
 
 

 

 

 

MINISTERRAAD 
  

  

 Kenmerk : 4320701 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 10 maart 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 10 februari 2023 (nr.3780451)  

1b. Notulen van de vergadering van 17 februari 2023 (nr.3780762)  

1c. P-Notulen van de vergadering van 17 februari 2023 (nr.3781073) 

2. Hamerstukken 

a. Besluit tot wijziging van het besluit Erfgoedwet archeologie in verband met 
het toevoegen van uitzonderingen op het opgravingsverbod en enkele 
andere aspecten (Staatssecretaris van OCW)  

b. Besluit tot wijziging van het besluit inburgering 2021 in verband met het 
wijzigen van de bronnen en peildata voor de berekeningswijze van de 
voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die 
bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht, in verband met een 
technische wijziging (Minister van SZW)  

c. Besluit houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de 
vaststelling van eindtermen en een aanvullende  voorwaarde voor de 
erkenning van diploma’s als bedoeld in artikel 11d, tweede lid, van de 
Alcoholwet (Staatssecretaris van VWS)  

d. Besluit houdende regels inzake de gegevensverwerking in het kader van de  

Wet goed verhuurderschap (Minister voor VRO)  

3. Verkenningen 

a. Gespreksnotitie informatiebeheer en archivering (Minister van BZK)  
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4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 7 maart 2023, nr.9 
(Minister van BZ)  

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. EU-implementatie 

a. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met een 
aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek kunst- en 
verzamelvoorwerpen, en in verband met aanpassingen van de bepalingen 
inzake plaats van dienst voor de  heffing van omzetbelasting bij bepaalde 

diensten die  virtueel aan een afnemer worden verricht (Staatssecretaris 
van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)) 

6. Internetconsultaties 

a. Start internetconsultatie wetsvoorstel tot uitvoering van de Digital Markets 
Act (Minister van EZK)  

7. Benoemingen en instellingen 

a. Wijzigingen in de samenstelling van de Begeleidingscommissie voor het 
Planbureau voor de  Leefomgeving (Staatssecretaris van I&W)  

b. Regeling instelling adviescommissie rechtsbescherming en 
rechtsstatelijkheid (Minister voor Rechtsbescherming)  

c. Voordracht benoeming van een hoofdofficier van justitie 
arrondissementsparket Den Haag (Minister van J&V)  

8. Nota van wijziging tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een 
offensief cyberprogramma (Minister van BZK)  

9. Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van artikel 8 ‘Wederopbouw 
Bovenwindse eilanden’ van hoofdstuk IV ‘Koninkrijksrelaties’ en Kabinetsreactie 
(Staatssecretaris van BZK)  

10. Besluit tot wijziging van onder meer het uitvoeringsbesluit les- en cursusgeldwet 
2000 in verband met de wijziging van de indexeringsbepalingen van het lesgeld 
en cursusgeld (Minister van OCW)   

11. Brief aan de Staten-Generaal inzake meerjarenprogramma 2024-2028 CBS 
(Minister van EZK)  

12. Verzoek aan de Koning om machtiging tot intrekking van het voorstel van wet tot 
wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in 
verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het 
markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Kamerstukken II 34445) 
(Minister van VWS)  

13. Herziening van de Garantstellingsregeling curatoren (Minister voor 
Rechtsbescherming)  
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14. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 7 maart 2023 

a. RDINEV 

b. RBJ 

c. RFL 

d. Vierhoek 

e. RWIZO 

1. Brief aan de Tweede Kamer inzake besluitvorming omgang resterende 
adviezen COVID-19 (Minister van VWS)  

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

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

a. Communicatiekalender 

b. Kaderbrief (Minister van Financiën) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 
 

XX. Besluitenlijst 

 

 
II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 28 februari 2023, nr.8  
(Minister van BZ)  
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III Data vergaderingen 

 

Vrijdag 10 maart  2023 10.00 – 11.30 uur MR-sessie 

Vrijdag 10 maart  2023 11.30 uur aanvang MR 

 

Dinsdag  14 maart  2023 09.00 – 09.30 uur RVI 

Dinsdag  14 maart  2023 09.30 – 10.00 uur NVR-OEK 

Dinsdag 14 maart  2023 10.00 – 10.30 uur MCMenS 

Dinsdag  14 maart  2023 10.30 – 11.00 uur RWIZO 

Dinsdag  14 maart  2023 11.00 – 11.30 uur Vierhoek 

Dinsdag  14 maart  2023 11.30 – 12.30 uur MCKE 

 

 

Vrijdag 17 maart  2023 10.00 uur aanvang MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 x   stukken zijn rondgezonden 
 o   stukken worden rondgezonden 

 ●   stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst 
 =   geen stukken 
 A   aanbiedingsdatum 


