
 
 

 

 

MINISTERRAAD 
  

  

 Kenmerk : 4290064 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 30 september 2022   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen in aansluiting aan de Ministerraad van het Koninkrijk 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1. Hamerstukken 

a. Wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het voorzien in 
een grondslag voor nadere regels over nood- en alarmsystemen (Minister 
van LNV) 

b. Wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de 
periodieke registratie van de orthopedagoog-generalist en de klinisch 
technoloog (Minister van VWS) 

c. Wijziging van de Alcoholwet om het mogelijk maken dat er een boete kan 

worden opgelegd indien de desbetreffende artikelen overtreden worden 
(Staatssecretaris van VWS) 

d. Wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de regels 
over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning 
(Minister voor Rechtsbescherming) 

e. Wijziging van het Besluit van 5 februari 2000, houdende regels inzake 
avarij-grosse ter uitvoering van artikel 1022 van Boek 8 van het Burgerlijk 
Wetboek (Stb 2000, 110) (Minister voor Rechtsbescherming) 

2. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 27 september 2022  

3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 27 september 2022, nr.36 
(Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 
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4. EU-implementatie 

a. Wijziging van de Binnenvaartwet in verband met de implementatie van 
Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot 
intrekking van de richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad 
(Minister van I&W) 

b1. Wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de 

uitvoering van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn en enkele 
andere wijzigingen van wetgevingstechnische aard en wijziging van het 
Besluit gebruik Meststoffen in verband met de implementatie van het 
zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn (Minister van LNV) 

b2. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

c. Wijziging van het Warenwetbesluit Verpakte waters en het Warenwetbesluit 
hoeveelheden voorverpakkingen in verband met technische aanpassingen 
(Minister van VWS) 

d. Wijziging van een aantal Warenwetbesluiten in verband met de uitvoering 
van Verordening (EU) 2019/787 (Minister van VWS) 

5. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het voorstel van wet tot goedkeuring van de algemene 
maatregel van bestuur tot wijziging van sociale zekerheidswetten in verband 
met het regelen van overgangsrecht voor de situatie waarin het Verenigd 
Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie zonder akkoord over de 
voorwaarden voor deze terugtrekking (no deal brexit) (Minister van SZW) 

b1. Nader rapport inzake intrekking wet maatregelen woningmarkt 2014 II en 
wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (afschaffing 
verhuurderheffing en wijziging maximering huurprijsverhoging 
geliberaliseerde huurovereenkomsten (Minister voor Vro) 

6. Benoemingen 

a. Benoeming lid Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding 
(Minister van BZK) 

7. Wijziging van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte in 
verband met indexering van boetebedragen 2023 (Minister van J&V) 

8. Wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de 
verhoging van het minimumtarief voor tolken en de jaarlijkse indexering van de 
vergoedingen voor psychologen en psychiaters 2023 (Minister van J&V) 

9. Regels inzake het toedelen van een wettelijke taak aan gemeenten om 
opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken en wijziging van de 
Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (wet gemeentelijke taak mogelijk 
maken asielopvangvoorzieningen) (Staatssecretaris van J&V) 

10. Kabinetsstandpunt over het advies van het adviescollege rechtspositie politieke 
ambtsdragers over de hoogte van de vergoeding van leden van de provinciale 
staten en de algemene besturen van de waterschappen (Minister van BZK) 
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11. Toekenning individuele steunverlening aan bedrijven Curaçao (Staatssecretaris 
van BZK) 

12. Toetsingskaders Risicoregelingen Rijksoverheid inzake de verstrekking van de 
tiende en elfde tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten (Staatssecretaris van 
BZK) 

13. Ontwerpbegroting Nederland 2023 (Minister van Financiën) 

14. Beleidsagenda acute zorg (Minister van VWS) 

15. Wijziging van de Jeugdwet, de Wet marktordening gezondheidszorg en enige 
andere wetten om de zorgautoriteit te belasten met een aantal taken op het 

terrein van de zorg voor jeugdigen (Wet taken zorgautoriteit op Jeugdwet-terrein) 
(Staatssecretaris van VWS) 

16. Brief aan de Tweede Kamer inzake ondersteuning mantelzorg en informele zorg 
(Staatssecretaris van VWS) 

17. Instellingsbesluit Commissie Onderzoek naar Binnenlandse Afstand en Adoptie in 
de periode 1956-1984 (Minister voor Rechtsbescherming) 

18. Brief aan de Tweede Kamer inzake programmaplan Toekomstbestendige 
Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) (Minister voor LZS) 

19. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. MCOV d.d. 27 september 2022 

b. RVI d.d. 27 september 2022 

c. REA d.d. 27 september 2022 

d. Vierhoek d.d. 30 september 2022 

 
20. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest 

of op korte termijn zullen komen 

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

a. Communicatiekalender 

b. Kamerbrief budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen 
(Minister van Financiën) 

XX. Besluitenlijst 
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II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Aanstelling politiek assistent minister voor Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen (Minister voor APP) 

b. Overzicht toezeggingen en moties Algemene Politieke Beschouwingen 2022 
Tweede Kamer (minister-president, minister van Algemene Zaken) 

 
 

 
III Data vergaderingen 

 
Dinsdag     4 oktober  09.00 – 09.30 uur RVI 
Dinsdag      4 oktober  09.30 – 10.00 uur RBJ 

Dinsdag     4 oktober  10.00 – 10.30 uur RWIZO 
 
Woensdag 5 oktober  09.00 – 09.30 uur MCKE 
Woensdag  5 oktober  09.30 – 10.00 uur REA 
 
Vrijdag 7 oktober  10.30 uur  MR 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 =   geen stukken 
 A   aanbiedingsdatum 


