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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 29 april 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens aansluitend aan de ministerraad van het Koninkrijk 

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Oekraïne  

a. Conclusies MCCb d.d. 22 april 2022 

Vastgesteld 

 
b. Conclusies RVI-OEK d.d. 26 april 2022 

Vastgesteld 
 
c. Conclusies MCCb d.d. 26 april 2022 

Vastgesteld 
 
d. Inzet Nederlands forensisch- en opsporingsteam t.a.v. 

oorlogsmisdrijven gepleegd in Oekraïne (Minister van BZ)  

Nederland gaat een bijdrage leveren aan de opsporing van 
oorlogsmisdrijven gepleegd in Oekraïne. Het betreft de inzet van een 
Nederlands team in Oekraïne bestaande uit ongeveer dertig personen: 
forensische experts, rechercheurs, explosieven opruimingsexpertise, 

medisch personeel en BSB-beveiliging. Het team zal in beginsel gedurende 

twee weken werkzaamheden in Oekraïne verrichten. Het team treedt op 
onder de vlag van het Internationale Strafhof (ICC) in nauwe afstemming 
met de Oekraïense autoriteiten.  
 
Aangenomen. De ministers van BZ, Defensie en J&V zullen de brief aan de 
Tweede Kamer sturen.  

 
2. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 26 april 2022, nr.16 

 De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 

1 BNC-fiches  
1.1 Fiche 1: Verordening Informatiebeveiliging in de instellingen, organen 

en instanties van de Unie  
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1.2 Fiche 2: Verordening cyberbeveiliging van instellingen, organen en 
instanties van de Europese Unie  

1.3 Fiche 3: Verordening gasopslagen 

2 Eurogroep d.d. 3 mei 2022  
2.1 Bankenunie  
3. EcoFinraad d.d. 3 mei 2022 
3.1  Uitvoeringsbesluiten RRF Bulgarije en Zweden 
4      Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in 1ste kwartaal 2022 

 

 
b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 

 
3. EU-implementatie 

a. Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit genetisch 
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (uitvoering 
verordeningen (EU) 2019/1381 en (EU) 2020/1043, met 
ontwerpbesluit) (Staatssecretaris van I&W)  

Verordening (EU) 2019/1381 strekt tot het transparanter en duurzamer 
maken van de EU risicobeoordeling in de voedselketen en van andere 
producten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Een 
vergunningaanvraag die onvolledig is omdat niet alle onderzoeken zijn 
gemeld bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid moet door de 

minister van I&W niet ontvankelijk worden verklaard. Daarnaast wordt de 
mogelijkheid om informatie in vergunningaanvragen vertrouwelijk te 
behandelen, aangescherpt. 
Op grond van verordening (EU) nr. 2020/1043 hoeft geen 

milieurisicobeoordeling te worden gedaan en hoeft geen vergunning te 
worden aangevraagd voor klinische proeven met en het in de handel 

brengen van geneesmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaan en 
die bestemd zijn voor de behandeling of voorkoming van COVID-19. 
Daarvoor is een aantal artikelen van het Besluit ggo buiten toepassing 
verklaard. Deze artikelen zullen na het eind van de Coronapandemie weer 
van toepassing worden. 
Tot slot vindt reparatie plaats van een onvolledige implementatie van 
richtlijn 2009/41. Indien men een markttoelating voor geneesmiddelen met 

ggo’s op grond van de geneesmiddelenverordening heeft ontvangen, is het 
niet nodig om daarvoor ook een handelsvergunning op grond van het 
Besluit ggo aan te vragen indien men op die geneesmiddelen ingeperkt 
gebruik wil toepassen. Voor het verkrijgen van een markttoelating en voor 
een handelsvergunning moet dezelfde risicobeoordeling worden gedaan. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het besluit om advies 

aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
 
b. Besluit houdende wijziging van het Besluit prijsaanduiding 

producten in verband met de implementatie van artikel 2 van 
Richtlijn (EU) 2019/2161 (Minister van EZK) 

Met dit ontwerpbesluit prijsaanduiding producten wordt artikel 2 van de 
Richtlijn modernisering consumentenbescherming geïmplementeerd. Dit 
besluit stelt regels voor het aankondigen van prijsverminderingen 
(kortingen) om misleiding van consumenten te voorkomen. Het besluit 

introduceert een algemene regel die bepaalt dat de verkoper bij 
prijsverminderingen ten opzichte van een eerder door hem gehanteerde 
prijs als referentieprijs (de 'van-prijs') de laagste verkoopprijs moet 
hanteren die door hem is toegepast binnen een periode van ten minste 
dertig dagen voorafgaand aan de prijsvermindering. De Richtlijn biedt de 
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mogelijkheid in drie gevallen uitzonderingen te maken. In het 
ontwerpbesluit wordt volledig gebruikgemaakt van deze ruimte, namelijk 
voor:  

1) Progressieve prijsverminderingen (acties met een onafgebroken 
oplopende korting).  
2) Producten die minder dan dertig dagen op de markt zijn 
(introductiekorting).  
3) Producten die bederfelijk of (zeer) beperkt houdbaar zijn.  
 

Aangenomen. De minister van EZK zal het besluit om advies aanhangig 
doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.  
 

4. Benoemingen en instelling commissies 

a. Besluit instelling Commissie van Onderzoek naar het Land 
Information Manoeuvre Centre (LIMC) (Minister van Defensie) 
Zie MR 22 april 2022, pt. 8c 

Aangehouden tot een volgende vergadering.  
 

5. Mandaatverzoek CAO onderhandelingen 2022 

a. Sector Politie (Minister van J&V)  

De minister van J&V wordt gemachtigd om met de bonden 
onderhandelingen te voeren voor een nieuwe cao Sector Politie. 
 

b. Rijk (Minister van BZK) 

De minister van BZK wordt gemachtigd om met de bonden 
onderhandelingen te voeren voor een nieuwe cao Rijk.  
 

6. Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021 (Minister van BZK) 

De Tweede Kamer ontvangt de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) 

jaarlijks op Verantwoordingsdag. Dit jaar is dat op 18 mei 2022. In de JBR wordt 
vastgelegd hoe het Rijk in 2021 heeft gewerkt aan de beleidsmatige ambities en 
de realisatie daarvan binnen het domein van de rijksbrede bedrijfsvoering.  
 
Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.  
 

7. Gebruik privé-email bewindspersonen (Minister van BZK) 
Zie MR 22 april 2022, pt.21d 

Naar aanleiding van diverse mediaberichten zijn door de leden Dassen (Volt), 

Klaver (GroenLinks) en Omtzigt (groep Omtzigt) Kamervragen gesteld aan de 
minister-president en de minister van BZK over het gebruik van privé 
berichtenservices en privé mailboxen door bewindspersonen voor 
werkgerelateerde doelen.  
Conform toezegging wordt in deze brief ten aanzien van de bewindspersonen van 
het huidige kabinet het gevraagde inzicht of er gebruik wordt gemaakt van privé-
email adressen en berichtenservices voor het werk gegeven. Met betrekking tot 

de bewindspersonen van het vorige kabinet wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 
relevante berichten binnen de organisaties zijn veiliggesteld. 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
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8. Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden 
(Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane))  

Dit wetsvoorstel regelt dat in afwijking van de Algemene wet 
inkomensafhankelijke regelingen (Awir) aan burgers bij wie de invordering van 
toeslagschulden is opgeschort tijdens de COVID-19-pandemie, de mogelijkheid 

wordt geboden om de openstaande terugvordering zonder invorderingsrente te 
voldoen.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (T&D) zal het voorstel voor 
spoedadvies aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van 
State. 
 

9. Kamerbrief bevindingen verkenning toekomstbestendigheid wet BIG 
(Minister van VWS)  

De Kamerbrief bevat de bevindingen (en daaruit volgende voorstellen voor 
acties) van de verkenning van de toekomstbestendigheid van de Wet BIG. De 
Wet BIG stamt uit 1987 (en in 1997 zijn er een belangrijke aanvullingen 
gedaan). Sindsdien is er veel veranderd in de zorg en zal er waarschijnlijk nog 
veel veranderen. De verkenning is gestoeld op drie thema's: 1. Voorbehouden 
handelingen en beroepenregulering, 2. De lerende werking van het tuchtrecht en 
team-en netwerkverantwoordelijkheid bij het tuchtrecht, en 3. 

Deskundigheidsbevordering in het kader van de herregistratie. Recentelijk zijn op 
de eerste twee thema's onderzoeksrapporten met aanbevelingen opgeleverd (als 
bijlagen bijgevoegd).  
 
Aangenomen. De minister van VWS zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

10. Wijziging van de zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd 

laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 
2023 tot en met 2025 (Minister van VWS)  

In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat het verplicht eigen risico voor de 
Zorgverzekeringswet gemaximeerd blijft op 385 euro per jaar. Dit is in afwijking 
van de automatische indexering van het verplicht eigen risico aan de hand van 
de ontwikkeling van de zorgkosten en vergt daarom een wetswijziging.  
 
Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel om advies bij de Afdeling 

advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  
 

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake Masterplan Basisvaardigheden 
(Minister voor PVO)  

In het coalitieakkoord wordt een masterplan aangekondigd zodat ieder kind leert 
lezen, schrijven en rekenen en we gebruiken hiervoor effectief bewezen 

lesmethodes, zoals ingezet bij het Nationaal Programma Onderwijs. In andere 
passages zijn ook ambities opgenomen over burgerschap en digitale 
geletterdheid. De resultaten op de basisvaardigheden moeten omhoog zodat elke 

leerling en mbo-student een eerlijke kans krijgt tijdens zijn of haar 
schoolloopbaan en daarna. De voorliggende Kamerbrief betreft een agendering 
van het masterplan basisvaardigheden, met het benoemen van een aantal pijlers 
voor het funderend onderwijs die met oog op de lange termijn samen met het 
onderwijsveld worden uitgewerkt en enkele acties die al vanaf schooljaar 
2022/2023 in gang worden gezet. De inzet op basisvaardigheden in het MBO zal 
in een aparte kamerbrief voor de zomer worden gecommuniceerd door de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
Aangenomen. De minister voor PVO zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
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12. Uitgangspunten en financiële verdeling van de gereserveerde middelen  
dienstverlening/Werk aan uitvoering (WaU)/ ICT uit Coalitieakkoord 
(Minister voor APP)  

In het coalitieakkoord zijn op de Aanvullende Post middelen gereserveerd voor 
dienstverlening/Werk aan Uitvoering (WaU)/ICT. Met deze middelen wordt 

ingezet op versterking van de dienstverlening zodanig dat burgers en 
ondernemers hier daadwerkelijk iets van merken.  
 
Aangenomen 
 

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake Toekomstbestendige Arbeidsmarkt 
Zorg; Samen anders leren en werken (Minister voor LZS)  

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

14. Conclusies onderraden en ministeriële commissies 

a. MCTH d.d. 26 april 2022 

Vastgesteld 
 

1. Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen 

Besproken en aangehouden tot de ministerraad van 13 mei 2022. 
 
b. RFL d.d. 26 april 2022 

Vastgesteld 

 
1. Nieuwe concessie hoofdrailnet en Europese Commissie 

(Staatssecretaris van I&W) 

Nederland kent op dit moment een grote concessie voor het 
hoofdrailnet die wordt uitgevoerd door NS. Deze concessie loopt eind 
2024 af. Het vorige kabinet heeft - na veelvuldig onderzoek en op 
inhoudelijke gronden - in 2020 het voornemen kenbaar gemaakt de 
nieuwe concessie voor het hoofdrailnet opnieuw te gunnen aan NS. 
Dit voornemen kon rekenen op brede steun van de Tweede Kamer. 

Doel van de verkenning is herbevestiging van de in 2020 gekozen lijn. 
 

Aangenomen 
 

2. Programma “Een thuis voor iedereen” (Minister voor VRO) 



  - 6 - MR 29 april 2022  

 

 Het programma “Een thuis voor iedereen” is gericht op de huisvesting  
van aandachtsgroepen. Het doel van het programma is dat er 
voldoende betaalbare woningen zijn voor alle aandachtsgroepen met 

een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, 
ondersteuning en begeleiding. Het is het tweede programma dat naar 
buiten wordt gebracht onder de Nationale Woon- en Bouwagenda. Het 
programma sluit aan bij het programma Woningbouw: van de bouw 
van 900.000 woningen t/m 2030 zijn 350.000 woningen voor mensen 
met middeninkomens en 250.000 voor mensen met lage inkomens 

waaronder aandachtgroepen. Er is een betere balans nodig in de 
woonvoorraad. Streven is dat in gemeenten tenminste 30% van de 
woonvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Een vergelijkbaar 
streven wordt in het programma Betaalbaarheid uitgewerkt voor 
middeninkomens. Via de regionale woningbouwprogrammering wordt 

hiernaar toe gewerkt. Daarbij is oog voor regionale verschillen die 
nopen tot maatwerk. Gemeenten met veel sociale huur kunnen meer 

voor mensen met middeninkomens gaan bouwen. Integrale 
woonzorgvisies leggen de basis voor lokale prestatieafspraken 
waarmee invulling wordt gegeven aan de woon-, zorg- en andere 
behoefte van diverse aandachtsgroepen.  

Aangenomen. De minister voor VRO zal de brief aan de Staten-
Generaal zenden. 

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

geweest of op korte termijn zullen komen 

Niet aan de orde gekomen. 
 

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

a. Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een 
offensief cyberprogramma BZK (Minister van BZK) 

Het wetsvoorstel zal, deels in aanvulling op en deels in afwijking van de Wiv 

2017, een tijdelijke voorziening treffen voor de operationele problemen van 
de AIVD en de MIVD bij het uitvoeren van cyberoperaties in onderzoeken 
naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland. Een 
definitieve regeling zal onderdeel uitmaken van het wetsvoorstel dat wordt 
voorbereid in het kader van het rapport van de Evaluatiecommissie Wiv 
2017. Voorzien wordt dat de wet uiterlijk na vier jaar vervalt. Het 

wetsvoorstel bevat enkele aanpassingen om de diensten in staat te stellen 
met de noodzakelijke snelheid en wendbaarheid op te treden teneinde meer 
zicht te krijgen op dreigingen in het cyberdomein. Als bijbehorende 
waarborg introduceert dit wetsvoorstel een bindende toezichtsbevoegdheid 

voor de Commissie van Toezicht en een mogelijkheid van beroep bij de 
Afdeling bestuursrechtspaak tegen de bindende oordelen van de Commissie 
van Toezicht en aangewezen oordelen van de Toetsingscommissie Inzet 

Bevoegdheden. Het wetsvoorstel lag van 2 april tot en met 17 april ter 
consultatie waarbij het wetsvoorstel onder anderen gericht is aangeboden 
aan de toezichthouder (CTIVD), de toetsingscommissie (TIB) en de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (gelet op de in het wetsvoorstel 
voorziene mogelijkheid van beroep bij de Raad van State). Met deze 
partijen is voordien ook informeel geconsulteerd met het oog op het 
draagvlak voor het wetsvoorstel. 

 
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om spoedadvies 
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
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b. Eerste incidentele suppletoire begroting Defensie 2022 (Minister van 
Defensie) 

Defensie zal voor €458 miljoen versneld orders plaatsen. Ten behoeve 
daarvan wordt met deze incidentele suppletoire begroting budget 
toegevoegd aan het Defensie Materieel Fonds (DMF). Dit budget maakt deel 

uit van het budget dat in het coalitieakkoord voor Defensie is opgenomen. 
Dit budget is thans gereserveerd op de Aanvullende Post bij het ministere 
van Financiën en zou bij eerste suppletoire begroting worden toegevoegd 
aan de Defensiebegrotingen en in de Defensienota 2022 worden toegelicht. 
Vanwege de toegelichte urgentie wordt dit budget versneld toegevoegd aan 
het DMF. 
 

Aangenomen. De minister van Defensie zal het voorstel aan de Staten-

Generaal zenden. 
 

c. Nota aanspraak kinderopvangtoeslag voor ouders met een partner 
buiten de EU (Minister van SZW) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 
d. Kabinetsreactie brief voorzitter van de Tweede Kamer inzake 

informatie en werkafspraken (Minister van BZK) 

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

 
e. Nader rapport aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 

f. Proces voorjaarsbesluitvorming 

 

 
 

 


