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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 3 februari 2023   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 11.30 uur  

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 13 januari 2023 (nr.3779352)  

1b. Notulen van de vergadering van 20 januari 2023 (nr.3779588)  

2. Hamerstukken 

a. Wijziging van het besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in 
verband met de introductie van de D-erkenning inzake het vervoer van 
gevaarlijke stoffen door de lucht en enkele andere aanpassingen (Minister 
van I&W) 

3. Oekraïne 

a. NVR-OEK conclusies d.d. 31 januari 2023 

4. Buitenlands beleid 

a. Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (Het Koninkrijk België, het 
Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de 
Republiek Turkije bij de overnameovereenkomst tussen de Europese Unie 
en de Republiek Turkije (Minister van BZ) 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 31 januari 2023, nr.4 
(Minister van BZ) 

c. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. Benoemingen 

a. Benoeming van de overige leden van de staatscommissie rechtstaat en 
vaststelling van de vergoeding (Minister van BZK) 

b. Voordracht benoeming vicepresident van de Hoge Raad (Strafkamer) 
(Minister voor Rechtsbescherming) 

6. Bekrachtiging voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop 
houdende verandering in de Grondwet (Minister van BZK) 
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7. Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten (Minister van BZK) 

8a. Koninklijk Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bepaalde in artikel 14 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius 
(Staatssecretaris van BZK) 

8b. Koninklijk Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bepaalde in artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius 
(Staatssecretaris van BZK) 

9. Brief aan de Tweede Kamer inzake voortgangsrapportage hersteloperatie 
toeslagen 4e kwartaal 2022 en aanbiedingsbrief (Staatssecretaris van Financiën 
(Toeslagen en Douane)) 

10. Besluit verlenging werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de 
Mededingingswet (Verlenging Wet markt en overheid 1 juli 2023 – 1 juli 2025) 
(Staatssecretaris van EZK) 

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake Nationaal Programma Circulaire Economie 
2023-2030 (Staatssecretaris van I&W) 

12. Voortgangsbrief arbeidsmarkt (Minister van SZW) 

Aangehouden tot een volgende vergadering 
 

13. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (Staatssecretaris van VWS) 

14. Wijziging van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Tweede 

Verzamelspoedwet COVID-19 en andere wetten in verband met het treffen van 

een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervangers in 
hun zeventigste levensjaar (Minister voor Rechtsbescherming) 

15. Landelijk Crisisplan Olie (Minister voor K&E) 

16. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 31 januari 2023 

a. REA d.d. 24 januari 2023 

b. MCTH d.d. 31 januari 2023 

c. RFL d.d. 31 januari 2023 

c1. Garantieverzoek voor bedrijfscasus (Minister voor K&E) 

d. RWIZO d.d. 31 januari 2023 

d1. Kamerbrief aanvullende maatregelen arbeidsmarktkrapte (Minister van 
SZW) 

d2. Inzet op arbeidsmarktkrapte in de klimaat- en digitale transitie:  
het Actieplan Groene en Digitale Banen (Minister van EZK) 

17. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest 
of op korte termijn zullen komen 
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18. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de 
agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 

XX. Besluitenlijst 

 
 

II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

 
  



 - 4 - MR 3 februari 2023 

 
 

III Data vergaderingen 

Dinsdag 7 februari 09.00 – 09.30 uur RVI 
Dinsdag 7 februari 09.30 – 10.00 uur REA 

Dinsdag 7 februari 10.00 – 10.30 uur RBJ 
Dinsdag 7 februari 10.30 – 11.00 uur RFL 
Dinsdag 7 februari 11.00 – 11.30 uur Vierhoek 
Dinsdag 7 februari 11.30 – 12.00 uur  Ministeriële Stuurgroep 

Slavernijverleden 
Dinsdag 7 februari 12.00 – 12.30 uur  Reserveren BWO 
 

Vrijdag 10 februari 11.00 uur  aanvang MR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 A   aanbiedingsdatum 


