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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 11 februari 2022   

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 11.30 uur en 

's middags voort te zetten 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0.   Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de constituerende vergadering van 8 januari 2022 
(nr.3759232) 

1b. Notulen van de vergadering van 10 januari 2022 
(nr.3759491)  

1c. Notulen van de vergadering van 21 januari 2022 
(nr.3759713)  

1d. P-Notulen van de vergadering van 21 januari 2022 
(nr. 3759821) 

2. Hamerstukken 

a. Besluit houdende wijziging van het besluit bouwwerken leefomgeving in 
verband met de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor 
daglicht (Minister voor VROM) 

b. Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot 
leraar basisonderwijs (Minister van OCW)  

c. Besluit tot wijziging van het besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft in verband met het vervallen van de EVC-procedure 

voor de erkenning  van verworven competenties (EVC) (Minister van 
Financiën) 

d. Besluit afwijkend gebruik frequentieruimte (Minister van EZK) 

e. Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de aanpassing van de koppeling 
gewerkte uren voor de ouder met een partner met WIz-indicatie of een 
gedetineerde partner (Minister van SZW)  
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f. Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetene Wajong, het besluit 
uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, het 
besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES, 

het besluit uitbreiding kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en 
het besluit zorgverzekering BES in verband met wijzigingen van diverse 
aard (Minister voor APP) 

g. Besluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen in verband met aanpassingen met 
betrekking tot het waarschuwingsetiket voor pluimveevlees en de 
houdbaarheidsdata van eet- en drinkwaren en enkele technische 
aanpassingen (Minister van VWS) 

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Aanvulling tijdlijnreconstructie COVID-19 juli t/m september 2021 (Minister 
van J&V) 

b. Zelftesten en quarantaineregels voor stembureauleden (Minister van BZK) 

c. Inzet boostvaccinatie voor jongeren in de leeftijd van 12 jaar tot en met  
17 jaar (Minister van VWS) 

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 8 februari 2022, nr.5 
(Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. Nadere rapporten 

a. Twee voorstellen van wet, een nota van wijziging en een ontwerp van een 
algemene maatregel van bestuur op het terrein van belastingen 
(Staatssecretaris van Financiën) 

6. Instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van 
ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Staatssecretaris 
van BZK) 

7. Wijziging van de waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit) (Minister van 
I&W) 

8. Voorstel van wet tot wijziging van de van de wet luchtvaart in verband met een 
informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen 
(Minister van I&W) 

9. Verzamelwet wijziging bestaand UPV’s (Staatssecretaris van I&W) 

10. Brief aan de Kamers inzake de ZBO-evaluatie van de stichting Raad voor 
Accreditatie (Minister van EZK) 

11. Nationale uitwerking en verdeling van middelen Brexit Adjustment Reserve 
(Minister van EZK) 
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12. Kabinetsstandpunt over het voorstel van wet van de Kamerleden Ellemeet en 
Tielen houdende wijziging van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in 
verband met de invloed van zorgverleners (Minister voor LZS) 

13. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 8 februari 2022 

a. Vierhoek  

b. RFL  

c. MCKE  

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

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

a. Communicatiekalender 

 
XX. Besluitenlijst 

 
 

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

Dinsdag 15 februari 09.00 – 10.00 uur RVI 
Dinsdag  15 februari 10.00 – 10.30 uur MCVO 
Dinsdag 15 februari 10.30 – 11.00 uur RDINEV 
Dinsdag 15 februari  11.00 – 11.30 uur MCAO 

Dinsdag  15 februari 11.30 – 12.00 uur MCMenS 
Dinsdag 15 februari 12.00 – 12.45 uur MCC-19 
    
Vrijdag 18 februari 10.00 uur MR 
    
Dinsdag 22 februari 09.00 – 09.30 uur MCTH 
Dinsdag 22 februari 09.30 – 10.30 uur RVI 

Dinsdag 22 februari 10.30 – 11.15 uur REA 

Dinsdag 22 februari  11.15 – 11.45 uur RWIZO 
Dinsdag  22 februari 11.45 – 12.30 uur RFL 
Dinsdag 22 februari 12.30 – 13.00 uur RKR 
    
Vrijdag 25 februari 10.30 uur RMR 

Vrijdag 25 februari i.a.a. RMR MR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  


