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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 1 juli 2022   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 10.15 uur 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1. Notulen van de vergadering van 10 juni 2022  
(nr.3769432)   

2. Hamerstukken 

a. Wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport  in verband met enkele technische 
wijzigingen (Minister van VWS)  

3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 28 juni 2022 

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 28 juni 2022, nr.25  
(Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. Verkenningen 

a. Discussie Buitenlandbeleid (Minister van BZ) 

6. Nadere rapporten 

a. Nader rapport bij het wetsvoorstel tot wijziging van de wet 
studiefinanciering 2000 in verband met het opnemen van een verruiming 
van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit 
het mbo (Minister van OCW) 

7. Wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (Minister van OCW) 
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8. Benoemingen en instelling commissies 

a. Benoeming leden van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme 
(Minister van BZK) 

b. Brief aan de Tweede Kamer inzake besluit instelling Commissie van  
onderzoek naar het land Information Manoeuvre Centre (LIMC) (Minister 
van Defensie) 

c. Instellingsbesluit Commissie sociaal minimum (Minister voor APP) 

9. Consultatie 

a. Wijziging van de vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van 
de ongewenstverklaring naar vreemdelingen uit derde landen die geen 
rechtmatig verblijf hebben in Nederland en die niet meewerken aan hun 
terugkeer of vertrek (Staatssecretaris van J&V) 

10. Brief actuele situatie asielketen (Staatssecretaris van J&V) 
Zie MR 24 juni 2022, pt.2b8 

11. Hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing (Minister van BZK) 
Zie MR 17 juni 2022, pt.9 

12. Sectorplannen COVID-19 onderwijs en kinderopvang (Minister van OCW)  

13. Beleidsreactie verkenning juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming  
van conversiepraktijken (Minister van OCW) 
Zie MR 24 juni 2022, pt.13c2 

14. Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 (Minister van Financiën) 

15. Julibrief 2022 (Minister van Financiën) 

16. Brief aan de Tweede Kamer inzake Nationaal MilieuProgramma (Staatssecretaris 
van I&W) 

17. Toetsingskader risicoregeling t.b.v. subsidieregeling evenementengarantie 2022 
(Minister van EZK) 

18. Wijziging van het besluit tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming 

tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade (AMvB 
samenwerking IMG/NCG) (Staatssecretaris van EZK)  

19. Wijziging van het besluit tijdelijke wet Groningen in verband met het opdragen 
van andere taken en bevoegdheden aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen 
(IMG) (Staatssecretaris van EZK) 

20. Brief aan de Tweede Kamer inzake hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt (Minister van 
SZW) 

21. Brief aan de Kamers inzake hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten (Minister van SZW) 

22. Wijziging in verband met de toevoeging van een meldplicht aan het wetsvoorstel 
toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (Minister van SZW)  



 - 3 - MR 1 juli 2022 

23. Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het 
regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten 
behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen 
verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg) (Minister van VWS) 

24. Reservering middelen COVID-19-vaccins (Minister van VWS) 

25. Wijziging van het Tijdelijke Besluit DCC in verband met de uitgifte van 
vaccinatiecertificaten aan personen die elders in de Europese Unie zijn 

gevaccineerd en in verband met het inladen van een buitenlands DCC (Minister 
van VWS) 

26. Wijziging van de wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de 
toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (Minister van VWS) 

27. Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (Minister voor VRO) 
Zie MR 24 juni 2022, pt.13c7 

28. Wijziging wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten met het oog 

op verdere versterking van de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit 
van de rechtspraak (Minister voor Rechtsbescherming) 

29. Nieuwe vermogensuitzonderingen (Minister voor APP) 

30. Brief aan de Tweede Kamer inzake het programma Wonen, Ondersteuning en 
Zorg voor Ouderen (WOZO) (Minister van LZS) 

31. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 28 juni 2022 

a. MCOV d.d. 28 juni 2022 

b. Vierhoek d.d. 28 juni 2022 

1a. Brief over koopkrachtmaatregelen (Minister van Financiën) 

1b. Brief over solidariteitsheffing (Minister voor K&E) 

c. MCU d.d. 28 juni 2022 

d. RFL d.d. 28 juni 2022 

e. MCKE d.d. 28 juni 2022 

1. Coalitieakkoord op het gebied van kernenergie (Minister voor K&E) 

2. Verzamelbrief SDE++ (Minister voor K&E) 

f. MCCb d.d. 29 juni 2022 

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

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

a. Communicatiekalender 
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b. Zevende incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS 
(Minister van VWS) 

 
 

XX. Besluitenlijst 

 
 

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

 
Dinsdag 5 juli 09.30 – 09.30 uur  RVI 
Dinsdag 5 juli 09.30 – 10.00 uur RVI-OEK 
Dinsdag 5 juli 10.00 – 10.30 uur RDINEV 

Dinsdag 5 juli 10.30 – 11.00 uur  MCMenS/MCMenS-OEK 
Dinsdag 5 juli 11.00 – 11.30 uur Vierhoek 
Dinsdag 5 juli 11.30 – 12.00 uur RFEI 
Dinsdag 5 juli 12.00 – 12.30 uur  MCC-19 
    

         Vrijdag       8 juli  10.30 uur          MR 
    

         Dinsdag          12 juli                    09.30-10.00 uur       RVI 

         Dinsdag      12 juli  10.00-10.30 uur        RVI-OEK 
                                        Dinsdag      12 juli  10.30-11.15 uur        REA 
                                        Dinsdag      12 juli  11.15-11.45 uur        RWIZO 
         Dinsdag      12 juli  11.45-12.15 uur        RFL 

 

Vrijdag      15 juli  10.00 uur          RMR  
Vrijdag          15 juli  i.a.a.           MR   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 x   stukken zijn rondgezonden 

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


