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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 14 januari 2022  

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aangevangen aansluitend aan de MCC-19. 

  

_______________________ 

 

 
0.   Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Regeringsverklaring 

Vastgesteld 
 

2. Notulen van de vergadering van 17 december 2021 
(nr.3758471)  

Vastgesteld 

 
3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Toetsingskaders in verband met verlenging van de 
garantieregelingen Klein Krediet Corona (KCC), de Garantie 
Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C), de module 
Borgstelling MKB Corona (BMKB-C) en overbruggingskredieten via 
Qredits voor bestaande ondernemers en starters  (Minister van EZK) 

De garantieregelingen KKC, GO-C en de coronamodule BMKB-C en Qredits 

overbruggingskredieten zijn in Q2-2020 kort na de eerste lockdown  
gelanceerd om bedrijven te voorzien in liquiditeit zodat deze bedrijven 
kunnen overleven of investeren. Met deze regelingen wordt een groot deel 
(garantieregelingen) of gehele (Qredits faciliteit) financieringsrisico 
gedragen door de overheid. Financiers worden zo aangemoedigd om 
bedrijven met voldoende toekomstperspectief te financieren. De regelingen 

worden verlengd t/m 30 juni 2022.  
Publicatie van de GO-C en KKC verlenging zal plaatsvinden na goedkeuring 
van de EC en na afloop van de voorhangprocedure. De BMKB-C valt niet 
onder het EU Covid-19 staatssteunkader en hoeft dus niet aan de EC te 
worden voorgelegd. De BMKB-C is een module van de vóór corona al 
bestaande BMKB-regeling die als vervaldatum 1 juli 2022 heeft, hierover 
hoeft nu niet te worden gepubliceerd. Er wordt wel een toetsingskader 

aangeboden voor de BMKB omdat in het vorige toetsingskader was 
aangegeven dat de coronamodule zou lopen t/m 31 december 2021. 
De verlenging van de Qredits overbruggingskredietfaciliteiten (zowel 
bestaand als starters) ligt nu voor bij de Europese Commissie voor 
goedkeuring. Door een tegenvallende vraag is van de starters 
overbruggingskredietfaciliteit beperkt gebruik gemaakt. Voor de 
overbrugginskredietfaciliteit voor starters is voor 2022 € 11 mln. 

voorgesteld. Voor de reguliere overbruggingskredietfaciliteit is voor 2022 € 
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12 mln. voorgesteld. Voor de incidentele suppletoire begroting 2022 van 
december 2021 is een totaal subsidieplafond opgenomen van € 23 mln. 

 

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

 
b. Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 in verband met het verlengen van de tijdelijke 
regels voor bijstandverlening aan zelfstandigen als gevolg van de 

verhoogde instroom door de crisis in verband met COVID-19 tot en 
met maart 2022 (Minister voor APP) 

Vanwege de aanscherping van de contactbeperkende maatregelen heeft het 

kabinet besloten het vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

2004 te verlengen tot 1 april 2022. Met dit ontwerpbesluit wordt deze 
verlenging geregeld. De verlenging van het vereenvoudigde Bbz houdt in 
dat de volgende vereenvoudigingen van het reguliere Bbz ook voor de 
periode van 1 januari tot 1 april 2022 gelden:  

 Het buiten toepassing laten van de vermogenstoets;  

 Het mogelijk maken van het aanvragen van de Bbz-uitkering met 
terugwerkende kracht (maximaal twee maanden, uiterlijk tm 1 
december 2021);  

 Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering 
per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe 
verstrekking van de Bbz-uitkering 'om niet' (en niet als voorlopige 
lening). 

 
Aangenomen. De minister voor APP zal het besluit om spoedadvies aan de 
Raad van State doen sturen.  

 
c. MCC-19 d.d. 14 januari 2022 

1. Beeld en maatregelen 

De raad stemt in met de maatregelen waartoe de MCC-19 d.d. 14 
januari 2022 heeft besloten. De raad machtigt de ministers van EZK, 
SZW, Financiën en voor APP en de staatssecretarissen van SZW en 
Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) om naar aanleiding van de 
nieuwe coronamaatregelen het steunpakket zonodig te herzien en 

hierover een brief te sturen aan de Tweede Kamer.  
 

2. Financiële regeling vergoeding zelftesten Wlz en sociaal 
domein (Minister van VWS) 

Op dit moment vallen zelftesten niet onder de criteria van de 
meerkostenregelingen in de verschillende domeinen. Voorgesteld 

wordt daarom zelftesten als extra categorie op te nemen onder de 
meerkostenregelingen in Wlz en sociaal domein. Door zelftesten toe 
te voegen aan de meerkostenregelingen, kunnen zorgaanbieders de 

kosten die zij hiervoor maken gecompenseerd krijgen. Zelftesten 
worden steeds meer betrouwbaar en geven bovendien in korte tijd 
uitslag. Bij een PCR test zal de medewerker in afwachting van de 
uitslag thuis zitten, waardoor het ziekteverzuim hoger uitvalt. 
Inmiddels is door RIVM aangegeven dat zorgmedewerkers die nauw 
contact hebben gehad met een positief getest persoon maar zelf geen 
klachten ervaren, hun werk op basis van een negatieve zelftest 

mogen voortzetten. 
 

Aangenomen. De minister van VWS zal een brief aan de Staten-
Generaal sturen. 
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3.  Uitvoeren vergroten testcapaciteit (analysecapaciteit) (Minister 
van VWS) 

Het vorige kabinet heeft reeds aangekondigd dat uitbreiding van 
testcapaciteit nodig wordt geacht om zicht te houden op het 
coronavirus (mede naar aanleiding van de omikron-variant) in een 

brief (25 295 nr. 1672) van 18 december 2021. Daartoe is de 
afgelopen maand verkend of de testcapaciteit uitgebreid kon worden 
tot 200.000 met de GGD’en en de analysecapaciteit naar 175.000 
testen per dag voor de eerste maanden van 2022. De testcapaciteit 
(testen afgenomen door de GGD’en) worden via de meerkosten 
regeling GGD’en vergoed. Voor de uitbreiding van de 
analysecapaciteit (analyses van de afgenomen testen bij laboratoria), 

die aansluiten bij de testbehoefte, dienen additionele overeenkomsten 

te worden aangegaan. 
 
Aangenomen. De minister van VWS zal een brief aan de Staten-
Generaal sturen. 

 

4. Verlenging openstelling Specifieke Uitkering Ventilatie in 
Scholen (SUVIS) met drie maanden (Minister voor PVO) 

Het vorige kabinet heeft in oktober 2020 €360 miljoen beschikbaar 

gesteld voor de verbetering van ventilatie in scholen. Hiervan is 
inmiddels €200 miljoen beschikbaar gesteld via de Specifieke 
Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Hiervan is nog circa €50 
beschikbaar. De subsidieregeling zal aanvankelijk aflopen op 31 
januari. 
Voorgesteld wordt om de SUVIS-regeling met drie maanden te 

verlengen, zodat in voorbereiding zijnde ventilatieprojecten nog kans 

maken op een Rijksbijdrage. De regeling zal dan in plaats van 31 
januari openstaan tot en met 30 april. Dit geeft de minister voor PVO 
ook tijd om in voorbereiding zijnde ventilatiebeleid verder uit te 
werken en af te stemmen met veldpartijen als de VNG, PO-Raad en 
VO-raad. 

 

Aangenomen. De minister voor PVO zal een brief aan de Staten-
Generaal sturen. 

 
4. Buitenlands beleid 

a. Verdrag tot verlenging van het verdrag van 9 maart 2021 inzake 
het van toepassing worden op het Koninkrijk der Nederlanden van 
het Aanvullend Protocol tot vaststelling van de status van de niet-
Franse detachementen van de Taakgroep “TAKUBA” (Minister van BZ) 

Het voorliggende verdrag verlengt het verdrag van 9 maart 2021 waarmee 
het Aanvullend Protocol bij de Status of Forces Agreement tussen Frankrijk 
en Mali inzake de status van de strijdkrachten van Operationele Partners 

die deelnemen aan de Taakgroep Takuba op het Koninkrijk der Nederlanden 
van toepassing is geworden (Trb. 2021, 36) voor de duur van één 
jaar. Op 15 oktober 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
technische verlenging van de kleine missiebijdragen in de Sahel (tot en met 
31 juli 2022), waar Taakgroep Takuba onder valt (Kamerstukken II 
2021/22, 29 521, nr. 426). Nederland levert wederom een bijdrage met 
enkele stafofficieren. Met het oog op de verlenging van de missie is het 

wenselijk dat het statusverdrag wordt verlengd zodat (onder meer) de 
rechtspositie van de uitgezonden militairen juridisch gehandhaafd blijft. 
De verlenging behoeft voorafgaande instemming van het parlement door 
middel van een voorhangprocedure van 30 dagen. Het verlengingsverdrag 
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zal evenals het verdrag van 9 maart 2021 alleen voor het Europese deel 
van Nederland gelden. 
 

Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag sluiten.  
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. 11 januari 2022, nr.1 

(Minister van BZ)  

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1        BNC-fiches 

 1.1 Fiche 1: Mededeling ‘ons afval, onze verantwoordelijkheid’  

en Wijziging Europese Verordening Overbrenging  

Afvalstoffen (EVOA)  

 1.2 Fiche 2: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030  

 2 Eurogroep d.d. 17 januari 2022  

 2.1 Economische aanpassing en veerkracht - recente resultaten 

van de eurozone ten opzichte van internationale partners  

 2.2 Aanbevelingen voor de eurozone voor 2022  

 2.3 Evaluatie van het economisch beleidsraamwerk van de EU  

met focus op het begrotingsraamwerk voor de eurozone,  

inclusief arrangementen voor financiële assistentie en 

post-programma toezicht  

 2.4 Structurele veranderingen en kwetsbaarheden in het  

bedrijfsleven na COVID-19  

 2.5 Bankenunie  

 3 Raad Economische en Financiële Zaken d.d.  

18 januari 2022  

 3.1 Richtlijnvoorstel betreffende algemeen minimumbelasting-  

niveau voor multinationals in de EU  

 3.2 AOB - Stand van zaken financiële diensten dossiers  

 3.3 Prioriteiten van het Franse voorzitterschap  

 3.4 Economisch herstel in Europa: implementatie van de  

herstel- en veerkrachtfaciliteit  

 3.5 Europees Semester 2022  

 3.6 Voorbereiding van de bijeenkomst van de ministers van 

financiën en de presidenten van de centrale banken van de 

G20 in februari 2022: EU-mandaat voor de G20  

 3.7 EIB investeringsverslag  

 4 Raad Landbouw en Visserij d.d. 17 januari 2022  

 4.1 Marktsituatie  

 4.2 Internationale handel in landbouwgoederen  

 4.3 AOB: Conferentie op hoog niveau "Dierenwelzijn in de EU 

vandaag en morgen"  

 4.4 AOB: Mededeling over duurzame koolstofcycli  

 5 Informele Milieuraad d.d. 20 januari en 21 januari 2022  

 5.1 Gewasbeschermingsmiddelen  

 5.2 Chemische stoffen in relatie tot milieu en menselijke  

gezondheid  

 5.3 Ontbossingsvrije producten  

 5.4 Gezamenlijke sessie bossen  

 6 Informele Energieraad d.d. 21 januari 2022  

 6.1 Hoge energieprijzen  

 6.2 Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie  

 6.3 Gezamenlijke sessie Bossen  
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c. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. EU-implementatie 

a. Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het 
tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud 
(PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische 
online-inhoud) (Minister van J&V) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 

 
6. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn 

geweest of op korte termijn zullen komen 

a. Verzoeken vaste Kamercommissies hoofdlijnendebatten  

b. Vragen van het lid Omtzigt en Jasper van Dijk over het feit dat de 
regering brieven met aanwijzingen aan gemeenten stuurde zonder 
wettelijke grondslag (2022Z00332) 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Brief aan de Staten-Generaal over voorgenomen intrekking van 

lopende wetsvoorstellen (Brief van de minister-president, AZ) 

Bij de start van een kabinet is het gebruikelijk aan beide Kamers een brief 
te sturen waarin wordt aangekondigd welke wetsvoorstellen worden 

ingetrokken. Dit is behulpzaam bij de prioritering van het nieuwe kabinet. 
Met de intrekking van wetsvoorstellen ontstaat ruimte voor de uitvoering 
van het coalitieakkoord en de politiek en beleidsmatig belangrijke 
voorstellen. Na accordering door de MR en verzending van de brief kunnen 
de eerstverantwoordelijke bewindspersonen, daartoe gemachtigd door de 
Koning, de daadwerkelijke intrekking in gang zetten bij brief aan de Kamer 

waar het voorstel dan in behandeling is. 
 

Aangenomen. De minister-president zal de brief aan de Staten-Generaal 
sturen. 

 
De heer ir. R.W. Bleker. 
 

c. Woningverbeteringssubsidie Groningen 

d. In- en uitloop ministerraad  

e. Benoeming burgemeester van de gemeente Enschede 
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II.  Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Aanstelling politiek adviseur minister-president, minister van 
Algemene Zaken (Brief van de minister-president, minister van AZ) 

b. Aanstelling politiek adviseur minister van Buitenlandse Zaken 
(Minister van BZ) 

c. Aanstelling politiek adviseur minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (Minister voor BHOS)  

d. Aanstelling politiek adviseur minister van Justitie en Veiligheid 
(Minister van J&V)  

e. Aanstelling politiek adviseur minister voor Rechtsbescherming 
(Minister voor Rechtsbescherming) 

f. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid (Staatssecretaris van J&V)  

g. Aanstelling politiek adviseur minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (Minister van BZK)   

h. Aanstelling politiek adviseur minister voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening (Minister voor VRO)  

i. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris Koninkrijksrelaties en 
Digitalisering (Staatssecretaris van BZK)  

j. Aanstelling politiek adviseur minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (Minister van OCW)  

k. Aanstelling politiek adviseur minister voor Primair- en Voortgezet 
Onderwijs (Minister voor PVO)  

l. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (Staatssecretaris van OCW)  

m. Aanstelling politiek adviseur minister van Financiën (Minister van 
Financiën) 

n. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Financiën - 
Fiscaliteit en Belastingdienst (Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit 
en Belastingdienst) 

o. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Financiën - 
Toeslagen en Douane (Staatssecretaris van Financiën – T&D) 

p. Aanstelling politiek adviseur minister van Defensie (Minister van 
Defensie)  

q. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Defensie 
(Staatssecretaris van Defensie)  

r. Aanstelling politiek adviseur minister van Infrastructuur en 
Waterstaat (Minister van I&W)  
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s. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat (Staatssecretaris van I&W) 

t. Aanstelling politiek adviseur minister van Economische Zaken en 
Klimaat (Minister van EZK)  

u. Aanstelling politiek adviseur minister voor Klimaat en Energie 
(Minister voor K&E)  

v. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris Mijnbouw 
(Staatssecretaris van EZK) 

w. Aanstelling politiek adviseur minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (Minister van LNV)  

x. Aanstelling politiek adviseur minister voor Natuur en Stikstof 
(Minister voor N&S)  

y. Aanstelling politiek adviseur minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (Minister van SZW)  

z. Aanstelling politiek adviseur minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen (Minister voor APP)  

aa. Aanstelling politiek adviseur minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (Minister van VWS)  

bb. Aanstelling politiek adviseur minister voor Langdurige Zorg en 
Sport (Minister voor LZS)  

cc. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (Staatssecretaris van VWS)  

 
 


