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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 17 maart 2023   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 10.00 uur  

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 24 februari 2023 (nr.3780972)  

1b. P-Notulen van de vergadering van 24 februari 2023 (nr.3781090)  

2. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 14 maart 2023, nr.10  
(Brief van de minister van Buitenlandse Zaken) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

3. EU-implementatie 

a. Wijziging van het besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten ter 

uitvoering van Verordening 2022/858 betreffende een proefregeling voor 
marktinfrastructuren op basis van distributed ledger-technologie 
(Uitvoeringsbesluit DLT pilot regime verordening) (Minister van Financiën)  

4. Benoemingen en instellingen 

a. Instellen Adviescommissie Analytics (Minister van Financiën)  

b. Brief aan de Tweede Kamer inzake instellen van Staatscommissie MDMA 
(Minister van VWS)  

c. Benoemings- en vergoedingenbesluit adviescommissie rechtsbescherming 
en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming 
(Minister voor Rechtsbescherming)  

5. Nota van wijziging wetsvoorstel verwerking persoonsgegevens coördinatie en 
analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (mMinister van J&V)  

6. Brief aan de Tweede Kamer inzake aanpak burgerfora en burgerparticipatie 
(Minister van BZK)  
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7. Kaderbrief (Brief van de minister van Financiën) 
Zie MR 10 maart 2023, punt 16b 

Afgevoerd 

8. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op het RLI-adviesrapport 
‘Financiering in transitie’ (Minister van Financiën 

9. Kabinetsstandpunt initiatiefwetsvoorstel Maatoug e.a. houdende wijziging van de 
Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met het doen 
vervallen van enkele fiscale regelingen (36128) (Staatssecretaris van Financiën 
(Fiscaliteit en Belastingdienst))  

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050 
(Minister van I&W)  

11. Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in 
verband met de introductie van een passende bijdrage voor huishoudelijke hulp 
(Staatssecretaris van VWS)  

12. Wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
(Minister voor Rechtsbescherming)  
Zie MR 10 maart 2023, pt.14b 

13. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 14 maart 2023 

a. RWIZO 

b. Vierhoek 

c. MCKE 

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 

XX. Besluitenlijst 

 
II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

 



 - 3 - MR 17 maart 2023 

III Data vergaderingen 

 

Dinsdag  21 maart  2023 09.00 – 09.30 uur RVI 

Dinsdag  21 maart  2023 09.30 – 10.00 uur REA (ER) 

Dinsdag 21 maart  2023 10.00 – 10.30 uur RFEI 

Dinsdag  21 maart  2023 10.30 – 11.00 uur RFL 

Dinsdag  21 maart  2023 11.00 – 11.30 uur BWO (bij deelnemers bekend) 

Dinsdag  21 maart  2023 11.30 – 12.00 uur Reservering BWO (bij deelnemers 

                                                                    bekend) 

 

 

Vrijdag 24 maart  2023 10.00 uur aanvang MR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 


