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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 24 juni 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 

1. Hamerstukken 

a. Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van 
de politie in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie 
van de Politiewet 2012 (Minister van J&V) 

b. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (Verzamelwet IenW 2021) (Minister van I&W) 

c. Besluit houdende uitvoering van de artikelen 570, tweede lid, en 575, van 
het Wetboek van Strafvordering (besluit innovatie strafvordering) (Minister 
voor Rechtsbescherming) 

2. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 21 juni 2022 

b. Conclusies MCMenS-OEK / MCMenS d.d. 21 juni 2022 

1. Brief actuele situatie asielketen (Staatssecretaris van J&V) 

2. Voorstel taakopdracht staatscommissie demografische ontwikkelingen 
2050 (Minister van SZW) 

3. Besluit dat werkende ontheemden geen zorgverzekering hoeven af te 
sluiten (Mnister van VWS) 

 
3. Buitenlands beleid 

a. Doen waar Nederland goed in is (Minister voor BH&OS) 

b. Toetsingskader Drive garantiefaciliteit 2022 (Minister voor BH&OS) 

c. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 21 juni 2022, nr.24 (Minister 
van BZ) 
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d. Buitenlands beleid en internationale missies  

 
4. EU-implementatie 

a. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de 
implementatie van Richtlijn (EU) 2020/284 van de Raad van 18 februari 
2020 tot wijziging van de Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering 
van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders (PbEU 2020, 

L62) (Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders) 
(Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit)  

b. Besluit tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de EU-
verordening markttoezicht (Staatssecretaris van I&W) 

5. Benoemingen 

a. Voordracht tot benoeming lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur 
(Minister van BZK) 

b. (Her)Benoeming van leden Kiesraad (Brief van de minister van BZK) 

6. Ontwerpbesluit screening ambtenaren van politie en politie-externen (Minister 
van J&V) 

7. Brief aan de Tweede Kamer inzake beleidsbesluit rechtsherstel box 3 
(Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)) 

8. Gefaseerde vervolgaanpak voor de mogelijk bredere werking van de Nevele 
jurisprudentie (Staatssecretaris van I&W) 

9. Wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 inzake een grondslag voor het 
afschermen van bezoekadressen op verzoek (Minister van EZK) 

10. Ingetrokken 

11. Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 
apenpokken (Minister van VWS) 

12. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op motie-Sneller/Van Nispen 
inzake vertrouwelijkheid ambtelijke bijstand bij amendementen (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

13. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. MCCb d.d. 17 juni 2022 

b. MCCb d.d. 20 juni 2022 

c. RWIZO d.d. 21 juni 2022 

1. Brief aan de Tweede Kamer inzake tegemoetkoming FSV 
(Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)) 

2. Kabinetsreactie op ARK- en ADR-rapporten (Staatssecretaris van 
Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)) 
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3. Kamerbrief aanpak arbeidsmarktkrapte (Minister van SZW) 

d. MCAO d.d. 21 juni 2022 

e. REA d.d. 22 juni 2022 

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Tweede incidentele suppletoire begrotingen Defensie  

(Defensiebegroting hoofdstuk X en Defensiematerieelbegrotingsfonds 
hoofdstuk K) (Minister van Defensie) 

c. Hoofdlijnenbrief Schiphol (Minister van I&W) 

d. Nationale Prestatieafspraken corporatiesector (Minister voor VRO) 

e. Brief aan de Tweede Kamer inzake zorgmedewerkers met post-COVID 
(Minister voor LZS) 

 
XX. Besluitenlijst 

 
 

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

    
Dinsdag 28 juni 09.00-09.30 uur  MCOV 
Dinsdag 28 juni 09.30-10.00 uur RVI 

Dinsdag 28 juni 10.00-10.30 uur  RVI-OEK 
Dinsdag 28 juni 10.30-11.00 uur  Vierhoek 
Dinsdag 28 juni 11.00-11.30 uur RBJ 
Dinsdag 28 juni 11.30-12.00 uur RFL 
Dinsdag 28 juni 12.00-12.30 uur MCKE 

 
Vrijdag 1 juli 10.30 uur MR 

    

Dinsdag 5 juli 09.30 – 10.00 uur  RVI 
 

Dinsdag 5 juli 10.00 – 10.30 uur RDINEV 
Dinsdag 5 juli 10.30 – 11.00 uur  RFEI 
Dinsdag 5 juli 11.00 – 11.30 uur Vierhoek 

Dinsdag 5 juli 11.30 – 12.15 uur MCC-19 
    

         Vrijdag       8 juli  10.00 uur          MR 
    
         Dinsdag          12 juli                    09.30-10.00 uur       RVI 
         Dinsdag      12 juli  10.00-10.45 uur        REA 
                                        Dinsdag      12 juli  10.45-11.15 uur        RWIZO 

                                        Dinsdag      12 juli  11.15-12.00 uur        RFL 
         Dinsdag      12 juli  12.00-12.30 uur        KRK 

 
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 


