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HERZIENE AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 17 juni 2022   

in de Trêveszaal op het ministerie van Algemene Zaken, 

aan te vangen 's morgens om 10.30 uur   

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1a.    P-notulen van de vergadering 29 oktober 2022 
(nr. 3756542)  

1b. P-notulen van de vergadering van 11 februari 2022 
(nr.3761992)  

1c. P-notulen van de vergadering van 13 mei 2022  
(nr.3767854)   

1d. Notulen van de vergadering van 3 juni 2022  
(nr.3768771)   

2. Oekraïne 

a. Besluit tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in 
verband met een wijziging van de wet toezicht trustkantoren 2018 (minister 
van Financiën) 

b. RVI-OEK d.d. 14 juni 2022  

3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 14 juni 2022, nr.23 
(Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies  

4. Verkenningen 

a1. Oekraïne discussienotitie (Minister van BZ) 
Zie MR d.d. 10 juni 2022, pt. 5b  

a2. Economische impact olieboycot (Minister van EZK) 

b. Stand van zaken Marokko (Minister van BZ)  
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5. EU-implementatie 

a. Besluit houdende wijziging van het besluit energie-etikettering 
energiegerelateerde producten, het besluit gefluoreerde broeikasgassen en 
ozonlaagafbrekende stoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in 
verband met de uitvoering van Verordering (EU) 2019/1020 van 20 juni 

2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten (Minister 
voor K&E) 

6. Nadere rapporten 

a. Nader rapport bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van 
eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger 
onderwijs) (Minister van OCW) 

7. Benoemingen 

a. Benoeming leden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) (minister-president, minister van AZ) 

b. Benoeming voorzitter en (plaatsvervangend) kroonleden Sociaal-
Economische Raad (Minister van SZW) 

 
8. Aanvulling tijdlijnreconstructie COVID-19 1e kwartaal 2022 (Minister van J&V) 

9. Hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing (Minister van BZK) 
Zie MR d.d. 10 juni 2022, pt. 13d  

10. Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap (Minister van OCW) 

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake verbetermaatregelen in het huidig 
toeslagenstelsel (Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane)) 

12. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie SER-advies: Agenda voor de 
toekomst van hybride werken (Minister van SZW)  

13. Kabinetsreactie initiatiefwetsvoorstel werken waar je  wilt (Van Weyenberg/ 
Maatoug) (Minister van SZW) 

14. Verhoging wettelijk minimumloon 2023-2025 Hoofdlijnenbrief verhoging 2023-
2025 en AMvB verhoging 2023 (Minister van SZW)  

15. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op motie-Sneller/Van Nispen 
inzake vertrouwelijkheid ambtelijke bijstand bij amendementen (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

16. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 14 juni 2022 

a. REA  

b. RDINEV 

1. Samenhangende Nederlandse inzet in het kader van de collectieve 
verdediging en in missies en operaties ter bevordering van de 
internationale rechtsorde 2022-2025 (Minister van BZ) 
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c. Vierhoek 

d. RFL  

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. Participatiewet in balans (Minister voor APP) 

 

 
XX. Besluitenlijst 

 
 
 

 
 

 
 

II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 - 4 - MR 17 juni 2022 

III Data vergaderingen 

 
Dinsdag 21 juni 09.00-10.00 uur RWIZO 
Dinsdag  21 juni 10.00-10.30 uur RVI 
Dinsdag 21 juni 10.30-11.00 uur RVI-OEK 

Dinsdag 21 juni 11.00-12.00 uur MCMenS/MCMenS-OEK 
Dinsdag 21 juni 12.00-12.30 uur MCAO 
    
Woensdag 22 juni 09.30-10.15 uur REA (ER) 

 
Vrijdag 24 juni 10.00-10.30 uur     MCU 
Vrijdag 24 juni 10.30 uur RMR 

Vrijdag 24 juni i.a.a. de RMR MR 

    
Dinsdag 28 juni 09.00-09.30 uur  MCOV 
Dinsdag 28 juni 09.30-10.00 uur RVI 
Dinsdag 28 juni 10.00-10.30 uur  RVI-OEK 
Dinsdag 28 juni 10.30-11.00 uur  Vierhoek 

Dinsdag 28 juni 11.00-11.30 uur RBJ 
Dinsdag 28 juni 11.30-12.00 uur RFL 
Dinsdag 28 juni 12.00-12.30 uur MCKE 

 
 
         Vrijdag       1 juli            10.30 uur         MR 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 x   stukken zijn rondgezonden 
 o   stukken worden rondgezonden 

 ●   stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst 
 =   geen stukken 
 A   aanbiedingsdatum 


