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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 16 december 2022   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 11.00 uur 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1. Hamerstukken 

a. Wijziging van het besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband 
met de herpositionering van het overeenstemmingsvereiste met betrekking 
tot rechtspositionele regels met gevolgen voor rechten en plichten van 
individuele rechterlijke ambtenaren (Minister voor Rechtsbescherming)  

b. Wijziging van het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 

in verband met de werkzaamheden voor verplichte bevragingen (Minister 
voor Rechtsbescherming) 

2. Oekraïne 

a. NVR-OEK d.d. 13 december 2022 

b. MCMenS/MCMenS-OEK d.d. 13 december 2022 

1. Plannen van aanpak langetermijnbeleid Oekraïense ontheemden 
(Staatssecretaris van J&V) 

3. Buitenlands beleid 

a. Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden 

en Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) inzake de 
tewerkstelling van gezinsleden van medewerkers van de Brunssum 
gevestigde NAVO-hoofdkwartieren JFC HQ en JLSGBS HQ (Minister van BZ) 

b. Kabinetsappreciatie rapport evaluatie rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse 
overheid (Minister van BZ) 

c. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 13 december 2022, nr. 47 
(Minister van BZ) 

d. Buitenlands beleid en internationale missies 
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4. EU-implementatie 

a. Implementatiebesluit richtlijnen accijns 2023 (Staatssecretaris van 
Financiën (Fiscaliteit – Belastingdienst)) 

5. Nadere rapporten 

a. Nader rapport en herziene nota van wijziging in verband met de toevoeging 
van een meldplicht aan het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving 
en selectie (Minister van SZW) 

6. Werkprogramma’s planbureaus 

a. Hoofdlijnen PBL werkprogramma 2022-2023 (Staatssecretaris van I&W) 

b. Werkplan CPB (Minister van EZK) 

c. SCP jaarplan 2023 (Minister van VWS)  

7. Benoemingen 

a. Voorstel tot benoeming van drie leden van de Commissie van advies inzake 
volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) (Minister van BZ) 

8. Besluit houdende nadere regels met betrekking tot de vaststelling van 
staatloosheid in evidente gevallen (Staatssecretaris van J&V) 

9. Brief aan de Eerste en Tweede Kamer over omgang met vertrouwelijke politieke 
contacten (Minister van BZK) 

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake evaluatie en vervolgstappen Nationale 
klimaatadaptatiestrategie (Minister van I&W) 

11. Wetsvoorstel technische reparatie overgangsrecht aanvullingswet bodem 
Omgevingswet (Staatssecretaris van I&W) 

12. Toetsingskader ten behoeve van borgstelling MKB-landbouwkredieten voor 
tijdelijke kredietfaciliteit ten behoeve van glastuinbouw in verband met gascrisis 
door Oekraïne-oorlog (Minister van LNV) 

13. Voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n) (Minister SZW) 

14. Brief aan de Eerste en Tweede Kamer inzake procesbrief staat van de 
wetgevingskwaliteit (Minister voor Rechtsbescherming) 

15. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 13 september 2022 

a. REA 

b. RFL 

c. RBJ 

1. Gedragscode integriteit bewindspersonen (Minister van BZK)  



 - 3 - MR 16 december 2022 

 

2. Consultatie wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen (Minister 
van BZK) 

d. MCU 

e. RWIZO 

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Kabinetsreactie op het rapport van de commissie van onderzoek naar het 
Non Lethal Assistance programme in Syrië (Minister van BZ) 

c. Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen 

voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk 
maken asielopvangvoorzieningen (Staatssecretaris van J&V) 

d. Besluitvormende beraadslaging over kabinetsreactie op het adviesrapport 
‘Ketenen van het verleden’ van het Adviescollege Dialooggroep 
Slavernijverleden (Minister van BZK) 

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

 
 

XX. Besluitenlijst 

 
 

II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

 
III Data vergaderingen 

Dinsdag 20 december 09.00 – 09.30 uur RVI 
Dinsdag 20 december 09.30 – 10.00 uur RDINEV 
Dinsdag 20 december 10.00 – 10.30 uur MCMenS/MCMenS-OEK 

Dinsdag 20 december 10.30 – 11.00 uur RBJ 
Dinsdag 20 december 11.00 – 11.30 uur MCKE 

Dinsdag 20 december 11.30 – 12.00 uur Vrijhouden voor onderraad 
Dinsdag 20 december  12.00 – 12.30 uur Vrijhouden voor onderraad 
 
Vrijdag 23 december 10.30 uur  RMR 
Vrijdag 23 december  i.a.a. RMR  MR 
 

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


