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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 18 juni 2021   

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens in aansluiting aan de MCC-19 en 

's middags voort te zetten 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 4 juni 2021 
(nr.3753194) 

1b. P-Notulen van de vergadering van 4 juni 2021 
(nr.3753277) 

2. Hamerstukken 

a. Wijziging van het besluit diergeneeskundigen in verband met het toestaan 
van dry needling bij dieren door dierfyiotherapeuten, van het besluit 
houders van dieren in verband met een wijziging van de regels voor het 

houden van insecten, en van het besluit dierlijke producten in verband met 
enkele technische verbeteringen (Minister van LNV) 

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

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

b. MCC-19 d.d. 18 juni 2021 

c. MCC-19 d.d. 22 juni 2021 

d. Verkenning  

1. VWS-notitie t.b.v. een gedachtewisseling over onverplicht 
tegemoetkomen bij langdurige ziekte door COVID-19 (Minister voor 
MZ) 

4. Buitenlands beleid 

a. Brief aan de Tweede Kamer inzake de toekomstige inzet en hulp aan 
Afghanistan (Minister van BZ en Minister van Defensie)  

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 15 juni 2021, nr.24 (Minister 
van BZ) 
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c. Buitenlands beleid en internationale missies 

 
5. EU-implementatie 

a. Wijziging van het besluit algemene rechtspositie politie ter implementatie 
van richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de raad van  
23 oktober 2019 ((PbEU 2019, L 305) (Minister van J&V) 

6. Internetconsultaties 

a1. Wijziging van de wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband 
met de uitbreiding van de bevoegdheid van de minister van Justitie en 

Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en 
informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze 
aanbieders en aan de OKTT’s ten behoeve van deze aanbieders (Minister 
van J&V)  

a2. Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (Staatssecretaris van EZK) 

b. Wijziging van het besluit activiteiten leefomgeving in verband met de 
verzegeling van de afvoerleiding van een toilet op een pleziervaartuig 
(Minister van I&W)  

c. Uitvoeringsbesluit wet grondslagen natuurbeheer BES – beheermaatregelen 

Yarari reservaat en visserijregelgeving Caribisch Nederland (Minister van 
LNV)  

d. Wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een nieuwe 

opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie (ARIE-regeling) 
(Minister van SZW)  

e. Besluit tot wijziging van onder andere het toetsbesluit PO in verband met 
enkele aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het primair 
onderwijs naar het voortgezet onderwijs en erkenning van 
doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan het leerling- en 
onderwijsvolgsystemen in het primair onderwijs (Minister voor BVOM)  

f. Wetsvoorstel analyse en coördinatie terrorismebestrijding en nationale 
veiligheid (Minister van J&V) 

7. Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies 

a. Nader rapport inzake besluit internationale verplichtingen extraterritoriale 

rechtsmacht en het besluit slachtoffers van strafbare feiten ter 
implementatie van richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de 
raad van 17 april april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met een 
vervalsing van niet contante betaalmiddelen (PbEU L 123/18) (Minister van 
J&V)  

b. Nader rapport inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit sloop- en 

ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging 
van de pelsdierhouderij (Minister van LNV)  

c. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 

bestuur, houdende wijziging van een aantal warenwetbesluiten in verband 
met technische aanpassingen (Minister voor MZ) 
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8. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake voorstel van wet houdende wijziging van de wet 

donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede 
evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en 
de omvorming van de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 
(Minister van VWS)  

9. Benoemingen 

a. Eervol ontslag huidige regeringscommissaris en plaatsvervangend 

regeringscommissaris Sint Eustatius, benoeming nieuwe 
regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris Sint 
Eustatius (Staatssecretaris van BZK)  

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake evaluatie Tweede Kamerverkiezing 2021 en 
verkiezingsagenda (Minister van BZK)  

11. Verantwoording Kustwacht: jaarverslag 2020 en gecombineerd jaarplan 2022 
(Minister van I&W en Minister van Defensie) 

12. Wijziging gaswet en de mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de 
gaswinning uit het Groningenveld (wat na nul) (Minister van EZK)  

13. Contouren ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022 (Minister 
van EZK)  

14. Brief aan de Kamers inzake aanbieding toetsingskader voor de verlenging & 
inhoudelijke aanpassing van de regeling groeifaciliteit (Staatssecretaris van EZK)  

15. Brief aan de Tweede Kamer inzake voortgang uitvoering kabinetsreactie 
commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie 
Heerts) (Minister van SZW)  

16. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. MCTH d.d. 15 juni 2021 

a1. Kamerbrief 7de voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Staatssecretaris 
van Financiën)  

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Brief aan de Kamers inzake toetsingskader risicoregelingen inzake de 
verstrekking van de zesde tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten (Staatssecretaris van BZK) 
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 c. Verzoek tot besluit om het pakket Belastingplan enkele dagen voor 
Prinsjesdag onder embargo te verstrekken aan de Tweede Kamer 
(Staatssecretaris van Financiën)  

XX. Besluitenlijst 

 
 

 
II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Halfjaarrapportage College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
juli tot en met december 2020 (Staatssecretaris van BZK) 
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III Data vergaderingen 

 
Dinsdag 15 juni 09.30 – 10.30 uur MCTH  
Dinsdag 15 juni 10.30 – 11.30 uur RVI  
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 MCC-19  
Vrijdag 18 juni  i.a.a. MCC-19 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 (laatste voor het zomerreces)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 x   stukken zijn rondgezonden 
 o   stukken worden rondgezonden 

 ●   stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst 
 ◊ stukken worden uitgedeeld 
 A   aanbiedingsdatum 

 

 
 
 


