
 
 

 

 

MINISTERRAAD 
  

  

 Kenmerk : 3758830 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 7 januari 2022   

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 10 december 2021 
(nr.3758015)  

1b. P-Notulen van de vergadering van 10 december 2021 
(nr.3758031)  

2. Hamerstukken 

a. Wijziging van het besluit loonkosten subsidie Participatiewet 2021 in 
verband met het opnemen van bedragen voor de studietoeslag 
Participatiewet (Staatssecretaris van SZW)  

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Conclusies MCC-19 d.d. 18 december 2021  

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 4 januari 2022 (Minister van 
BZ)  

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. EU-implementatie 

a. Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale 
platformeconomie (Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en 
Belastingdienst))  

6. Internetconsultaties 

a. Aanpassing regels toeslagverlening aanvullende pensioenen 
(Staatssecretaris van SZW)  
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7. Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies 

a. Nader rapport inzake besluit tot wijziging van het besluit activiteiten 
leefomgeving in verband met het opnemen van een plicht tot het 
verstrekken van gegevens en bescheiden over energiebesparende 
maatregelen en het besluit energie-audit (Staatssecretaris van EZK)  

b. Nader rapport inzake besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 
2000 in verband met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de 

Wet inburgering 2021 en de gevolgen daarvan voor het inburgeringsvereiste 
ter verkrijging van een sterker verblijfsrecht (Staatssecretaris van J&V)  

8. Niet openbaar 

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Landelijk beeld jaarwisseling 2021-2022 (Minister van J&V)  

XX.  Besluitenlijst 

 
II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

 
III Data vergaderingen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 
 


