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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 13 mei 2022   

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aan te vangen 's morgens om 10.15 uur en 

's middags voort te zetten 

_______________________ 

 
 

I Agenda

0.   Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 14 april 2022 
(nr.3766011) 

1b. P-notulen van de vergadering van 14 april 2022 
(nr.3766032) 

2. Hamerstukken 

a. Toetsingskader in verband met verlenging van de garantieregeling 
borgstelling MKB bedrijven (BMKB) per 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 
(Minister van EZK) 

3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 10 mei 2022 

b. Conclusies MCMenS-OEK d.d. 10 mei 2022 

c. Rapport van de nationaal coördinator sanctienaleving en handhaving  
(Brief van de minister van Buitenlandse Zaken) o 

d. Nader rapport Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom  

van ontheemden (Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap) o 

4. Buitenlands beleid 

a. Brief aan de Eerste Kamer inzake feministisch buitenlandbeleid (Minister van 
BZ) 

b. Brief aan de Tweede Kamer over kabinetspositie ten opzichte van het WK 
voetbal in Qatar (Minister van BZ) 
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c. Protocol tot wijziging van het protocol inzake voorrechten en immuniteiten 
van de Benelux-organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en 
tekeningen of modellen) (Minister van BZ) 

d. Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de Anti-ISIS-
coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak (Minister van BZ) 

e. Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de vooruitgeschoven 
NAVO-aanwezigheid in Litouwen 2022 (Minister van Defensie) 

f. Jaarlijkse voortgangsrapportage kleine missiebijdragen 2021 (Minister van 
Defensie) 

g. Kamerbrief update activiteiten Europese Investeringsbank in Turkije 
(Minister van BZ) 

h. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 10 mei 2022, nr. 17 
(Minister van BZ) 

i. Buitenlands beleid en internationale missies  

j.  Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 3 mei 2022, nr.17  
(Minister van BZ)     

k. Niet openbaar 

5. EU-implementatie 

a. Besluit implementatie richtlijn essentiële-informatiedocumenten voor icbe’s 
(Minister van Financiën) 

b. Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en 

transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten 
(Minister van EZK) 

6. Benoemingen en instelling commissies  

a. Instelling en samenstelling van de commissie advocatendiensten aan de 

Staat en de gewijzigde overeenkomst tussen de staat en de landsadvocaat 
(Minister van J&V) 

b. Herbenoeming voorzitter huis voor klokkenluiders (Minister van BZK) 

7. Aanvulling tijdlijnreconstructie COVID 19 oktober t/m december 2021 (Minister 
van J&V) 

8. Brief aan de Tweede Kamer inzake inzet regio’s aan de grens (Minister van BZK) 

9. Brief aan de Tweede Kamer inzake Algemene Bestuursdienst (Minister van BZK 

10. Aandacht voor rechtmatigsheidbeeld van het Rijk (Minister van Financiën) 

11. Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen (Staatssecretaris van Financiën) 
Zie MCTH d.d. 26 april 2022, pt.1 

12. Kamerbrief monitor Brede welvaart en SDG’s (Minister van EZK) 
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13. Nota aanspraak kinderopvangtoeslag voor ouders met een partner buiten de EU 
(n.a.v. komst Oekraïnse ontheemden) (Minister van SZW) 
Zie MR 29 april 2022, pt.16c 

14. Kamerbrief toekomstige arbeidsmarkt zorg (Minister voor LZS) 
Zie MR 29 april 2022, pt.13 

15a. Wijziging van Boek 7 van het BW en de overgangswet nieuwe BW in verband met 
de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor 
consumentenkoop van levende dieren (minister voor RB) 

15b. Verzoek om spoedadvies Raad van State  

16. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 10 mei 2022 

a. REA   

b. 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. Besluitvorming covid-19 maatregelen (Minister van VWS) 

 

 
 

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

 
 
 

Dinsdag 17 mei 09.00-09.45 uur RVI 
Dinsdag  17 mei 09.45-10.30 uur RVI-OEK 
Dinsdag 17 mei 10.30-11.00 uur RFEI 
Dinsdag 17 mei 11.00-11.30 uur RFL 
Dinsdag 17 mei 11.30-12.00 uur MCKE 
Dinsdag  17 mei 12.00-12.30 uur Vrijhouden voor evt. extra onderraad 
    

Vrijdag 20 mei 10.00 uur MR 

 
Dinsdag 24 mei 09.30-10.00 uur RVI 
Dinsdag  24 mei 10.00-10.30 uur RVI-OEK 
Dinsdag 24 mei 10.30-11.00 uur RDINEV 
Dinsdag 24 mei 11.00-11.30 uur REA 

Dinsdag 24 mei 11.30-12.00 uur MCMenS 
Dinsdag  24 mei 12.00-12.30 uur MCC-19 
    
Woensdag  25 mei 10.00 uur RMR (ivm Hemelvaart donderdag) 
Woensdag  25 mei i.a.a. RMR MR 
 
Dinsdag 31 mei 09.30-10.00 uur MCTH 

Dinsdag  31 mei 10.00-10.30 uur RVI 
Dinsdag 31 mei 10.30-11.15 uur RVI-OEK 
Dinsdag 31 mei 11.15-11.45 uur RWIZO 
Dinsdag 31 mei 11.45-12.15 uur RFL 

    
Vrijdag 3 juni 10.00-10.30 uur MCU 
Vrijdag 3 juni 10.30 uur MR 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 ◊ stukken worden uitgedeeld 
 =   geen stukken 
 A   aanbiedingsdatum 


