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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 16 april 2021   

per communicatietechnologie om 11.00 uur  

 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1. Notulen van de vergadering van 2 april 2021 
(nr.3751671)  

2. Hamerstukken 

a. Besluit 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 (Fiscaliteit en 
Belastingdienst)) 

b. Besluit houdende wijziging van het besluit vervoer gevaarlijke stoffen door 
de lucht met militaire luchtvaartuigen (Staatssecretaris van Defensie) 

c. Besluit tot wijziging van het mijnbouwbesluit (het verwijderen of 
hergebruiken van mijnbouwwerken) (Minister van EZK) 

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Tijdelijk besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit les- en 
cursusgeldwet 2000 vanwege een vermindering van het les- en cursusgeld 
2021-2022 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Minister van OCW) 

a1. Verzoek om spoedadvies aan de Raad van State 

b. Wijziging van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
en de wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor 
het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19 (Minister van OCW) 

b1. Verzoek om spoedadvies aan de Raad van State 

c. Conclusies MCC-19 d.d. 13 april 2021 

d. MCC-19 d.d. 20 april 2021 
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e. Nader rapport inzake wijziging van de wet publieke gezondheid in verband 
met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen 
wegens een uitbraak (Minister van VWS) 

f. Nader rapport en ministeriële regeling inzake wijziging van de wet publieke 
gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het 

internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de 
epidemie van covid-19 (Minister van VWS) 

g. Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van 
tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het 
virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19) (Minister van VWS) 

4. Buitenlands beleid 

a. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de 

privileges en immuniteit van verbindingsofficieren die door Oekraïne bij 
Europol gedetacheerd worden (Minister van BZ) 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 13 april 2021, nr.15 (Minister 
van BZ) 

c. Buitenlands beleid en internationale missies 

d. Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support Afghanistan (Minister van 
BZ) 

e. HGIS-besluitvorming 2021 (Minister van BZ)  

5. EU-implementatie 

a. Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen in 
verband met de handhaafbaarheid van het nakomen van enkele 
verplichtingen uit verordening (EU) nr.517 2014 van 16 april 2014 
betreffende gefluoreerde broeikasgassen en enkele technische wijzigingen 
(Minister van EZK) 

6. Internet consultaties 

a.   Besluit houdende wijziging van het besluit basisregistratie ondergrond met 
  betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (vierde tranche)  
  (Minister van BZK) 

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 20##) (Minister van OCW) 

c. Wijziging van de wet op het financieel toezicht en de faillissementswet in 

verband met de bevoegdheid om vast te stellen of een bank of 
beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk zal falen en in verband met 
de verificatie van interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een 
bank of beleggingsonderneming ter uitvoering van richtlijn nr. 2014/59/EU 
alsmede ter uitvoering van verordening (EU) nr. 806/2014 (Minister van 
Financiën) 

d. Besluit uitvoering PEPP-verordening (Minister van Financiën) 
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e. Regeling tot wijziging van de regeling natuurbescherming en de 
omgevingsregeling (stikstofreductie en natuurverbetering) (Minister van 
LNV) 

7. Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies 

a. Nader rapport inzake wijziging van besluit uitvoering artikel 2, achtste lid, 
wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en besluit uitvoering 
artikel 3, derde lid, wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen in 

verband met de toetreding van Bosnië en Herzegovina tot het groene kaart 
systeem (Minister voor Rechtsbescherming) 

8. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het voorstel van wet strekkende tot opneming in de 
Grondwet van een bepaling inzake een recht op toegang tot en een 

zorgplicht voor de toegankelijkheid van de bij de overheid berustende 
informatie (grondrecht op toegang tot overheidsinformatie) (Minister van 
BZK) 

b. Nader rapport inzake implementatiewet registratie uiteindelijk 
belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Minister 
van Financiën) 

c. Nader rapport inzake wetsvoorstel ‘maatschappelijk verantwoord inkopen 
jeugdwet en Wmo 2015’ (Minister van VWS) 

d. Nader rapport inzake voorstel tot wijziging van boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging 

van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

9. Benoemingen 

a. Voorstel tot benoeming van een nieuw lid voor DINGtiid, adviesorgaan voor 
de Friese taal (Minister van BZK) 

b. Benoeming twee leden Raad voor Cultuur (Minister van OCW) 

10. Stabiliteitsprogramma 2021 (Minister Financiën) 

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake stand van zaken moties en toezeggingen uit 
het debat over het verslag en de kabinetsreactie van de Parlementaire 
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (Staatssecretaris van Financiën 
(Toeslagen en Douane)) 

12. Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) vastgoed Defensie ‘toekomstvast – 
goedbeheerd’ (Staatssecretaris van Defensie) 

13. Uitzonderingsverzoek art. 2.4. WNT (Minister van I&W) 

14. Afgevoerd 

15. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie onderzoek 45 dienstjaren 
(Minister van SZW) 

16. Vermogensuitzonderingen (Minister van SZW) 
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17. Brief aan de Tweede Kamer inzake aanbieding rapport onderzoek EY 
kwantificering werk aan uitvoering (Minister van SZW) 

18. Brief aan de Tweede Kamer inzake aanbieding rapport commissie ‘onderzoek 
stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten’ (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

19. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 13 april 2021 

a. Vijfhoek 

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

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

a. Communicatiekalender 

b. WOB-instructie (Minister van BZK)  

XX. Besluitenlijst 

 
 

II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a.   Uitwerking mandaat incidentele middelen jeugdzorg en terugkoppeling  

  Johan de Wit-sessie (Minister van BZK) 

b. Brief aan de Kamers inzake 16e studiegroep Begrotingsruimte (Minister van 
Financiën) 
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III Data vergaderingen 

 
 

Dinsdag 13 april  09.00 – 09.30 uur  Vijfhoek 

Dinsdag  13 april 09.30 – 10.15 uur  RVI 
Dinsdag  13 april 10.30 – 11.45 uur  MCC-19  
    
Vrijdag 16 april 10.45 uur                MR 
    
Dinsdag 20 april  09.30 – 10.00 uur  RVI  
Dinsdag 20 april 10.15 – 11.15 uur  MCC-19 

    

Vrijdag 23 april 10.45 uur  RMR 
Vrijdag 23 april i.a.a. RMR  MR 
    
Dinsdag 27 april KONINGSDAG  KONINGSDAG 
    

Woensdag 28 april 09.30 – 10.00 uur  RVI 
Woensdag 28 april 10.00 – 10.30 uur  BWO 
Woensdag  28 april 10.45 – 11.30 uur  REA 
Woensdag  28 april 11.30 – 12.45 uur   MCC-19 
    
Vrijdag 30 april 11.15 uur  MR 
    

Dinsdag 
Dinsdag  

4 mei 
4 mei  
 

08.45 - 09.15 uur  
09.30 - 10.30 uur 

 RVI 
 MCC-19 

Vrijdag 7 mei MEIRECES  MEIRECES 

    
Dinsdag 11 mei 09.30 – 10.00 uur  MCTH  
Dinsdag 11 mei 10.00 – 10.45 uur  RVI Beleid 

Dinsdag 11 mei 11.00 – 11.45 uur  REA 
Dinsdag 11 mei 11.45 – 12.45 uur  MCC-19 
    
Woensdag 12 mei 10.45 uur  MR (i.v.m. Hemelvaart) 
    
    

Dinsdag 18 mei 09.30 – 10.00 uur  RVI  
Dinsdag 18 mei 10.15 – 10.45 uur  Vijfhoek  
Dinsdag 18 mei 10.45 – 11.45 uur  MCC-19 
    
Vrijdag 21 mei 10.45 uur   RMR 
Vrijdag 21 mei i.a.a. de RMR  MR 

 

 

 
 
 
 

 
 

  


