
 
 

 

 

 

MINISTERRAAD 
  

  

 Kenmerk : 4293987 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 21 oktober 2022   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

 aan te vangen in aansluiting aan de Ministerraad van het Koninkrijk 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 30 september 2022  
(nr.3774411)   

1b. P-Notulen van de vergadering van 30 september 2022  
(nr.3774812)   

1c. Notulen van de vergadering van 7 oktober 2022 
(nr.3774782)  

2. Hamerstukken 

a. Wijziging Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole (Minister van 
I&W)   

3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 19 oktober 2022  

4. Buitenlands beleid 

a. Nederlandse Mondiale gezondheidsstrategie: samen zorgen voor gezondheid 
wereldwijd (Brief van de minister voor BHOS)  

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 18 oktober 2022, nr.39 
(Minister van BZ)  

c. Buitenlands beleid en internationale missies  

5. Nadere rapporten 

a. Nader rapport bij het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs 
(Minister van OCW)  
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6. Benoemingen 

a. Herbenoeming van enkele leden en tevens herbenoeming van de voorzitter 
van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht (Minister van 
BZ)  

b. Voordracht voor de benoeming van een Procureur-Generaal, (niet 
rechterlijk) lid van het College van Procureurs-Generaal (Minister van J&V)  

c. Voordracht benoemingen Onderwijsraad (Minister van OCW)  

7. Kamerbrief 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie Toeslagen (Staatssecretaris 
van Financiën – Toeslagen en Douane)  

8. Brief aan de Tweede Kamer inzake besluit over financiering 6 projecten uit het 
Nationaal Groeifonds (Minister van EZK)  

9a. Voorstel van wet houdende regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van 
persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg 
van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd 
zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling 
persoonsgegevens UHP KOT) (Minister voor Rechtsbescherming) 

9b. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

10. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. Vierhoek d.d. 14 oktober 2022  

b. REA d.d. 19 oktober 2022  

c. MCKE d.d. 19 oktober 2022 

1. Windenergie op zeevergunningverlening: IJmuiden Ver kavels 1-4  
(4 GW) (Minister voor K&E) 

d. Vierhoek d.d. 21 oktober 2022 

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

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

a. Brief aan de Tweede Kamer inzake Artikel 100-brief over de verlenging van 
de Nederlandse bijdrage aan de Anti-ISIS-coalitie en de brede 
veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Minister van BZ) 

XX. Besluitenlijst 

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

 
22 oktober – 30 oktober  Geen (onder)raden en ministeriële commissies. 
 Herfstreces 

 
Dinsdag 1 november 09.00 – 09.30 uur MCTH 
Dinsdag 1 november 09.30 – 10.00 uur  RVI 
Dinsdag 1 november 10.00 – 10.30 uur RVI-OEK 
Dinsdag  1 november  10.30 – 11.00 uur MCMenS/MCMenS-OEK 
Dinsdag 1 november 11.00 – 11.30 uur RDINEV 
Dinsdag 1 november  11.30 – 12.00 uur RWIZO 

Dinsdag 1 november 12.00 – 12.30 uur Vierhoek 

 
Vrijdag 4 november 10.00 – 11.00 uur NVR 
Vrijdag 4 november 11.00 uur aanvang MR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  


