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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 11 juni 2021   

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 vergadering van 28 mei 2021 
(nr.3753087) 

1b. P-Notulen van de vergadering van 28 mei 2021 
(nr.3753089)  

2. Hamerstukken 

a. Wijziging van het arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de uitvoering 
en handhaafbaarheid van bepalingen met betrekking tot het internationale 
goederenvervoer over de weg in de Handels- en 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk 
(Minister van I&W)  

b. Besluit uitwerking betaald ouderschapsverlof (Minister van SZW)  

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a.  MCC-19 d.d. 11 juni 2021 

b. MCC-19 d.d. 15 juni 2021 

c. Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in verband met 
regeling van het vereiste goedkeuring bij wet van 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. 8 juni 2021, nr.23 (Minister 
van BZ) 

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

a. Wijziging van de wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met 
de implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn 
alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-
inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022) 
(Staatssecretaris van Financiën) 

6. Internetconsultaties 

a. Voorstel van wet houdende instelling van een adviescollege voor de algehele 
verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de 

centrale overheid, de politie en de Raad voor de rechtspraak (Wet 
adviescollege ICT-Toetsing) (Staatssecretaris van BZK)  

b. Inrichtingen en Activiteitenbesluit Bes (IAB) (Staatssecretaris van I&W)  

c. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het 
notarisambt in verband met de implementatie richtlijn 2019/1151/EU 
(Online oprichting BV) (Minister voor Rechtsbescherming)  

d. Consulatie wetsvoorstel analyse en coördinatie terrorismebestrijding en 
nationale veiligheid (Minister van J&V) 

7. Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies 

a. Nader rapport inzake wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in 
verband met de implementatie van het op 7 december 2018 aangenomen 

protocol 2018-II-10 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (Minister 
van I&W)  

b. Nader rapport inzake het ontwerp van het Besluit houdende regels inzake 

aangewezen kunststofproducten voor eenmalig gebruik, producten van oxo-
degradeerbare kunststoffen en kunststofhoudend vistuig en houdende 
wijziging van het besluit beheer verpakkingen 2014 (Besluit 
kunststofproducten voor eenmalig gebruik) (Staatssecretaris van I&W)  

c. Nader rapport inzake Besluit houdende regels voor experimenten met het 
verstrekken van subsidies voor generieke werkgeversvoorzieningen (Besluit 
experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen) (Minister van 
SZW)  

d. Nader rapport inzake Besluit tot wijziging van de tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in verband met verlenging, 
voorwaarden kapitaalverstrekking en activering doelgroep (Minister van 
SZW)  

e. Voorstel van wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in 

verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting (Minister voor 
Medische Zorg)  

8. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter 
bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van 

de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet 
Strafvordering) (Minister van J&V)  
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b. Nader rapport inzake wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband 
met de verhoging van het wettelijke strafmaximum van doodslag 
(Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag) (Minister van J&V)  

c. Nader rapport inzake wijziging van het wetsvoorstel wet digitale overheid 
(Staatssecretaris van BZK)  

d. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 
houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband 

met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/852 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn 94/62/EG 
betreffende verpakking en verpakkingsafval (Staatssecretaris van I&W  
Zie MR 4 juni 2021, pt.8a 

e. Nader rapport inzake wetsvoorstel Implementatie Telecomcode (WIT) 
(Staatssecretaris van EZK)  

f. Nader rapport inzake Besluit tot wijziging van enkele algemene maatregelen 
van bestuur (stikstofreductie en natuurverbetering) (minister van LNV)  

g. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 
bestuur, houdende wijziging van het uitvoeringsbesluit Wkkgz en het besluit 
beschikbaarheidbijdrage WMG in verband met het stellen van eisen omtrent 
de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg 
(Minister voor Medische Zorg)  

9. Kabinetsbijdrage voor de arbeidskostenontwikkeling 2021 (Minister van BZK)  

10. Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van 
Strafrecht in verband met de vervanging van de term hetero- of homoseksuele 
gerichtheid door seksuele gerichtheid en explicitering in het Wetboek van 
Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken (Minister van BZK)  

11. Kamerbrief over het OESO-project inzake een herziening van het internationale 

belastingsysteem en het bereiken van een internationaal akkoord 
(Staatssecretaris van Financiën) 

12. Instelling adviescommissie voor de subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren 
(Staatssecretaris van EZK) 

 13. Hoofdlijnennota Arbovisie 2040 en SER-adviesaanvraag over de Hoofdlijnennota 
Arbovisie 2040 (Minister van SZW) 

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 

b. Proces begroting 2022 (Minister van Financiën) 

c. Niet openbaar 
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XX. Besluitenlijst 

II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

 
III Data vergaderingen 

 
 Dinsdag 8 juni 09.30 – 10.30 uur RVI Beleid  

    
Vrijdag 11 juni  09.45 – 10.15 uur BWO 
Vrijdag 11 juni 10.15 – 11.30 uur MCC-19 

Vrijdag 11 juni 11.30 uur MR 

    
Dinsdag 15 juni 09.30 – 10.30 uur MCTH 
Dinsdag 15 juni 10.30 – 11.00 uur RVI 
Dinsdag 15 juni 11.00 – 12.00 uur MCC-19 
Dinsdag 15 juni 12.00 – 12.30 uur BWO 
    

Vrijdag 18 juni 09.45 - 10.15 uur MCVO 
Vrijdag 18 juni 10.15 - 10.45 uur BWO 
Vrijdag 18 juni 10.45 uur  RMR 
Vrijdag  18 juni  i.a.a. RMR MR 
    
Dinsdag 22 juni 09.30 – 10.00 uur RVI  
Dinsdag 22 juni 10.00 – 12.00 uur MCC-19 

    
Woensdag 23 juni 10.00 – 10.45 uur REA (ER) 
    

Vrijdag 25 juni 10.00 – 10.30 uur BWO 
Vrijdag 25 juni 10.30 uur MR 
    

Dinsdag 29 juni 09.30 – 10.00 uur RVI  
Dinsdag 29 juni 10.00 – 10.30 uur Vijfhoek  
Dinsdag 29 juni 10.30 – 11.30 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 
 

  

    
    
    
  

 

 
 

  

    
    

 x   stukken zijn rondgezonden 
 o   stukken worden rondgezonden 
 ●   stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst 

 =   geen stukken 
 A   aanbiedingsdatum 


