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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 23 december 2022   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen in aansluiting aan de Ministerraad voor het Koninkrijk 

_______________________ 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 25 november 2022 (nr.3777463)  

1b. P-Notulen van de vergadering van 25 november 2022 (nr.3777746)  

2. Hamerstukken 

a. Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met 
het vervallen van de aanspraak van eerstejaarsstudenten in het hoger 
onderwijs en tweedejaarsstudenten aan lerarenopleidingen op het verlaagd 
wettelijk collegegeld (Minister van OCW) 

3. Oekraïne 

a. MCMenS/MCMenS-OEK d.d. 20 december 2022  

4. Buitenlands beleid 

a. Voordracht diplomatieke benoemingen (Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. EU-implementatie 

a. Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten 
(Minister voor LZS) 

b. Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering (Minister voor 
Rechtsbescherming)  

6. Nadere rapporten 

a.  Nader rapport en voorstel van wet tot wijziging van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het 
woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Staatssecretaris van VWS) 

7. Benoemingen en instelling commissies 
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a. Schriftelijke aanbeveling herbenoeming Nederlands lid Raad van Toezicht 
van de Integriteitskamer Sint-Maarten (Staatssecretaris van BZK) 

b. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Omgevingswet en Benoemingsbesluit 
Evaluatiecommissie Omgevingswet (Minister voor VRO) 

c. Voordracht tijdelijke benoeming van twee leden uit de Evaluatiecommissie 
Omgevingswet in de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) 
(Minister van I&W) 

d. Koninklijk besluit m.b.t. herbenoeming lid Adviescollege Veiligheid 
Groningen en wijziging ‘Besluit houdende herbenoeming en vergoeding van 
de voorzitter en de leden van het ACVG’ (Staatssecretaris van EZK) 

e. Voordracht benoeming lid Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) 
(Minister van VWS) 

f. Notitie inzake het voornemen instellingsbesluit commissie 
schadevergoedingen PAS-meldingen (Minister van LNV) 

8. Wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II 
(Minister van J&V) 

9. Wet digitaal vergaderen decentrale overheden (Minister van BZK) 

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake vervolg bestuurlijke werkgroep 
grensbelemmeringen (Minister van BZK) 

11. Kabinetsstandpunt op het initiatiefvoorstel van het lid Houwelingen houdende 
splitsing van de gemeente Groningen en de instelling van de gemeente Haren 
(Minister van BZK) 

12.  Brief aan de Tweede Kamer inzake de Voortgang Taskforce Verbetering financieel 
beheer (Minister van Financiën) 

13. Kamerbrief verzorgingsplaats van de toekomst (Minister van I&W) 
Zie MR 16 december 2022, pt. 15b2 

14. Beschikking TNO 2023 (Minister van EZK) 

15. Besluit Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) (Minister van 
EZK) 

16. Wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Tijdelijk besluit 
experiment meertalige dagopvang in verband met het versoepelen van de drie-
uursregeling en de mogelijkheid tot afwijking van het vaste gezichtencriterium en 
het uitstellen van de vervaldatum van het Tijdelijk besluit experiment meertalige 
dagopvang (Minister van SZW) 

17. Brief aan de Tweede Kamer inzake modernisering Wet Structuur 
Uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen (SUWI) (Minister van SZW) 

18. Bekrachtiging van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet afbreking 
zwangerschap in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de 
zwangerschap via de huisarts (‘abortuspil’) (Minister van VWS) 
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19. Voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023) 
(Minister van VWS) 

20. Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox 
B1 (Minister van VWS) 

21. Besluit tot wijziging van het Besluit Woningbouwimpuls 2020 (aanpassing definitie 
betaalbare koopwoningen) (Minister voor VRO) 

22. Besluit staatsexamens 2023 (Minister voor PVO) 

23. Wijziging Participatiewet in verband met energietoeslag 2023 (Minister voor APP) 

24. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 20 december 2022 

a. RDINEV 

b. RBJ 

c. MCKE 

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

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

a. Kabinetsreactie op het adviesrapport ‘De Oekraïne-oorlog als geopolitieke 
tijdschok’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) (Minister 
van BZ) 

 b. Bijzondere beloning Defensiepersoneel (Staatssecretaris van Defensie) 

 
XX. Besluitenlijst 

 
II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

 
III Data vergaderingen 

24 december 2022 -  8 januari 2023 Kerstreces 
 
Dinsdag 10 januari  09.00 – 09.30 uur RVI 
Dinsdag 10 januari  09.39 – 10.00 uur RVI-OEK 
Dinsdag 10 januari  10.00 – 10.30 uur RDINEV 

Dinsdag 10 januari  10.30 – 11.30 uur  RWIZO 
Dinsdag 10 januari  11.30 – 12.00 uur  Vierhoek 
Dinsdag 10 januari  12.00 – 12.30 uur MCU 

 
Vrijdag 13 januari  10.00 uur  MR 
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 x   stukken zijn rondgezonden 

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


