
 
 

 

 

MINISTERRAAD 
  

  

 Kenmerk : 4318147 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 24 februari 2023   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen in aansluiting aan de Ministerraad voor het Koninkrijk  

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1. Notulen van de vergadering van 3 februari 2023 (nr.3780050) 

2. Hamerstukken 

a. Wijziging van het besluit diergeneeskundigen (Minister van LNV) 

3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 21 februari 2023, nr. 7 
(Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

4. EU-implementatie 

a. Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing 
van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2022/362 (Minister van BZ) 

5. Pensioenen 

a. Mandaat onderhandelingen pensioenregelingen ABP (Minister van BZK) 

b. Mandaataanvraag pensioenregelingen voor militairen per 1 januari 2026 
(Staatssecretaris van Defensie) 

c. Wijziging van het besluit financieel toetsingskader pensioenfonds en het 
besluit uitvoering pensioenwet en wet verplichte  beroepspensioenregeling 
vanwege vaststelling van de parameters vanaf inwerkintreding van de wet 
toekomst pensioenen (Minister voor APP) 

d. Besluit toekomst pensioenen (Minister voor APP) 

6. Kabinetsreactie initiatiefnota van het lid van Baarle inzake eeuwigdurende 
grafrust (Minister van BZK) 
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7. Mandaat herfinanciering liquiditeitsleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten 
(Staatssecretaris van BZK) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 

8. Brief aan de Tweede Kamer inzake evaluatie-aanpak corona steunpakketten 
(Minister van Financiën) 

9a. Wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen 
(Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane))  
Zie MR 3 februari 2023, pt.16b1 

9b.   Intrekking wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen  

(Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane))  
Zie MR 3 februari 2023, pt.16b2 

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake besluitvorming over projecten Nationaal 
Groeifonds (Minister van EZK) 

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake contouren subsidiemaatregel gasopslag 
Bergermeer (Minister voor K&E) 

12. Brief aan de Tweede Kamer inzake Beleidsreactie IBO jeugdcriminaliteit  
(Minister voor Rechtsbescherming) 
Zie MR 17 februari 2023, pt.11 

13. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 21 februari 2023 

a. RBJ 

b. RWIZO 

b1.  Visie kansengelijkheid funderend onderwijs (Minister voor PVO)           

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. Brief aan de Staten-Generaal inzake TenneT (Minister van Financiën) 

b. Internetconsultatie wetsvoorstel Wet betaalbare huur (Minister voor VRO)  

XX. Besluitenlijst 

 
 
 
 

II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 
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III Data vergaderingen 

 
27 februari – 3 maart Voorjaarsreces 

 

 
 
 
 


