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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 februari 2023  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 10.00 uur  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld. 
 

1. Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr.3779780)  

Vastgesteld. 
 

2. Overeenkomst  tussen de Staten van de Benelux en Mongolië betreffende 
de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of 
verblijvende personen, met uitvoeringsprotocol (Minister van BZ)  

Het verdrag regelt de verplichtingen over en weer tussen de Benelux-staten 

enerzijds en Mongolië anderzijds in het kader van de terugname van eigen 
onderdanen die niet rechtmatig verblijven op het grondgebied van één van de 

verdragsluitende partijen. Het gaat daarbij om de procedures en bewijsregels 
voor het vaststellen van de nationaliteit van de betrokkene, het aanvragen van 
eventueel benodigde vervangende reisdocumenten en regels betreffende 
daadwerkelijke terugkeer. In het coalitieakkoord is aangegeven dat het kabinet 
inzet op terugkeer van mensen die niet rechtmatig in Nederland mogen blijven. 
Om dit te bereiken zet het kabinet onder meer in op het realiseren en 
onderhouden van een goede samenwerking op het gebied van migratie, 

waaronder terugkeer, met de herkomstlanden van migranten. In het kader van 
het terugkeerbeleid wordt er naar gestreefd met belangrijke herkomstlanden van 
immigranten een terug- en overnameverdrag te sluiten. Het verdrag zal voor 
Europees Nederland gelden en kan worden uitgebreid naar de Caribische delen 
van het Koninkrijk. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag sluiten en het met het oog op 

stilzwijgende goedkeuring om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State van het Koninkrijk. 
 

3. Voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek betreffende de 
afbakening van de grens tussen het Koninkrijk der Nederlanden (Sint 
Maarten) en de Franse Republiek (Saint-Martin) (Minister van BZ)   

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

4. G20 terugkoppeling Bali top en inzet in 2023 (Minister van BZ)  

Op 15 en 16 november 2022 vond de G20-top van regeringsleiders plaats op 

Bali, waarmee het Indonesische voorzitterschapsjaar werd afgesloten. India heeft 
op 1 december 2022 het G20 voorzitterschap van Indonesië overgenomen. In 
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deze brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de belangrijkste 
uitkomsten van de afgelopen G20-top en over de Nederlandse inzet bij de G20 in 
2023.  

 
Aangenomen. De minister van BZ zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

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

a. VN-Waterconferentie New York maart 2023 

 
 
 


