
 
 

 

 

 

MINISTERRAAD 
  

  

 Kenmerk : 4298282 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 11 november 2022   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 10.30 uur  

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1a. Notulen van de vergadering van 21 oktober 2022 (nr. 3775899 en nr.3776431) 

1b. P-Notulen van de vergadering van 21 oktober 2022 (nr. 3776091) 

1c. P-Notulen van de vergadering van 21 oktober 2022 (nr.3774012)  

2. Hamerstukken 

a. Tijdelijke regels voor een experiment met de inzet van re-integratie-
instrumenten voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikte personen 
(Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten) 
(Minister van SZW) 

3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 8 november 2022 

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 8 november 2022, nr.42  
(Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. EU-implementatie 

a. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie 
van richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van 
onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde 

baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad (PbEU 2021, 
L 382/1) (Staatssecretaris van J&V) 
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b. Besluit ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van EP en Raad van de 
Europese Unie van 19 november 2008 betreffende het beheer van de 
verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU 2008, L 319) alsmede 

richtlijn (EU) 2019/1936 van EP en Raad van de Europese Unie van 23 
oktober 2019 tot wijziging van richtlijn 2008/96/EG (Besluit 
verkeersveiligheid weginfrastructuur) (Minister van I&W) 

c. Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik stedelijk afvalwater (Minister van 
I&W) 

6. Nadere rapporten 

a. Nader rapport betreffende het voorstel van wet, houdende regels ter 
bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering 
digitale weerbaarheid bedrijven) (Minister van EZK) 

b. Nader rapport inzake wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, 
behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van 
distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst (Staatssecretaris van VWS) 

7. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 
2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten 
(Wijzigingswet financiële markten 2024) (Minister van Financiën) 

8a. Eindejaarsbesluit 2022 en AMvB verzamel en verificatievereisten (DAC7) 
(Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit - Belastingdienst) 

8b. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

9. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 8 november 2022 

a. RWIZO  

a1. Kamerbrief onvolledige AOW-opbouw van ouderen van Surinaamse 
herkomst (Minister voor APP) 

b. RVI 

c. RDINEV 

d. RFEI 

e. MCKE 

f. RFL 

f1. Kamerbrief planning brief toekomst landbouw en samenhang met 
enkele brieven (Minister van LNV) 

 

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

11. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de 
agenda zijn opgenomen 
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a. Communicatiekalender 

XX. Besluitenlijst 

 
II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

 
 

III Data vergaderingen 

Dinsdag 15 november 10.00 – 10.30 uur MCMenS/MCMenS-OEK 
Dinsdag  15 november  10.30 – 11.00 uur MCAO 

Dinsdag 15 november 11.00 – 11.30 uur RFL 
Dinsdag 15 november  11.30 – 12.00 uur MCU 
Dinsdag 15 november 12.00 – 12.30 uur RWIZO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 x   stukken zijn rondgezonden 
 o   stukken worden rondgezonden 

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


