
 
 

 

 

 

MINISTERRAAD 
  

  

 Kenmerk : 4268051 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 20 mei 2022   

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aan te vangen 's morgens om 10.30 uur en 

's middags voort te zetten 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0.   Vaststelling agenda  

1.   Gesprek met vertegenwoordigers uitvoering  

2a. Notulen van de vergadering van 22 april 2022  
(nr.3766510)   

2b. Notulen van de vergadering van 29 april 2022  
(nr.3766617)   

3. Hamerstukken 

a. Besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 
het zorgpakket Zvw 2023 (Minister van VWS) 

b. Besluit houdende voorschriften voor een experiment op het terrein van 
onderwijszorgarrangementen, met het oog op verbetering van de kwaliteit, 
toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs (Besluit experiment 
onderwijszorgarrangementen (Minister voor PVO) 

c. Besluit doorstroomtoetsen po (Minister voor PVO) 

4. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 17 mei 2022 

b. Instellingsbesluit commissie realisatie extra huisvesting ontheemden  
(Minister voor VRO) 

 
5. Buitenlands beleid 

a. Deelname wereldexpo Osaka in 2025 (Minister voor BH&OS) 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 17 mei 2022, nr.19  
(Minister van BZ) 

c. Buitenlands beleid en internationale missies 
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6. EU-implementatie 

a. Besluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit, het besluit kwaliteit 
leefomgeving en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in 
verband met de omzetting van EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 
(herschikking) (Minister van I&W) 

b. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke 
grondslag ten behoeve van de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1936, 
(Minister van I&W) 

c. Ontwerp-AMvB ter nadere implementatie van richtlijn 2005/36/EG voor de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg (Minister van VWS) 

7. Benoemingen 

a. Benoeming lid Raad voor Cultuur (Staatssecretaris van OCW) 

8. Brief aan de Tweede Kamer inzake Nationale Contraterrorisme Strategie  
2022-2026 (Minister van J&V) 

9. Hoofdlijnenbrief cultuur 2022. Herstel, vernieuwing en groei (Staatssecretaris van 
OCW) 

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake brede welvaart in de begrotingssystematiek 

(Minister van Financiën) 
Aangeboden aan de RFEI 

11a. Voorjaarsnota 2022 (Minister van Financiën) 

11b. HGIS-besluitvorming (Minister van BZ) 
 

12. Brief aan de Tweede Kamer inzake nadere verzoeken met betrekking tot de 
Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Staatssecretaris van Financiën) 

13. Garantstelling voor financiële lening ten behoeve oprichten van een 
producentenorganisatie voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid 
Textiel (UPV-textiel) (Staatssecretaris van I&W) 

14. Nota aanspraak kinderopvangtoeslag voor ouders met een partner buiten de EU 
(n.a.v. komst Oekraïense ontheemden) (Minister van SZW) 
Zie MR 13 mei 2022, pt.13 

15. Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met 
als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe 
psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen (Minister van VWS) 

16. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 17 mei 2022 

a. MCKE o 

17. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest 
of op korte termijn zullen komen = 
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18. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de 
agenda zijn opgenomen  

a. Communicatiekalender 

b. Duurzaam perspectief asielopvang en dwingend juridisch instrumentarium 
(Staatssecretaris van J&V) 

c. Tweede voortgangsrapportage uitvoering moties Marijnissen c.s. en Klaver 
c.s. (Minister van BZK) 

d. Niet openbaar 

e. Nader rapport wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestreem 
van ontheemden (Minister voor PVO) 

 

 

 
 

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

 
Maandag 23 mei 09.15-10.00 uur  REA 
    
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 MCMenS-OEK 
Dinsdag 24 mei 11.30-12.00 uur MCMenS 
    
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 
    
Dinsdag 7 juni 10.00-10.30 uur  RVI 
Dinsdag 7 juni 10.30-11.00 uur  RBJ 
Dinsdag 7 juni 11.00-11.30 uur  RFEI 

Dinsdag 7 juni 11.30-12.00 uur MCKE 
Dinsdag 7 juni 12.00-12.45 uur MCC-19 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 x   stukken zijn rondgezonden 
 o   stukken worden rondgezonden 
 ●   stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst 
 =   geen stukken 
 A   aanbiedingsdatum 


