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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 22 april 2022   

in de Treveszaal 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 

1.    Gesprek met vicevoorzitter Europese Commissie, dhr. Timmermans 

2a. Notulen van de vergadering van 8 april 2022 
(nr.3765630)  

2b. P-Notulen van de vergadering van 8 april 2022 
(nr.3761992)  

3a. Voorjaarsbesluitvorming (Minister van Financiën) 

3b. HGIS besluitvorming 2022 (Minister van BZ) 

4. Oekraïne 

a. Toetsingskader garantie drijvende LNG-terminal Gasunie (Minister van 
Financiën) 

b. Conclusies RVI-OEK d.d. 19 april 2022 

c. Conclusies MCCb d.d. 20 april 2022 (pro forma) 

5. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 19 april 2022, nr.15 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

6. EU-implementatie 

a. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot implementatie van 
Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 

november 2021 wat betreft de openbaarmaking van informatie over de 
winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Minister voor 
Rechtsbescherming) 
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7. Nadere rapporten 

a. Wijziging van het voorstel tot wijziging van de tijdelijke wet Groningen in 
verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen 
(Staatssecretaris van EZK) 

8. Benoemingen en instelling commissies 

a. Voordracht benoeming leden Adviescollege rechtspositie politieke 
ambtsdragers (Minister van BZK) 
Zie MR 14 april 2022, pt. 5a 

b. Instelling van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme  
(Minister van BZK) 

c. Besluit instelling Commissie van onderzoek naar het Land Information 
Manoeuvre Centre (LIMC) (Minister van Defensie) 

9. Proces financieringssystematiek medeoverheden (Minister van BZK) 

10. Hervormingsagenda jeugdzorg (Staatssecretaris van VWS) 

11. Uitwerking motie Van der Molen/Van der Laan over aanpassingen om studenten 
met ouders met een middeninkomen financieel te ondersteunen (Minister van 
OCW) 
Zie MR 14 april 2022, pt. 7 

12. Kamerbrief over het belang van het Nederlandse vestigings- en 
ondernemingsklimaat (Minister van EZK) 

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake toetsingskader risicoregelingen t.b.v. 
subsidieregeling evenementengarantie 2022 (Minister van EZK) 

14. Werkafspraken parlementaire enquêtecommissie Fraude en Dienstverlening 
(Minister van SZW) 

15. Zesde incidentele suppletoire begroting 2022 VWS (Minister van VWS) 

16. Brief aan de Tweede Kamer inzake vaststelling risicoparaatheidsplan elektriciteit 
(Minister voor K&E) 

17. Besluit tot wijziging van het besluit kansspelen op afstand in verband met de 
uitbreiding van toegelaten betaalinstrumenten voor speel- en tegenrekeningen 

(Minister voor Rechtsbescherming)  
MR 14 april 2022, pt. 2c 

18. Wetsvoorstel herziening bedrag ineens (Minister voor APP) 

19. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. MCAO d.d. 12 april 2022 

b. MCMenS d.d. 19 april 2022 

c. MCKE d.d. 19 april 2022 
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d. MCC-19 d.d. 19 april 2022 

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Stabiliteitsprogramma 2022 (minister van Financiën) 

c. Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud van 
leveringszekerheid (minister voor K&E) 

 
 

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

 
Dinsdag 26 april 09.30 – 10.00 uur MCTH 
Dinsdag 26 april  10.00 – 10.30 uur RVI 
Dinsdag 26 april  10.30 – 11.00 uur RVI-OEK 

Dinsdag  26 april  11.00 – 11.30 uur RDINEV 
Dinsdag 26 april  11.30 – 12.00 uur RFL 
Dinsdag 26 april  12.00 – 12.30 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  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  


