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AGENDA 
 

 

Vergadering te houden op 25 november 2022   

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 

1a. Notulen van de vergadering van 4 november 2022 (nr.3776415)  

1b. Notulen van de vergadering van 11 november 2022 (nr.3776695) 

2. Oekraïne 

a.  Conclusies RVI-OEK d.d. 22 november 2022 

3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 22 november 2022, nr.44 
(Minister van BZ) 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

4. Benoemingen en instelling commissies  

a. Benoemingen twee nieuwe leden Adviescollege ICT-toetsing 
(Staatssecretaris van BZK) 

b. Benoeming lid Raad voor Cultuur (Staatssecretaris van OCW) 

c. Benoemingsbesluit voorzitter, vice-voorzitter en leden onafhankelijke 

commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) (Minister van 
SZW) 

d. Instellingsbesluit en Benoemingsbesluit van de adviescommissie Lijst 
Beroepsziekten (Minister van SZW) 

e. Voordracht benoeming voorzitter en leden Nederlandse Sportraad (Minister 
van VWS) 

f. Instellingsbesluit Staatscommissie rechtsstaat (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

5. Brief aan de kamers inzake kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht 
(Minister van J&V) 
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6. Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen (Minister van J&V) 

7. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de 
beslistermijnen in asiel- en nareiszaken (Staatssecretaris van J&V) 

8. Agentschapsaanvraag Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) (Minister 
van BZK) 

9. Wetsvoorstel ter uitvoering van het op 3 mei 1996 te Londen tot stand gekomen 
Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in 
verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-
verdrag) (Staatssecretaris van I&W) 

10. Besluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling 
hoofdspoorweginfrastructuur (Staatssecretaris van I&W)   

11. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 
(BuWav) 2022 in verband met een tijdelijke vrijstelling van de 
tewerkstellingsvergunningsplicht, gelet op de tijdelijke opvang van asielzoekers 
op zeeschepen (Minister van SZW) 

12. Wetsvoorstel wijziging AOW, Wfsv en Invorderingswet in verband met afschaffen 
schuldig nalatig verklaring (Minister voor APP) 

13. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 22 november 2022 

a.  Vierhoek 

b. RVI 

c. RDINEV 

d. REA 

e. RFL 

1. Brief aan de Tweede Kamer inzake Toekomst landbouw (Minister van 
LNV) 

2. Voortgang integrale gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied en 
opvolging Porthos-uitspraak (Minister voor N&S) 

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. Brief aan de Tweede Kamer inzake Water en bodem sturend bij ruimtelijke 
ontwikkelingen (Minister van I&W) 

c. Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied (Minister voor N&S) 

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

Dinsdag  29 november  09.00-09.30 uur Vrijhouden voor evt. onderraad 
Dinsdag  29 november 09.30-10.00 uur RVI 
Dinsdag 29 november 10.00-10.30 uur RVI-OEK 
Dinsdag 29 november  10.30-11.00 uur MCMens/MSMenS-OEK 
Dinsdag 29 november 11.00-11.30 uur RWIZO 
Dinsdag 29 november 11.30-12.00 uur RFL 
Dinsdag  29 november 12.00-12.30 uur MCKE  

 

vrijdag  2 december 10.30 uur  MR     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 ◊ stukken worden uitgedeeld 
 =   geen stukken 
 A   aanbiedingsdatum 


