Vrijdag 26 november 10.00 uur RMR     
Vrijdag 26 november i.a.a. RMR MR     
        
Dinsdag 30 november 09.30 – 10.00 uur MCTH     
Dinsdag 30 november 10.00 – 10.45 uur RVI     

Dinsdag 30 november 10.45 – 12.30 uur Vrijhouden evt. onderraad     

        
Vrijdag 3 december 10.00 uur MR     
        
Dinsdag 7 december  09.30 – 10.30 uur RVI Beleid     
Dinsdag 7 december 10.30 – 11.00 uur MCVO     

Dinsdag 7 december 11.00 – 11.30 uur Vijfhoek     
Dinsdag 7 december 11.30 – 12.15 uur MCC-19     
Dinsdag 7 december 12.15 – 12.30 uur Vrijhouden evt. onderraad     
        
Vrijdag 10 december 10.00 uur MR     
        
Dinsdag  14 december 09.30 – 10.00 uur MCTH     

Dinsdag 14 december 10.00 – 10.45 uur RVI     
Dinsdag 14 december 10.45 – 11.15 uur MCOV     
Dinsdag 14 december 11.15 – 12.00 uur REA (ER)     
Dinsdag 14 december 12.00 – 12.30 uur Vrijhouden evt. onderraad     

        
Vrijdag 17 december 10.00 uur RMR     
Vrijdag 17 december i.a.a. RMR MR (laatste MR voor Kerstreces)     

        
        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 


