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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op vrijdag 23 december 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 10.45 uur  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Notulen van de vergadering van 25 november 2022  
(nr. 3777471)  

Vastgesteld 
 

2. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het voorstel van rijkswet houdende verklaring 
dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 

verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de benoeming 
van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden (Minister van BZK)  

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk maakt 
opmerkingen over het ontbreken van een dragende motivering van de 
voorgestelde grondwetswijziging en is van oordeel dat het voorstel van 

Rijkswet dient te worden heroverwogen (dictum C). De Afdeling wijst er 
terecht op dat de benoemingsprocedure van de leden van de Hoge Raad en 
de daarin neergelegde balans nauw luistert en dat de rechterlijke 
onafhankelijkheid en het geldende internationale kader niet dwingen tot 
een andere benoemingsprocedure. Het betoog van de Afdeling dat de rol 
van de Tweede Kamer in de huidige procedure toegevoegde waarde 

heeft, wordt in het nader rapport onderschreven, mede omdat de Hoge 
Raad zijn waardering heeft uitgesproken over de huidige praktijk.  
 
Aangenomen. De minister van BZK zal het ontwerpvoorstel niet doen 

indienen en het ontwerpvoorstel, met nota van toelichting, advies van de 
Raad van State en nader rapport publiceren.  
 

b. Nader rapport inzake het voorstel van rijkswet houdende verklaring 
dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de 
bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te 
wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer (Minister van BZK)  

Aangehouden tot een volgende vergadering.  
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3. Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve 
van Sint Maarten en de Verenigde Naties inzake de vestiging van een 
kantoor van het United Nations for Project Services in Sint Maarten 
(Minister van BZ)  

Het gastlandverdrag betreft de vestiging van een kantoor van het United Nations 

Office for Project Services (UNOPS) in Sint Maarten t.b.v. het faciliteren van het 
Sint Maarten Rule of Law Infrastructure and Facilities project. Het 
gastlandverdrag regelt onder meer de status en de privileges en immuniteiten 
van het kantoor en het personeel.  
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag sluiten. 
 

4. Afgevoerd  

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

a. Beleidskader Mondiaal Multilateralisme – Positionering van het 

Koninkrijk in een veranderende multilaterale wereldorde (Minister 
van BZ) 

Het beleidskader stelt de inzet vast van het Koninkrijk der Nederlanden 
voor het bevorderen van een inclusief en effectief multilateraal stelsel, 
waarin op regels gebaseerde mondiale multilaterale instituties stevig zijn 
verankerd en brede legitimiteit genieten. Het beleidskader is gestoeld op 
drie pijlers: beschermen, versterken en hervormen. Het Koninkrijk wenst 
het multilateraal stelsel te beschermen tegen invloeden die tornen aan de 
internationale rechtsorde en mensenrechten. Het Koninkrijk zet zich in voor 

de versterking van de eigen positie en die van de EU in het dynamische 

geopolitieke krachtenveld. Er zal tevens gezocht worden naar nieuwe 
partners, met wie een gezamenlijke agenda met gemeenschappelijke 
belangen kan worden geïdentificeerd. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 

 

 
 
 
 
 
 


