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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 februari 2023  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 11.30 uur  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1a. Notulen van de vergadering van 13 januari 2023 (nr.3779352 en 
nr.3779531)  

Vastgesteld 
 

1b. Notulen van de vergadering van 20 januari 2023 (nr.3779588 en 
nr.3779751)  

Vastgesteld 

 
2. Hamerstukken 

a. Wijziging van het besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht 
in verband met de introductie van de D-erkenning inzake het 
vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht en enkele andere 
aanpassingen (Minister van I&W)  

Met dit besluit wordt een nieuwe erkenning geïntroduceerd in de 

Nederlandse erkenningensystematiek van het vervoer van gevaarlijke 
stoffen door de lucht, te weten de D-erkenning. Deze systematiek bestaat 
uit een aantal verplichte erkenningen voor natuurlijke en rechtspersonen 
die zich bezighouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht 
en is vastgelegd in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. 
Gebleken is dat in de keten van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de 

lucht voor de ‘logistieke dienstverlener’ geen adequate erkenning bestond. 

De logistieke dienstverlener heeft namelijk taken en bevoegdheden die niet 
onder te brengen zijn onder één van de andere erkenningen. In de huidige 
praktijk krijgt de logistieke dienstverlener een E-erkenning. De E-erkenning 
ziet echter op taken en bevoegdheden die zwaarder zijn dan noodzakelijk 
voor een logistieke dienstverlener. Dit vormt reden om specifiek voor deze 
schakel in de keten een nieuwe erkenning vast te stellen. 

 
Aangenomen. De minister van I&W zal het besluit om advies aanhangig 
doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
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3. Oekraïne 

a. NVR-OEK conclusies d.d. 31 januari 2023 

Vastgesteld  
 

4. Buitenlands beleid 

a. Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (Het Koninkrijk 
België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden) en de Republiek Turkije bij de 
overnameovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek 
Turkije (Minister van BZ)  

Het protocol betreft de uitvoering van de op 16 december 2013 in Ankara 
gesloten Overnameovereenkomst tussen de Europese Unie en Turkije. Deze 

EU overnameovereenkomst bevat verplichtingen in het kader van de 
terugname van eigen onderdanen en de overname van onderdanen van 
derde landen die niet (langer) rechtmatig op het grondgebied van een van 
de Partijen verblijven. De EU-overnameovereenkomst biedt de lidstaten de 
mogelijkheid om in een afzonderlijk verdrag praktische afspraken over de 
uitvoering van de overeenkomst te maken. Het onderhavige protocol is een 

dergelijk afzonderlijk verdrag tussen de Benelux-Staten en Turkije. De 
afspraken die hierin zijn gemaakt betreffen onder meer het aanwijzen van 
bevoegde autoriteiten en grensovergangen, de procedure voor terugname 
van eigen onderdanen, de overname van derdelanders en staatlozen en de 
procedure voor doorgeleiding van derdelanders en staatlozen. Hiermee 
wordt beoogd de concrete afhandeling van een terug- of overnameverzoek 
verder te bespoedigen. 

 

Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag sluiten en het met oog op 
stilzwijgende goedkeuring om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State. De raad stelt vast dat het Verdrag niet 
zal gelden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten en deze landen evenmin 
anderszins raakt in de zin van artikel 2, derde lid, van de Rijkswet 
goedkeuring en bekendmaking verdragen.  

 
b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 31 januari 2023, nr.4 

(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
 

1 BNC-fiches 
1.1 Fiche 1: Ouderschapsverordening 
1.2 Fiche 2: Richtlijn Strafbaarstelling schending van beperkende 

maatregelen van de EU 

1.3 Fiche 3: Richtlijn materieel insolventierecht 
1.4 Fiche 4: Richtlijn en verordening betreffende btw-regels voor het 

digitale tijdperk 
1.5 Fiche 5: Zevende wijziging administratieve samenwerkings- 
  richtlijn belastingen 
1.6 Fiche 6: Verordening, richtlijn en mededeling wijziging Europees 

marktinfrastructuurraamwerk (EMIR 3 review) 
1.7 Fiche 7: Een verordening en richtlijnen voor eenvoudigere en 

flexibelere regels voor beursnoteringen (mkb-)bedrijven 
2 Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 
2.1 Prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap 
2.2  Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad 9-10 februari 

2023 

2.3  EU-VK relaties 
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3 Informele Raad voor Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie 
en Onderzoek) d.d. 6 t/m 8 februari 2023 

3.1 Versterking concurrentievermogen: korte termijnmaatregelen en 

lange termijndoelen 
3.2 Break-outsessie: Het vrijmaken van private financiering voor de 

klimaattransitie 
3.3 Onderzoeksinfrastructuren in de digitale transitie – optimalisatie van 

de onderzoeksdata 
3.4 Het versterken van open, betrouwbare en rechtvaardige 

wetenschappelijke publicaties van hoge kwaliteit 
 
c. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 

 
5. Benoemingen 

a. Benoeming van de overige leden van de staatscommissie 
rechtsstaat en vaststelling van de vergoeding (Minister van BZK)  

De raad stemt in met de volgende benoemingen voor de staatscommissie 
rechtsstaat: 

 
F. Çapkurt 
M. E. Gonzalez Perez 
M.L.M. Hertogh 

C. Abdoeljamil 
E.J. Numann 
C.C.M. Vendrik 
D. Vliet 

A.K. Yesilkagit 
 

b. Voordracht benoeming vicepresident van de Hoge Raad 
(Strafkamer) (Minister voor Rechtsbescherming)  

De raad stemt in met de benoeming van mr. M.J. Borgers tot vicepresident 

van de strafkamer van de Hoge Raad per 1 september 2023.  
 

6. Bekrachtiging voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De 
Hoop houdende verandering in de Grondwet (Minister van BZK) 

Op 17 januari 2023 heeft de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel tot wijziging van 
artikel 1 van de Grondwet aangenomen. Het betreft de tweede lezing van het 
grondwetsvoorstel. In het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV is opgenomen 
dat de regering het opnemen van een verbod op discriminatie op grond van 
handicap in artikel 1 van de Grondwet ondersteunt en dat de regering blijft 

werken aan de acceptatie, veiligheid en emancipatie van de  
LHBTQI+-gemeenschap.  
 
Aangenomen. De ministerraad machtigt de ondertekenaars Zijne Majesteit de 
Koning te verzoeken het initiatiefvoorstel van wet te bekrachtigen. 
 

7. Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten (Minister van BZK) 

De Experimentenwet regelt de mogelijkheid om, in afwijking van de Kieswet, bij 

verkiezingen te experimenteren met een nieuw, kleiner formaat stembiljet. Het 
Experimentenbesluit bevat nadere regels over de wijze waarop dit experiment 
plaatsvindt. Het besluit stelt regels over de wijze waarop de kiezer met het 
nieuwe stembiljet zijn stem uitbrengt, het vaststellen van de geldigheid van een 
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stem en de vermelding van logo's van politieke partijen op het stembiljet. Ook 
worden bij dit besluit de criteria voor de evaluatie van de experimenten geregeld.  
 

Aangenomen. De minister van BZK zal het besluit aan de Staten-Generaal sturen 
in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als de voorhang niet 
tot ingrijpende wijzigingen leidt, om advies aanhangig doen maken bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
8a. Koninklijk Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 14 van de Wet herstel 
voorzieningen Sint Eustatius (Staatssecretaris van BZK) 

Het Koninklijk Besluit regelt dat fase 2.1 van de Wet herstel voorzieningen Sint 

Eustatius (hierna: de wet) ingaat, door het in werking treden van het bepaalde in 

art. 14 van de wet. Dit betekent concreet dat de eilandsraad en het 
bestuurscollege hun taken en bevoegdheden ten opzichte van de griffie 
onderscheidenlijk de ambtelijke organisatie verkrijgen. Beoogd wordt dat deze in 
werking zal treden gelijktijdig met de eilandsraadverkiezingen in maart van dit 
jaar, ervan uitgaande dat dan aan de criteria zal zijn voldaan om over te kunnen 

gaan tot de volgende fase. De inwerkingtreding van fase 2.2 (betreffende 
financiële bevoegdheden) loopt via een apart traject, dat parallel kan lopen 
hieraan. 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal het besluit aan de Staten-Generaal sturen 
in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als de voorhang niet 
tot ingrijpende wijzigingen leidt, ter bekrachtiging aan Zijne Majesteit de Koning 

voorleggen.    
 

8b. Koninklijk Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 15 van de Wet herstel 
voorzieningen Sint Eustatius (Staatssecretaris van BZK) 

Het Koninklijk Besluit regelt dat fase 2. 2 van de Wet herstel voorzieningen Sint 
Eustatius (hierna: de wet) ingaat, door het in werking treden van het bepaalde in 
artikel 15 van de wet. Dit betekent concreet dat de eilandsraad en het 
bestuurscollege hun taken en bevoegdheden op grond van de Wet financiën 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba verkrijgen, waaronder het 
budgetrecht. Beoogd wordt dat dit Koninklijk Besluit zo spoedig mogelijk na de 
eilandsraadverkiezingen in maart van dit jaar in werking zal treden, mits dan aan 
de criteria zal zijn voldaan. Concreet geldt hierbij de voorwaarde dat de nieuwe 
eilandsraad en bestuurscollege zich hebben gecommitteerd aan het realiseren 
van de (overige) verbeterstappen die nog na de verkiezingen moeten worden 
doorgevoerd. De inwerkingtreding van fase 2.1 (betreffende herstel 

voorzieningen griffie en ambtelijke organisatie) loopt via een apart traject, dat 
parallel kan lopen hieraan. 
 

Aangenomen. De minister van BZK zal het besluit aan de Staten-Generaal sturen 
in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als de voorhang niet 
tot ingrijpende wijzigingen leidt, ter bekrachtiging aan Zijne Majesteit de Koning 

voorleggen.    
 

9. Brief aan de Tweede Kamer inzake voortgangsrapportage 
hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 en aanbiedingsbrief 
(Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane))  

In deze brief wordt gerapporteerd over de voortgang van de hersteloperatie voor 
gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen in het vierde kwartaal van 2022. 
Tot het einde van het vierde kwartaal hebben zich ruim 59.000 personen 
aangemeld. Voor 96% van de melders is de eerste toets afgerond. Tot dusverre 

is voor 28.000 ouders vastgesteld is dat zij gedupeerd zijn, ofwel 47% van alle 
aanmeldingen. Zij ontvangen €30.000 en krijgen hulp van gemeenten en via de 
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schuldenaanpak. Inmiddels is voor 20.400 ouders de integrale beoordeling 
afgerond. In de afgelopen periode zijn verbeter- en versnellingsmaatregelen in 
de praktijk beproefd. Met het voorgestelde pakket aan verbeter- en 

versnellingsmaatregelen is de ambitie dat 90% van de integrale beoordelingen in 
het eerste kwartaal 2025 kan zijn afgerond. De laatste 10% volgt in het half jaar 
daarna. Ouders die bezwaar maken tegen het besluit van de eerste toets of 
integrale beoordeling, moeten eind 2026 weten waar ze aan toe zijn. Er zijn ook 
maatregelen, deels al ingevoerd en deels in voorbereiding, om ook de 
afhandeling van aanvullende werkelijke schade te versnellen. De brief benoemt 

ook randvoorwaarden, waaronder de geplande opschaling van de organisatie en 
stabiel beleid voor de uitvoering.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (T&D) zal de aanbiedingsbrief 
tezamen met de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer sturen. 

 
10. Besluit verlenging werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid 

in de Mededingingswet (Verlenging Wet markt en overheid 1 juli 2023 – 
1 juli 2025) (Staatssecretaris van EZK)  

Het besluit verlengt de geldingsduur van de gedragsregels voor overheden in de 
Mededingingswet (Wet markt en overheid) met twee jaar. Dit omdat de 
gedragsregels door een horizonbepaling anders op 1 juli 2023 aflopen. Voor een 
inhoudelijke wijziging van de gedragsregels ligt er momenteel een wetsvoorstel 
bij de Tweede Kamer. Het is echter onzeker of deze aanscherping voor 1 juli 
2023 in werking zal treden. Het nu voorliggende besluit dient alleen als 
overbrugging voor de periode tussen 1 juli 2023 en het tijdstip van 

inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Het voorliggende besluit verandert 
inhoudelijk niets aan de gedragsregels.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het ontwerpbesluit aan de Staten-

Generaal sturen in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als 
de voorhang niet tot ingrijpende wijzigingen leidt, om advies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
11. Brief aan de Tweede Kamer inzake Nationaal Programma Circulaire 

Economie 2023-2030 (Staatssecretaris van I&W)  

Het kabinet wil toewerken naar een circulaire economie in 2050 en het gebruik 
van grondstoffen terugbrengen binnen planetaire grenzen. Een circulaire 
economie draagt bij aan vier maatschappelijke opgaven: klimaatverandering 
tegengaan, biodiversiteitsverlies tegengaan, leveringszekerheid vergroten en 
milieuvervuiling voorkomen. Mede daarom wordt er zoveel mogelijk samen 
opgetrokken met andere transities (zoals klimaat en energie) en opgaven (zoals 

de woningbouwopgave). In het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) 
staat hoe invulling wordt gegeven aan de samenhang tussen circulaire economie 
en klimaat. Dit programma bevat een beleidsvisie en een mix van normerende, 

beprijzende en stimulerende maatregelen. Als bijlage wordt de Integrale 
Circulaire Economie Rapportage 2023 van PBL, de gedragsstrategie Burgers en 
circulaire economie en een studie van CE Delft naar de kwantitatieve CO2-impact 

van een tiental circulaire maatregelen meegestuurd. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 
 

12. Voortgangsbrief arbeidsmarkt (Minister van SZW) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
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13. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (Staatssecretaris van VWS)  
Zie MR 20 januari 2023, pt.8 

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) maken VWS, gemeenten (via 
VNG), GGD'en (via GGD GHOR Nederland) en zorgverzekeraars (via ZN) 
afspraken over resultaten en acties die de komende jaren ondernomen worden 

ter versterking van de lokale en regionale aanpak voor preventie, gezondheid en 
sociale basis. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelen uit het regeerakkoord en 
het Nationaal Preventieakkoord (2018). Deze versterking sluit aan bij de 
beweging van zorg naar gezondheid die ook met het Integraal Zorgakkoord (IZA) 
wordt beoogd en waarin een betere (regionale) samenwerking van gemeenten 
met zorgpartijen uit de eerste lijn voorwaardelijk is. De staatsecretaris van VWS, 
de minister voor LZS en de minister van VWS zullen het akkoord sluiten.  

 

Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  
 

14. Wijziging van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Tweede 
Verzamelspoedwet COVID-19 en andere wetten in verband met het 

treffen van een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-
plaatsvervangers in hun zeventigste levensjaar (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

Het wetsvoorstel strekt ertoe dat voor de duur van drie jaar in de Wet 
rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt geregeld dat raadsheren en rechters 
bij de gerechtshoven, rechtbanken, de Centrale Raad van Beroep en het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven die wegens het bereiken van de wettelijke 
ontslagleeftijd van zeventig jaar worden ontslagen, kunnen worden 
(her)benoemd tot raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers. 

Deze regeling vormt in essentie een licht gewijzigde verlenging van de huidige 

regeling in de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19. Het wetsvoorstel beoogt 
met de inzet van rechters-plaatsvervangers tot de leeftijd van drieënzeventig 
jaar bij te dragen aan de capaciteit aan rechterlijke ambtenaren met rechtspraak 
belast, zodat de achterstanden bij de afdoening van zaken in de rechtspraak 
sneller kunnen worden ingelopen. 
 

Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel om advies 
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
 

15. Landelijk Crisisplan Olie (Minister voor K&E)  

Het Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) biedt handelingsperspectief in het geval van 
een olie- of olieproductiecrisis en schetst het juridisch kader dat in een dergelijke 
situatie van toepassing is. Het plan beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden 
van de belangrijkste betrokken publieke en private actoren en schetst het proces 
van samenwerking op het moment van escalatie. Het plan betreft een uitwerking 

van de generieke aanpak van crises door het Rijk conform het Nationaal 
Handboek Crisisbesluitvorming.  
 
Aangenomen. De minister voor K&E zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

16. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 31 januari 2023 

a. REA d.d. 24 januari 2023 

Vastgesteld  
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1. Voorbereiding buitengewone ER 9-10 februari 2023 
standpuntbepaling migratie 

De Europese Raad komt op 9-10 februari 2023 bijeen om te spreken 
over onder andere migratie. Verschillende lidstaten, waaronder NL, 
vroegen hierom. De opgestelde notitie dient voor de vroegtijdige 

beïnvloeding van de besprekingen in Brussel. 
 
Aangenomen 

 
2. NL inzet voor EU-discussie over EU-concurrentievermogen 

Hoge energieprijzen en grootschalige investeringen in de industrie 
door de VS (in de vorm van de Inflation Reduction Act) en China 

vragen om een Europese aanpak om de verduurzaming van de 
Europese industrie te ondersteunen en het Europese 

concurrentievermogen te vergroten. Ook de overweging dat open 
strategische autonomie van belang is om de economische 
weerbaarheid van de EU te versterken speelt hierbij een rol. De 
voorliggende notitie zet de Nederlandse inzet uiteen ten behoeve van 
een duurzame en weerbare, concurrerende Unie. 
 
Aangenomen 

 
3. Vooruitblik grote EU dossiers 2023 

De notitie vormt een overzicht van belangrijke EU-dossiers die in 
2023 zullen gaan spelen, inclusief hoe het kabinet hier anticiperend 
mee om zou kunnen gaan. 
 

Aangenomen 
 

b. MCTH d.d. 31 januari 2023 

Vastgesteld  
 

1. Aanvullend wetsvoorstel Wet Hersteloperatie toeslagen 
(Staatssecretaris van Financiën (T&D)) 

Aangehouden tot een volgende vergadering van de ministerraad. 
 

2. Intrekking wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen 
Hersteloperatie toeslagen (Staatssecretaris van Financiën (T&D)) 

Aangehouden tot een volgende vergadering van de ministerraad. 

 
c. RFL d.d. 31 januari 2023 

Vastgesteld 
 

1.  Beleidsdoorlichting geluid (Staatssecretaris van I&W) 

Met de brief wordt de Beleidsdoorlichting geluid aan de Tweede Kamer 
aangeboden en wordt een reactie gegeven op de aanbevelingen in de 
Beleidsdoorlichting. In de Beleidsdoorlichting wordt een oordeel 

gegeven over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het 
geluidbeleid. Het geluidbeleid wordt bezien op twee niveaus: 1) de 
voortgang van de sanering verkeerslawaai en 2) het bevorderen van 
een gezonde leefomgeving door geluidhinder te voorkomen of te 
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beperken. Het rapport bevat zes aanbevelingen voor 
evaluatieonderzoeken, die allemaal worden overgenomen. 
Aanbevelingen voor verbetering van de doeltreffendheid en 

doelmatigheid betreffen grotendeels bestaand beleid.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal de brief aan de Tweede 
Kamer sturen. 
 

2. Besluit concentratie Assen-Havelte (Staatssecretaris van 
Defensie) 

De brief gaat over de voortgang van de plannen van Defensie over de 
concentratieopgave Assen en Havelte op basis van de Contourenbrief 

van 13 mei 2022 (34 919, nr. 91) en het Strategisch Vastgoedplan 

2022 (SVP 2022) van 2 december 2022.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Defensie zal de brief op een 
later moment naar de Tweede Kamer sturen. 

 

3. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Michon-
Derkzen en Haverkort (VVD) voor de aanpak van illegaal 
vuurwerk (Minister van J&V) 

Op 24 november 2022 tijdens de vaste commissie voor J&V hebben 
de leden Michon-Derkzen en Haverkort (VVD) een initiatiefnota 
ingediend, waarin zij hun zorgen uiten over de illegale handel en het 
illegaal gebruik van professioneel vuurwerk door consumenten. In de 
nota worden dertien aanbevelingen gepresenteerd om dit aan te 
pakken. De commissie heeft aan de minister van J&V verzocht om 

voor 1 februari 2023 met een kabinetsreactie op de initiatiefnota te 

komen.  
 
Aangenomen. De minister van J&V en de staatssecretaris van I&W 
zullen de brief aan de Tweede Kamer sturen. 

 
4.  Garantieverzoek voor bedrijfscasus (Minister voor K&E) 

Besproken 
 
d. RWIZO d.d. 31 januari 2023 

Vastgesteld 

 
1. Kamerbrief aanvullende maatregelen arbeidsmarktkrapte 

(Minister van SZW) 

In de Kamerbrief aanpak arbeidsmarktkrapte van 24 juni 2022 is 
aangekondigd dat het kabinet aanvullende maatregelen zal 
onderzoeken om de krapte aan te pakken. In deze brief wordt de TK 
geïnformeerd over de huidige economische situatie. Vervolgens 
worden aanvullende maatregelen genoemd die richting 
voorjaarsbesluitvorming nader worden onderzocht: (1) diverse acties 

gericht op meer lonend maken van werk; (2) extra inzet op vergroten 
arbeidsaanbod; (3) financiële ondersteuning bij overstap naar 
structurele kraptesectoren. Aan het eind wordt er een doorkijk 
gegeven naar de fundamentele vraag waar we mee aan de slag gaan: 
hoe de economie en onze arbeidsmarkt er in de toekomst uit kan 
zien.  
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Aangenomen. De minister van SZW zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  
 

2. Inzet op arbeidsmarktkrapte in de klimaat- en digitale 
transitie: het Actieplan Groene en Digitale Banen (Minister van 
EZK) 

De brief bevat de gezamenlijke inzet van werkgevers en de overheid 
om de tekorten aan technici en ICT'er terug te dringen t.b.v. de 
klimaat- en digitale transitie. Betreft verdere uitwerking van de 
voorgestelde oplossingsrichtingen in de Kamerbrief van 15 juli 2022 
tot een integraal pakket van maatregelen voor het Actieplan Groene 
en Digitale Banen. Het Actieplan Groene en Digitale Banen bevat de 

volgende bouwstenen:  

1. Inzet van technische werkgevers, het Aanvalsplan 
Arbeidsmarktkrapte Techniek, Bouw en Energie  
2. Aanvullende maatregelen uit het generieke arbeidsmarktkrapte 
traject  
3. Aanvullende inzet OCW, SZW en EZK op te nemen maatregelen 

gericht op groene en digitale banen. 
 

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

 
3.  Beleidsdoorlichting IBO Jeugdcriminaliteit (Minister voor 

Rechtsbescherming) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

4.  Kabinetsreactie op de evaluatie Regeling LZA/LP en het 

vervolg van de voorgenomen Regeling L1-L12 (Minister van 
VWS) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

17. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn 
geweest of op korte termijn zullen komen 

a.  Kamervragen over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen 
2030 (2023Z00858) 

b.  Presentatie rapport Parlementaire enquêtecommissie 
aardgaswinning Groningen op 24 februari 2023 in Zeerijp 

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

a. Communicatiekalender 

b. Stand van zaken asiel 

c. BSE-uitbraak 

d.  Lancering noodfonds energie 

e.  Proces adviesaanvraag OMT/MIT 

f.  Niet openbaar 



 - 10 - MR 3 februari 2023  

 

g. Benoeming burgemeester van Barneveld 

J. van der Tak MSc  
 
h. Benoeming programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering bij 

het ministerie van SZW 

ir. drs. C.C.P. Klijn  
 

XX. Besluitenlijst 

 

 
 


