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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 24 maart 2023   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 10.30 uur  

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1. Hamerstukken 

a. Wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder 
andere de aanwijzing van de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van 

studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van 
het Besluit burgerservicenummer (Staatssecretaris van BZK) 

2. Oekraïne 

a. Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke 
wet opvang ontheemden Oekraïne) (Staatssecretaris van J&V) 

3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 21 maart 2023, nr.11  
(Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

4. EU-implementatie 

a. Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (Staatssecretaris van 
Financiën (F&B)) 

5. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken 
asielopvangvoorzieningen (Staatssecretaris van J&V) 

b. Nader rapport inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke 
gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een 
meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en 
enkele andere wijzigingen (Minister van VWS) 
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6. Benoemingen 

a1. Voordracht benoeming van procureur-generaal bij het openbaar ministerie. 
(Minister van J&V) 

a2. Voordracht benoeming tot voorzitter van het College van procureurs-
generaal bij het openbaar ministerie (Minister van J&V) 

b. Koninklijk Besluit ter benoeming van de leden Wetenschappelijke 
Klimaatraad (Minister voor K&E) 

7. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het 
strafmaximum voor deelneming aan een terroristisch organisatie (Minister van 
J&V) 

8. De departementale en niet-departementale jaarverslagen 2022 (van ministeries, 
begrotingsfondsen en Hoge Colleges van Staat) (Minister van Financiën) 

I  De Koning 
 
IIA  Staten-Generaal 
 

IIB  Hoge Colleges van de Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 
 
III  Ministerie van Algemene Zaken 
IV  Koninkrijksrelaties en BES-fonds 
 
V  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 

VI  Ministerie van Justitie en Veiligheid 
 
VII  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 

IX  Financiën en Nationale Schuld 
 
X  Defensie 
 
XII  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  

 
XIII Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

 
XIV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 

Diergezondheidsfonds 

 
XV Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
XVI Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 
XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
 
A Nationaal groeifonds 
 
B Mobiliteitsfonds 

 
C Gemeente- en Provinciefonds 
 
D Deltafonds 
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E Defensiematerieelbegrotingsfonds 
 

9. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie geactualiseerde Corporate 
Governance Code en monitoringsrapport boekjaar 2021 (Minister van EZK) 

10. Brief aan de Eerste Kamer inzake uitvoering motie-Bredenoord inzake 

geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

11. Wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking (DOS) (Wijziging van de Wet 
langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening 
gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht) (Minister voor LZS) 

12. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 21 maart 2023 

a. RDINEV 

b. REA 

c. RFEI 

d. RFL 

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Algemene stand van zaken rapport parlementaire enquete aardgaswinning 
Groningen (Staatssecretaris van EZK)  

XX. Besluitenlijst 

 
 

II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Brief aan de Tweede Kamer betreffende beantwoording kamervragen inzake 

het weren van apps op mobile devices van rijksambtenaren 
(Staatssecretaris van BZK)   
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III Data vergaderingen 

 

Dinsdag  28 maart  2023 09.00 – 09.30 uur MCTH 

Dinsdag  28 maart  2023 09.30 – 10.00 uur RVI 

Dinsdag 28 maart  2023 10.00 – 10.30 uur NVR-OEK 

Dinsdag  28 maart  2023 10.30 – 11.00 uur Vierhoek 

Dinsdag  28 maart  2023 11.00 – 11.30 uur MCAO 

Dinsdag  28 maart  2023 11.30 – 12.00 uur BWO (bij deelnemers bekend) 

Dinsdag 28 maart 2023 12.00 – 12.30 uur BWO (bij deelnemers bekend) 

 

 

Vrijdag 31 maart  2023 10.30 uur aanvang RMR 

Aansluitend MR 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 x   stukken zijn rondgezonden 

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


