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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 30 september 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 11.45 uur  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de briefwisseling 
tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering 
van de Republiek Chili houdende een verdrag inzake de tewerkstelling 
van gezinsleden van het diplomatieke en consulaire personeel  
(Trb.1995, 297) (Minister van BZ)  

Het moederverdrag regelt onder meer de vrije toegang tot de arbeidsmarkt van 
de echtgeno(o)t(e) van diplomatieke en consulaire ambtenaren en van leden van 

het administratieve, het technische en het ondersteunende personeel van 

diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in de ontvangende staat. 
Met het wijzigingsverdrag wordt ook de vrije toegang tot de arbeidsmarkt van de 
ontvangende staat geregeld voor de geregistreerde partner van diplomatieke en 
consulaire ambtenaren en van leden van het administratieve, het technische en 
het ondersteunende personen van diplomatieke en consulaire 
vertegenwoordigingen in de ontvangende staat en de partner die samenleeft op 

grond van een notarieel verleden samenlevingscontract. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag sluiten en met het oog op 
stilzwijgende goedkeuring om advies bij de Afdeling advisering van de Raad van 
State van het Koninkrijk aanhangig doen maken. 
 

2. Wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met aanpassing van 
de tarieven vanwege de jaarlijkse indexering per 1 januari 2023 
(Staatssecretaris van BZK)  

Met het voorliggende besluit worden de tarieven voor paspoorten en 
identiteitskaarten in het Besluit paspoortgelden conform de jaarlijkse systematiek 
per 1 januari 2023 gewijzigd. Het ontwerp bevat een indexering van alle tarieven 
volgens de inflatiecorrectie. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het voorstel om advies bij de 

Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

3. Liquiditeitssteun elfde tranche Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde 
kwartaal 2022, mate van afwijking begrotingsnormen en voortgang 
hervormingen (Staatssecretaris van BZK)  

Om de gevolgen van de COVID-19 pandemie op te vangen ontvangen Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten (hierna: Landen) sinds begin 2020 liquiditeitssteun, 
onder voorwaarde van de uitvoering van de landspakketten met hervormingen 
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en toezicht daarop. Dit wordt per kwartaal beoordeeld. De liquiditeitssteun in het 
vierde kwartaal van 2022 betreft de 11e tranche. Het advies is gebaseerd op de 
C(A)ft-adviezen en de Uitvoeringsrapportage (UR) van de TWO. 

 
Aangenomen met in achtneming van het besprokene. 
 

4. Benoemingen 

a. Herbenoeming lid Onderzoeksraad voor Veiligheid en benoeming 
tot plaatsvervangend voorzitter van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (Minister van J&V)  

De raad stemt in met de (her)benoeming van S. Zouridis tot lid en 
plaatsvervangend voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.  

 
b. Voordracht tot benoeming lid van het Gemeenschappelijk Hof van 

Justitie (Minister voor Rechtsbescherming)  

De raad stemt in met de benoeming van Defensie Luitenant ter zee 1 M.C. 

Philipse-Breitenstein tot militair lid van het Gemeenschappelijk Hof van 
Justitie, bij het Gerecht in eerste aanleg.  

 
5. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet 

in de agenda zijn opgenomen 

Geen opmerkingen. 
 

XX. Besluitenlijst 

 
 


