
 

 
 

 

MINISTERRAAD 
  

 Kenmerk : 3765657 

 

 
 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 14 april 2022   

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aan te vangen 's morgens om 10.45 uur en 

's middags voort te zetten 

_______________________ 

 
 

I Agenda

0.     Vaststelling agenda 

1. Notulen van de vergadering van 1 april 2022  
(nr.3764851)   

2. Hamerstukken 

a. Besluit schadevergoeding net op zee (Minister voor K&E)  

b. Wijziging van het besluit gelijkstelling wonen buiten het Rijk met wonen 
binnen het Rijk (Minister voor APP) 

c. Besluit tot wijziging van het besluit kansspelen op afstand in verband met 
de uitbreiding van toegelaten betaalinstrumenten voor speel- en 
tegenrekeningen (Minister voor Rechtsbescherming) 

3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 12 april 2022 o 

4. Buitenlands beleid 

a. Besluit tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van de wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen in verband met de toetreding 
van Montenegro tot het groene kaart systeem (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d.12 april 2022, nr.14 
(Brief van de minister van BZ) 

c. Buitenlands beleid en internationale missies o 
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5. Benoeming 

a. Voordracht benoeming leden Adviescollege rechtspositie ambtsdragers 
(Minister van BZK)  

6. Groeifonds 

a. Kabinetsreactie advies Rli over het Nationaal Groeifonds en beantwoording 
motie De Jong c.s. (Minister van EZK) 

b. Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds 
(Minister van EZK)  

7. Uitwerking motie Van der Molen/Van der Laan over aanpassingen om studenten 
met ouders met een middeninkomen financieel te ondersteunen (Minister van 
OCW) 

8. Brief aan de Tweede Kamer inzake hoofdlijnen (middel)lange termijn aanpak 
COVID-19 voor het onderwijs (Minister van OCW) 

9a. Wijziging van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in 
verband met COVID-19 (Minister van OCW) 

9b. Verzoek om spoedadvies Raad van State  

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake bijsturing NP-Onderwijs: tweede 
voortgangsrapportage (funderend onderwijs) (Minister voor PVO) 

11. Brief aan de Kamers inzake 10e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag  
(Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen & Douane)) 

12. Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel (Staatssecretaris van 
I&W) 

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake beleidsagenda pandemische paraatheid 
(Minister van VWS) 

14. Brief aan de Tweede Kamer inzake zevende voortgangsrapportage programma 
Binnenhof renovatie (Minister voor Vro) 
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15. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. Vierhoek d.d. 8 april 2022 o 

b. RVI d.d. 12 april 2022 o 

c. REA d.d. 12 april 2022 o 

d. Vierhoek d.d. 12 april 2022 o 

e. RWIZO d.d. 12 april 2022 o 

f. MCAO d.d. 12 april 2022 o 

g. RFL d.d. 12 april 2022 

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Vulmaatregelen gasopslag ten behoeve van de leveringszekerheid (Minister 
van K&E) 

 
XX.  Besluitenlijst 

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

 
Dinsdag 19 april  09.30 – 10.00 uur RVI 
Dinsdag 19 april 10.00 – 10.30 uur RVI-OEK 

Dinsdag 19 april  10.30 – 11.00 uur RBJ 
Dinsdag 19 april  11.00 – 11.30 uur MCMenS 
Dinsdag  19 april  11.30 – 12.00 uur MCKE 
Dinsdag 19 april  12.00 – 12.45 uur MCC-19 

 
Vrijdag 22 april  10.30 uur MR 

 

Dinsdag 26 april 10.00 – 10.30 uur MCTH 

Dinsdag 26 april  10.30 – 11.00 uur RVI 
Dinsdag 26 april  11.00 – 11.30 uur RVI-OEK 
Dinsdag  26 april  11.30 – 12.00 uur RDINEV 
Dinsdag 26 april  12.00 – 12.30 uur RFL 
Dinsdag 26 april  12.30 – 13.00 uur MCU 

 
Vrijdag 29 april  10.00 uur RMR 
Vrijdag 29 april  i.a.a. RMR MR 
    
 2 mei –  Geen (onder)- en Meireces 
 6 mei Ministerraden  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 =   geen stukken 
 A   aanbiedingsdatum 


