
 
 

 

 

 

MINISTERRAAD 
  

  

 Kenmerk : 4297155 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op vrijdag 4 november 2022   

in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aan te vangen 's morgens om 11.00 uur  

 

_______________________ 

 

 
I Agenda

0. Vaststelling agenda 

1. Notulen van de vergadering van 14 oktober 2022 (nr. 3775331)  

2. Hamerstukken 

a. Wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit 
in verband met de verzegeling van de afvoerleiding van een toilet op een 
pleziervaartuig (Wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet 
pleziervaartuigen) (Minister van I&W) 

b.  Wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met de uitfasering 
van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep (Minister 
van LNV) 

c. Nota van wijziging bij de wijziging van de Wet dieren in verband met 

actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische 
aanpassingen (in verband met de uitvoerbaarheid/handhaafbaarheid van 
het amendement Wet dieren inzake ingrepen en beperkingen van natuurlijk 
gedrag bij dieren in de veehouderij) (Minister van LNV) 

d. Wijziging van het Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken in verband 
met de verruiming van de voorwaarden voor benoeming tot lid van de 
adviescommissie voor deskundigen op het terrein van politiepraktijk 
(Minister voor Rechtsbescherming) 

3. Oekraïne 

a.  Conclusies RVI-OEK d.d. 1 november 2022 

a1. Hoofdlijnenbrief modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel 
(Minister van BZ)  

a2. Kamerbrief Nederlandse financiële steun aan Oekraïne via de EU en de 
EBRD (Minister van Financiën) 

 
b. Conclusies MCMens/MCMens-OEK d.d. 1 november 2022 
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b1. Actuele situatie asielketen (Staatssecretaris van J&V) 

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 1 november 2022, nr.41  
(Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

5. Benoeming 

a. Benoeming lid Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) (Minister van 
BZ) 

6. EU-implementatie 

a. Besluit houdende vaststelling van regels in verband met de uitvoering van 
Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van 
producten (Warenwetbesluit uitvoering markttoezichtverordening) (Minister 
van VWS) 

7. Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de 

aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld (Minister 
van OCW) 

8. Nieuw toetsingskader in verband met het introduceren van een groen luik in de 
garantieregeling Borgstelling MKB bedrijven (BMKB), de BMKB-Groen, met een 
verlaagde provisiestructuur (Minister van EZK) 

9. Wijziging van het besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag (Minister van 
SZW) 

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake het beleidsprogramma pandemische 
paraatheid (Minister van VWS) 

11. Achtste voortgangsrapportage over het renovatieprogramma van het Binnenhof 
(Minister voor VRO) 

12. Brief aan de Tweede Kamer inzake verklaring van Wilhelmshaven (Minister voor 
N&S) 

13. Conclusies onderraden en ministeriële commissies 

a. REA d.d. 19 oktober 2022 

b. Vierhoek d.d. 21 oktober 2022 

c. RVI d.d. 1 november 2022 

d. MCAO d.d. 1 november 2022 

e. RBJ d.d. 1 november 2022 

f. RWIZO d.d. 1 november 2022 
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f1. Instellingsbesluit Nationaal Rapporteur Verslavingen en  
Benoemingsbesluit Nationaal Rapporteur Verslavingen 
(Staatssecretaris van VWS) 

g. Vierhoek d.d. 1 november 2022 

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 

 
b. Verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3 

(Staatssecretaris van Financiën – F&B) 

c. Uitspraak Raad van State Porthos en bouwvrijstelling (Minister voor N&S) 

 
 
 

XX. Besluitenlijst 

 
 

II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 25 oktober 2022, nr.40  
(Minister van BZ) 
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III Data vergaderingen 

Dinsdag 8 november 09.00 – 09.30 uur Vrijhouden voor onderraad 
Dinsdag 8 november 09.30 – 10.00 uur  RVI 

Dinsdag 8 november 10.00 – 10.30 uur RVI-OEK 
Dinsdag  8 november  10.30 – 11.00 uur RDINEV 
Dinsdag 8 november 11.00 – 11.30 uur RFEI 
Dinsdag 8 november  11.30 – 12.00 uur MCKE 
Dinsdag 8 november 12.00 – 12.30 uur RFL 
 
Vrijdag 11 november 10.00 uur aanvang MR 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 x   stukken zijn rondgezonden 
 o   stukken worden rondgezonden 
 ●   stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst 
 =   geen stukken 
 A   aanbiedingsdatum 


