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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 22 april 2022  

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aangevangen 's morgens om 10.30 uur  

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 

 
1. Gesprek met vicevoorzitter Europese Commissie, dhr. Timmermans 

2a. Notulen van de vergadering van 8 april 2022  
(nr.3765630)  

Vastgesteld 

 
2b. P-Notulen van de vergadering van 8 april 2022  

(nr.3761992)  

Vastgesteld 
 

3a. Voorjaarsbesluitvorming (Minister van Financiën) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

3b. HGIS besluitvorming 2022 (Minister van BZ) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

4. Oekraïne 

a. Toetsingskader garantie drijvende LNG-terminal Gasunie (Minister 
van Financiën)  

In het toetsingskader wordt beschreven dat er een garantie nodig is voor 
de realisatie van een drijvende LNG-terminal om de afhankelijkheid van 
Russisch gas op korte termijn te verminderen. Daarnaast wordt beschreven 

hoe de garantie wordt vormgegeven.  
 
Aangenomen. De minister van Financiën zal het voorstel aan de Staten-
Generaal sturen.  
 

b. Conclusies RVI-OEK d.d. 19 april 2022 

Vastgesteld 
 



  - 2 - MR 22 april 2022  

c. Conclusies MCCb d.d. 20 april 2022 

Vastgesteld  
 
d. MCCb d.d. 22 april 2022 

5. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 19 april 2022, nr.15 

De conclusies t.a.v. de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1. BNC-fiches 
1.1 Fiche 1: Wijziging verordening centrale effecten-bewaarinstellingen 

1.2 Fiche 2: Mededeling REPower EU 
2. Kamerbrief Staat van de Unie 

 
b. Buitenlands beleid en internationale missies 

 Aan de orde geweest. 

6. EU-implementatie 

a. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot implementatie 
van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de 
Raad van 24 november 2021 wat betreft de openbaarmaking van 

informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 
bijkantoren (Minister voor Rechtsbescherming) 

Dit wetsvoorstel betreft de gedeeltelijke uitvoering van Richtlijn (EU) 

2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 
tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van 
informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en 
bijkantoren (PbEU 2021, L429/1, hierna: de richtlijn). De richtlijn zal 
grotendeels bij amvb worden uitgevoerd en daarvoor moet eerst de 
rechtsgrondslag worden aangepast in het jaarrekeningenrecht in Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek. Omdat er nog meer EU-richtlijnen worden 
verwacht met jaarlijkse verslaggevingsverplichtingen, wordt nu voorgesteld 
om de rechtsgrondslag zodanig te verruimen, dat niet meer bij iedere 
richtlijn eerst de rechtsgrondslag in een wetsvoorstel hoeft te worden 
aangepast, voordat de implementatie in een amvb in procedure kan worden 
genomen. Dan kan voortaan de implementatie sneller verlopen en kan het 
bedrijfsleven eerder kennis nemen van de hele implementatiewetgeving. 

De richtlijn verplicht de moederonderneming van grote multinationals 
(inkomsten boven €750 miljoen) jaarlijks een verslag met informatie over 
de belastingbetalingen van het hele concern per EU-lidstaat en daarbuiten 

geaggregeerd openbaar te maken. Daarnaast moeten middelgrote en grote 
ondernemingen en bijkantoren in de EU waarvan het moederbedrijf 
buiten de EU is gevestigd, rapporteren over de winstbelasting van het hele 
concern. 

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

a. Wijziging van het voorstel tot wijziging van de tijdelijke wet 
Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de 
provincie Groningen (Staatssecretaris van EZK)  

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Versterken in de Tweede 
Kamer (Kamerstukken 35 603) zijn twee amendementen aangenomen, 
waarvan het kabinet heeft aangegeven dat deze niet uitvoerbaar zijn. 

Voorliggende novelle is in procedure gebracht om beide amendementen 
uitvoerbaar te maken.  
In de novelle wordt ten eerste geregeld dat een eigenaar alle stappen in het 
versterkingstraject in eigen beheer kan uitvoeren. Het publiekrechtelijk 
kader, specifiek de toets aan de veiligheidskaders, wordt hierbij in stand 

gehouden. Ook wordt geregeld dat een eigenaar het eigen beheer in elke 
fase weer kan overdragen naar de NCG, waar het in de reguliere procedure 

wordt opgenomen. Ten tweede wordt geregeld dat een eigenaar via een 
regeling van de Raad voor rechtsbijstand kosteloos gebruik kan maken van 
juridische, bouwkundige en financiële bijstand bij bezwaar en beroep bij 
besluiten rond schade en versterken. Deze regeling sluit onder meer aan op 
de wijze waarop juridische ondersteuning voor de gedupeerden van de 
kinderopvangtoeslagen-affaire wordt geregeld. Dit betekent onder andere 
dat de uitvoering wordt gedaan door de raad voor rechtsbijstand. De kosten 

voor bijstand bij bezwaar en beroep worden via de heffing verhaald op de 
NAM. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het voorstel aan de Tweede 
Kamer doen sturen. 
 

8. Benoemingen en instelling commissies 

a. Voordracht benoeming leden Adviescollege rechtspositie politieke 

ambtsdragers (Minister van BZK)  
Zie MR 14 april 2022, pt.5a 

De raad stemt in met de volgende benoemingen voor het Adviescollege 

rechtspositie politieke ambtsdragers: 
- prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter) 
- ir. I. de Bondt (vice-voorzitter) 
- mr. T.M. Groten 
- prof. dr. M.S. Houwerzijl 
- dr. J.P. Vollaard 

- mr. dr. J.P.H. Zwemmer  
 

b. Instelling van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme  
(Minister van BZK)  

Het besluit betreft de instelling van een staatscommissie tegen 
discriminatie en racisme. De taakopdracht van de staatscommissie is 
gebaseerd op vier moties. Deze staatscommissie heeft de taak om 
onderzoek te doen naar de stand van discriminatie en racisme in Nederland 
en de regering te adviseren over verbetering van beleid en regelgeving om 

discriminatie en racisme tegen te gaan (motie-Asscher c.s. - Kamerstukken 
II, 2019/20, 30950, nr.186). Het onderzoek richt zich niet alleen op 
discriminatie en racisme in sectoren van de samenleving, maar behelst ook 
een doorlichting van de overheid op discriminatie en etnisch profileren 
(motie-Azarkan c.s. - Kamerstukken II, 2019/20, 35510 nr.33), dat in ieder 
geval resulteert in advies over het gebruik van etniciteit door 
overheidsinstanties bij fraudebestrijding en alleen ter bescherming van 

mensen (motie-Belhaj c.s. - Kamerstukken II, 2020/21, 30950 nr.237 en 
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motie-Mutluer c.s. - Kamerstukken II, 2021/22, 30950, nr.293). De 
staatscommissie bestaat uit maximaal tien leden en heeft een sterk 
wetenschappelijk profiel. Bij dit instellingsbesluit wordt de vergoeding van 

de leden van de staatscommissie geregeld en tevens de voorzitter van de 
staatscommissie benoemd. De overige leden worden benoemd in een apart 
benoemingsbesluit. De staatscommissie heeft de vorm van een eenmalig 
adviescollege in de zin van artikel 6 Kaderwet Adviescolleges. 
 
De raad stemt in met de instelling van de staatscommissie tegen 

discriminatie en racisme en de benoeming van dr. J.J. Sylvester als 
voorzitter van de staatscommissie.   
 

c. Besluit instelling Commissie van onderzoek naar het Land 
Information Manoeuvre Centre (LIMC) (Minister van Defensie) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

9. Proces financieringssystematiek medeoverheden (Minister van BZK) 

Het Rijk wil samen met medeoverheden werken aan een nieuwe stabiele 
financieringssystematiek voor gemeenten en provincies vanaf 2026. De 
meegestuurde notitie bevat een voorstel voor een gezamenlijk proces met de 
koepels om te komen tot een nieuwe financieringssystematiek vanuit het kader 

van het coalitieakkoord. Daarbij zal op korte termijn eerst gekeken worden naar 
het financieel meerjarenbeeld voor medeoverheden en gevolgen hiervan voor 
hun begroting. Daarnaast zullen bouwstenen in kaart gebracht worden voor een 
nieuwe financieringssystematiek. Voor het proces zal een extern begeleider 
worden aangetrokken. De aanpak is besproken en afgestemd met VNG, IPO en 
Unie van Waterschappen en de Tweede Kamer zal voor de zomer worden 

geïnformeerd.  

 
Aangenomen 
 

10. Hervormingsagenda jeugdzorg (Staatssecretaris van VWS) 

De ontstane situatie rond de Hervormingsagenda Jeugd na het opschorten van de 
medewerking hieraan door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is 
aan de orde geweest. Er is een voorstel besproken hoe hiermee om te gaan en 
het gesprek met de VNG te hervatten. 

 
Aangenomen 
 

11. Uitwerking motie Van der Molen/Van der Laan over aanpassingen om 
studenten met ouders met een middeninkomen financieel te 
ondersteunen (Minister van OCW) 
Zie MR 14 april 2022, pt. 7 

Tijdens het nota-overleg in de Tweede Kamer is de motie-Van der Molen/Van der 
Laan aangenomen die het kabinet vraagt om aanpassingen te doen voor 

studenten met ouders met een middeninkomen ofwel via de aanvullende beurs 
ofwel voor de basisbeurs. Daarbij wordt ook opgeroepen om de middelen te 
gebruiken die vrijkomen wanneer de halvering van het collegegeld wordt 
afgeschaft. In de uitwerking is daarom gekozen om de inkomensgrens voor de 
aanvullende beurs op te hogen naar €70.000 en de basisbeurs te verhogen. 
 
Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel publiceren ter 

internetconsultatie. 
 

12. Kamerbrief over het belang van het Nederlandse vestigings- en 
ondernemingsklimaat (Minister van EZK)  
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Het kabinet streeft naar een sterke economie die bijdraagt aan brede welvaart. 
Dit vraagt ook dat we goed inspelen op de drie grote transities waar we voor 
staan én rekening houden met het toenemend belang van strategische 

autonomie. Bedrijven leveren een cruciale bijdrage aan deze sterke economie. 
Daarbij is de diversiteit aan bedrijven van belang en ook de samenwerking 
binnen (kennis)ecosystemen. Om te zorgen dat bedrijven deze bijdrage blijven 
leveren, is een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat een belangrijke 
randvoorwaarde. Deze brief geeft de eerste denkrichtingen van de kabinetsinzet 
op het vestigings- en ondernemingsklimaat en noemt een aantal 

aandachtspunten. In een volgende brief (voor het zomerreces) worden deze 
verder uitgewerkt. 
 
Aangenomen. De minister van EZK zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake toetsingskader risicoregelingen t.b.v. 
subsidieregeling evenementengarantie 2022 (Minister van EZK)  

Conform het Beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de 
begrotingsregels 2018-2021) vindt besluitvorming over een nieuwe risicoregeling 

(garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande 
risicoregeling plaats aan de hand van het «Toetsingskader Risicoregelingen». 
Bijgevoegd toetsingskader betreft verlenging van de garantieregeling 
evenementen (TRSEC) en Aanvullende Tegemoetkoming Evenementerr (ATE) tot 
en met het derde kwartaal van 2022, zoals aangekondigd in de Kamerbrief 
"Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022" van 14 december 2021.  
Omdat de TRSEC en ATE in elkaars verlengde liggen en de ATE feitelijk een 

vangnet is voor evenementen die niet in aanmerking komen voor de TRSEC, is 
het efficiënter voor zowel evenementen-organisatoren als voor de uitvoerder van 
de regelingen, de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, deze regelingen 
samen te voegen tot een gecombineerde regeling. Deze regeling wordt genoemd 

de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22).  
 
Aangenomen. De minister van EZK zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 

 
14. Werkafspraken parlementaire enquêtecommissie Fraude en 

Dienstverlening (Minister van SZW) 

Vaststellen werkafspraken tussen kabinet en de parlementaire enquêtecommissie 
Fraude en Dienstverlening.  
 
Aangenomen 
 

15. Zesde incidentele suppletoire begroting 2022 VWS (Minister van VWS) 

Betreft de 6e Incidentele Suppletoire Begroting 2022 van het ministerie van 
VWS. 

De zesde incidentele suppletoire begroting 2022 betreft een bijstelling van de 
uitgaven van € 1,76 miljard ter uitvoering van (1) het coalitieakkoord en (2) voor 
de beheersing van corona, als resultaat van de voorjaarsbesluitvorming (3) de 
zorg voor zorgmedewerkers die te maken hebben met langdurige klachten (long 
covid), waarvoor een subsidieregeling beschikbaar wordt gesteld zodat 
werkgevers de mogelijkheid wordt geboden om deze zorgmedewerkers te blijven 

ondersteunen en (4) compensatie voor schade van de overstroming in Limburg 
bij zorg instellingen. 
Daarnaast bevat deze incidentele suppletoire begroting ook corona gerelateerde 
uitgaven van € 230 miljoen, die onder het Uitgavenplafond Zorg 
(premiegefinancierd) vallen. 
 
Aangenomen. De minister van VWS zal de incidentele suppletoire begroting aan 

de Tweede Kamer doen sturen. 
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16. Brief aan de Tweede Kamer inzake vaststelling risicoparaatheidsplan 
elektriciteit (Minister voor K&E)  

De risicoparaatheidverordening elektriciteit (EU 2019/941) is in 2020 
aangenomen om te zorgen dat alle lidstaten passende instrumenten invoeren ten 
aanzien van elektriciteitscrisissituaties en om samenwerking bij 

grensoverschrijdende crises te vergemakkelijken. De verordening vereist 
lidstaten om een risicoparaatheidsplan vast te stellen. De uitwerking hiervan is  
als volgt:  
Het risicoparaatheidsplan heeft als functie om inzichtelijk te maken welke 
maatregelen Nederland neemt om voorbereid te zijn op een nationale of 
grensoverschrijdende crisis in de elektriciteitssector, en hoe de Nederlandse 
crisisorganisatie eruit ziet. De minister voor Klimaat en Energie is in ingevolge 

van de Elektriciteitswet 1998 aangewezen als verantwoordelijke autoriteit voor 

de uitvoering van de verordening. In de praktijk worden onderdelen van de 
implementatie ook neergelegd bij TenneT. Het plan bevat geen nieuwe 
maatregelen en is een beschrijving van de bestaande crisisstructuur en de 
maatregelen die EZK, TenneT en de regionale netbeheerders kunnen nemen.  
 

Aangenomen. De minister voor K&E zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

17. Besluit tot wijziging van het besluit kansspelen op afstand in verband 
met de uitbreiding van toegelaten betaalinstrumenten voor speel- en 
tegenrekeningen (Minister voor Rechtsbescherming)  
MR 14 april 2022, pt. 2c 

Het Besluit kansspelen op afstand moet worden gewijzigd in verband met de 
gewenste uitbreiding van toegestane (gereguleerde) betaalinstrumenten voor het 
bij- en afboeken op de rekeningen van spelers van kansspelen op afstand. Met 

de wijziging wordt ook elektronisch geld uitgegeven door andere instellingen dan 

banken, die hiervoor een speciale vergunning hebben, toegestaan voor het 
gebruik bij online kansspelen. 
 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het besluit om advies 
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
 

18. Wetsvoorstel herziening bedrag ineens (Minister voor APP) 

Dit wetsvoostel is onderdeel van de uitvoering van het pensioenakkoord. Tijdens 

de behandeling van het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen heeft 
de Eerste Kamer de regering verzocht om samen met de (vertegenwoordigers 
van de) pensioenuitvoerders te bekijken welke aanpassingen noodzakelijk zijn 
ten aanzien van het onderdeel bedrag ineens om de complexiteit van het 
uitgestelde uitbetalingsmoment te verminderen, de uitvoeringskosten te 
reduceren en de begrijpelijkheid voor de deelnemer te verbeteren. Overleg met 
de (vertegenwoordigers van) pensioenuitvoerders heeft geleid tot een voorstel 

voor aanpassingen van het uitgestelde uitbetalingsmoment, waarmee een 
oplossing is gevonden voor de door de pensioenuitvoerders aangegeven 
uitvoeringstechnische bezwaren.  
De voorgestelde aanpassingen hebben betrekking op twee aspecten: (1) het 
verkorten van de periode tussen de pensioeningangsdatum (het keuzemoment) 
en het uitgestelde uitbetalingsmoment en (2) praktische aanpassingen in de 

uitkeringsstroom (de wijze waarop het pensioen over de tijd wordt verdeeld) en 
het uitbetalingsmoment.  
 
Aangenomen. De minister voor APP zal het voorstel om advies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
 

19. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. MCAO d.d. 12 april 2022 
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Vastgesteld 
 

1. Mededelingen 

2. Introductie aanpak ondermijning 

De MCAO neemt kennis van de introductievideo aanpak ondermijning. 
 

3. Instellingsbesluit MCAO 

Het instellingsbesluit van de MCAO bevat de opdracht, reikwijdte en 
samenstelling van de commissie.  

 
Aangenomen. De minister van LNV en staatssecretaris van VWS 

worden toegevoegd als lid van de MCAO. 
 

4. Proces naar werkprogramma MCAO 

Besproken  
 
b. MCMenS d.d. 19 april 2022 

Vastgesteld 
 
1. Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Migratie en 

Samenleving 

In het constituerend beraad is besloten een Ministeriële Commissie 
Migratie en Samenleving (MCMenS) in te stellen. Dit besluit is reeds 

bekrachtigd door de ministerraad. Het doel van de MCMenS is om 
vanuit een domeinoverstijgende blik over beleid ten aanzien van 
migratie (asiel, regulier en intra-EU), integratie (waaronder 
inburgering) en samenleven in verscheidenheid te besluiten. Hierbij 
worden vraagstukken t.a.v. instroom, opvang en huisvesting, 
terugkeer, grenzen, maar ook economische, sociale en 

maatschappelijke opgaven die samenhangen met migratie zoals 
integratie en samenleven, scholing en de behoefte op de arbeidsmarkt 
in samenhang besproken en afgewogen. Dwarsdoorsnijdende thema’s 
zoals buitenlands beleid, het absorptievermogen van de samenleving 
en het behoud van draagvlak in de Nederlandse samenleving worden 
hierbij betrokken. Met bijgevoegd instellingsbesluit wordt de 
taakopdracht, reikwijdte en werkwijze van de MCMenS vastgesteld.  

 
Aangenomen 

 
2.  Cijfermatig overzicht 

In het cijfermatig overizcht wordt de cijfermatige informative 
verzameld teneinde de MCMenS structureel te voorzien van de laatste 
cijfers op het gebied van migratie en samenleving.  
 
De MCMenS neemt kennis van het cijfermatig overzicht. 

 
3.  Maatregelen in het coalitieakkoord betreffende het 

migratiedomein – ongewenstverklaring 

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat als sluitstuk van een 
zorgvuldig (asiel)proces het middel van ongewenstverklaring in de 
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wet wordt aangepast.  
 
De MCMenS neemt kennis van de stand van zaken.  

 
c. MCKE d.d. 19 april 2022 

Vastgesteld 

 
1. Instellingsbesluit tbv het expertteam Energiesysteem 2050 

Vanuit het Programma Energiesysteem wordt er een nationaal plan 
energiesysteem 2050 ontwikkeld dat beleidskeuzes bevat en 
Nederland helpt om te koersen naar een duurzaam en goed 

functionerend energiesysteem in 2050. Om te komen tot keuzes is het 

van belang dat deze gebaseerd zijn op feiten, kennis en een heldere 
onderbouwing vanuit een integrale blik op het energiesysteem. Het is 
niet exact bekend welke ontwikkelingen tussen nu en 2050 gaan 
plaatsvinden. Er moeten daarom beslissingen worden genomen met 
de kennis van experts die nu voor handen is. Daarom is gekozen om 
een onafhankelijke commissie te vragen een gezamenlijke feitenbasis 

op te stellen en de mogelijkheden in kaart te brengen hoe de 
energietransitie op efficiënte en evenwichtige versneld kan worden. 
Deze commissie heeft de naam Expertteam Energiesysteem 2050.  
 
De opdracht van het expertteam is om een outlook van het 
energiesysteem in 2050 op te stellen. Deze outlook bestaat uit drie 
onderdelen. Het eerste onderdeel is een integrale knelpuntenanalyse 

van de staat van het huidige Nederlandse energiesysteem. 
 
Aangenomen. De minister voor K&E zal het besluit vaststellen.  

 

2. Notitie inzake vernieuwing van de governance van het 
klimaatbeleid 

Na het afsluiten van het Klimaatakkoord in juni 2019 is, in overleg 
met de betrokken partijen, de governance rondom de uitvoering van 
het Klimaatakkoord vorm gegeven. Op basis daarvan zijn partijen 
volop aan de slag gegaan met de uitvoering van de gemaakte 

afspraken. De aanscherping van de (Europese en nationale) 
klimaatdoelen en de komst van een nieuw kabinet waren voor partijen 
aanleiding om de bestaande governance tegen het licht te houden. Op 
basis daarvan is geconcludeerd dat de governance op een aantal 
punten verder verstevigd kan worden. Om hier invulling aan te geven 
is TwijnstraGudde om advies gevraagd. Na bespreking van dit advies 

in de ACKE heeft de minister voor Klimaat en Energie in zijn brief van 
11 februari een verstevigde programmatische governance van het 

klimaatbeleid aangekondigd. Na verdere consultatie van de sector-
DGs en -directeuren van het klimaatbeleid is de minister voor Klimaat 
en Energie akkoord gegaan met de voorstellen voor een stevige regie 
op de governance van het klimaatbeleid. 
 

Aangenomen 
 

3. Kabinetsreactie beleidsdoorlichting 2015-2020 VII art. 4.1 
Energietransitie en duurzaamheid 

Conclusies en aanbevelingen doorlichting: 
•  Doorlichting evalueert afspraken over 2015-2020 uit het 

'Energieakkoord voor Duurzame groei' (2013) vallend onder 
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artikel 4.1 Energietransitie en duurzaamheid in gebouwde 
omgeving (GO). 

•  Beleidsdoel over 2015-2020 van 53 PJ niet gehaald: in 

gebouwde omgeving 31 PJ energiebesparing bereikt. 
Instrumenten op artikel 4.1 hebben maximaal 4 PJ bijgedragen. 
Inzet vanuit andere artikelen van BZK en EZK (voor Wet 
Milieubeheer en ISDE) heeft de rest gedaan. 

•  Tussentijds is bijgestuurd op doelbereik via maatregelenpakket 
à 10 PJ voor koopsector en label-C-verplichting voor kantoren. 

•  Belangrijkste aanbeveling: om doelstellingen met meer 
zekerheid te behalen, voortaan combinaties van krachtigere en 
(kosten)effectievere instrumenten (zoals normering en 
beprijzing) inzetten en tussentijds bijsturen op doelbereik en 
kosteneffectiviteit. 

Kabinetsreactie:  
-  alle aanbevelingen overnemen 

-  plannen voor inzet krachtiger instrumentarium (normering) niet 
in deze kabinetsreactie, maar meibrief over nieuw programma 
verduurzaming GO. 

 
Aangenomen. De minister voor VRO zal de brief aan de Tweede 
Kamer sturen. 

 
4. Beleidsinzet biogrondstoffen 

Met deze brief informeert het kabinet de Tweede Kamer over de 

beleidsinzet op biogrondstoffen. Basis voor deze brief is het 
Duurzaamheidskader biogrondstoffen en het Coalitieakkoord. 
 
Aangenomen. De minister voor K&E en de staatssecretaris van I&W 

zullen de brief aan de Tweede Kamer sturen.  
   

5. Kamerbrief samenhangend pakket glastuinbouw 

In de glastuinbouw is veel potentie om koploper te zijn in 
energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige producten. 

Om deze potentie ook in de toekomst waar te maken en de 
klimaatdoelen te realiseren, is een versnelling van de energietransitie 
nodig. De hoge gasprijzen en geopolitieke ontwikkelingen versterken 
de urgentie om nu door te pakken en investeringen in deze transitie 
te versnellen. Met deze brief informeert de Minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de minister voor Klimaat en 
Energie en de staatsecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, de 

Tweede Kamer over de uitwerking van het coalitieakkoord, de 
samenhang met de uitvoering van het klimaatakkoord en de 
randvoorwaarden die het kabinet creëert om de glastuinbouw verder 

te verduurzamen. 
 
Aangenomen. De minister van LNV zal de brief aan de Tweede Kamer 

sturen. 
 

6. Stand van zaken uitwerking beleidsprogramma Klimaat en 
procesvoorstel invulling beleidstekort 

Deze notitie bevat i) een stand van zaken van de uitwerking van het 
beleidsprogramma Klimaat, ii) een toelichting op de ontwikkeling van 
emissies op korte en langere termijn, en iii) een voorgesteld proces 
voor invulling van het beleidstekort. 
 

Aangenomen 
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7. Notitie op hoofdlijnen 'Concept instellingswet en Memorie van 
Toelichting Klimaatfonds 

Het Klimaatfonds wordt een begrotingsfonds. Hiervoor dienen de 
minister voor Klimaat en Energie en de minister van Financiën een 
voorstel voor een instellingswet in bij het parlement, met daarin een 

aantal keuzes over de inhoud en het beheer van het fonds. 
 
Aangenomen. De minister voor K&E zal het voorstel publiceren ter 
internetconsultatie. 

 
8. Hoofdlijnennotitie 'Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk 

gebied en stikstof' 

Het Coalitieakkoord kondigt een transitiefonds Landelijk Gebied en 
Natuur aan. Voor de instelling van dit tijdelijke begrotingsfonds is een 

wet nodig. Daarin worden de doelen vastgelegd en wordt de 
fondsbeheerder aangewezen. De wet wordt ondertekend door de 
minister voor N&S en de minister van Financiën. In bijgevoegde 
hoofdlijnennotitie worden de belangrijkste uitgangspunten van het 
wetsvoorstel geschetst. 
Het belangrijkste uitgangspunt is het doel en de afbakening van het 
fonds. Hier staat centraal: de afbakening van het perspectief van de 

landbouw, hoe om te gaan met maatregelen in andere sectoren dan 
landbouw en natuur en hoe om te gaan met ontwikkelruimte. Tevens 
worden de uitgangspunten voor de governance voor dit 
begrotingsfonds geschetst. Op basis van deze hoofdlijnennotitie wordt 
een wetsvoorstel met memorie van toelichting in consultatie gebracht 
vanaf 25 april. Voor de start van het zomerreces wordt het 

aangepaste wetsvoorstel en MvT voorgelegd aan de RFL en MR voor 

advisering door de Raad van State. 
 
Aangenomen. De minister voor N&S zal het voorstel publiceren ter 
internetconsultatie. 

 

d. MCC-19 d.d 19 april 2022 

Vastgesteld 
 

1.  Beeld en maatregelen 

In de MCC-19 is een discussie gewijd aan: 
a. Epidemiologisch beeld 
b. Maatschappelijk beeld 
c. Maatregelen  
 

2. Verlenging mandaat Covid-19 steun aan BES en CAS eilanden 
(Staatssecretaris van VWS) 

VWS heeft sinds het voorjaar van 2020 het mandaat gekregen om de 
CAS en BES eilanden te ondersteunen in COVID-19 zorg. Bijstand is 
onder andere geboden in de vorm van hulpmiddelen, personeel en 
expertise. Besproken is het voorstel om het mandaat ter 
ondersteuning van COVID-19 zorg voor de CAS en BES eilanden te 
verlengen. Dit mandaat loopt tot en met de eerste helft van 2022. 

 
Aangenomen 
 

3. Zelftesten in het onderwijs in relatie tot besluitvorming juni 
(Minister voor PVO ) 
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Het OMT heeft in maart geadviseerd dat het advies om 2x per week 
preventief een zelftest te doen kan komen te vervallen. Wel blijft het 
advies om bij klachten een zelftest te doen. Om die reden heeft het 

OMT geadviseerd om zelftesten te blijven verstrekken in het 
onderwijs. Het kabinet heeft dit advies overgenomen en heeft 
aangekondigd in principe door te gaan tot 1 juni 2022. Er is dus 
politiek mandaat tot die datum. Besluitvorming over de langere 
termijn en komende herfst/winter is voorzien voor in (de loop van) 
juni. Omdat het wenselijk is om in juni 2022 een besluit te nemen 

waarbij de distributie van zelftesten in het onderwijs in samenhang 
wordt bezien met de overige maatregelen, wordt voorgesteld de 
einddatum van 1 juni 2022 te verlengen. 
 

Aangenomen 
 

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

a. Commissiedebat TK Opties voor rechtsherstel box 3 20 april 2022 

De raad machtigt de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en 
Belastingdienst) om i.o.m. de ministers van Financiën, SZW, EZK, voor APP 
en de MP een brief aan de Tweede Kamer te sturen. 

 

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

a. Communicatiekalender 

Geen opmerkingen. 

 
b. Stabiliteitsprogramma 2022 (Minister van Financiën) 

In het Stabiliteitsprogramma (SP) geeft Nederland aan hoe de begroting 
zich verhoudt tot de regels van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Het 
wordt uiterlijk eind april aan de Europese Commissie gestuurd. De Europese 
Commissie gebruikt het SP, samen met de eigen Lenteraming, als basis 
voor het vaststellen van de budgettaire landenspecifieke aanbeveling, die in 
mei verschijnt. Het SP is gebaseerd op de cijfers van het Centraal 
Economisch Plan (CEP). De Europese begrotingsregels zijn dit jaar niet van 

toepassing door het instellen van de algemene ontsnappingsclausule 
(genera) escape clause) in het SGP.  
De Raad van State (RvS) geeft in haar voorjaarsrapportage aan dat aan de 
normen van de correctieve arm van het SGP is voldaan. De normen van de 
preventieve arm van het SGP worden in 2021 en naar verwachting in 2022 
en 2023 overschreden, maar dit heeft vooralsnog geen gevolgen wegens de 

activering van de algemene ontsnappingsclausule. De RvS geeft het kabinet 

vervolgens meerdere adviezen, waaronder te bezien hoe het 
begrotingsbeleid zich verhoudt tot de Europese begrotingsregels, nu naar 
hun verwachting de ontsnappingsclausule in 2023 wordt gedeactiveerd. In 
de kabinetsreactie op de beoordeling geeft het kabinet aan een aantal 
adviezen te onderschrijven. Het kabinet benoemt daarnaast haar 
ambitieuze investeringsagenda die spanning oplevert met de preventieve 

arm, maar tegelijk noodzakelijk is voor het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen.  
 
Aangenomen. De minister van Financiën zal de brief aan de Staten-
Generaal sturen.  

 



  - 12 - MR 22 april 2022  

c. Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud van 
leveringszekerheid (Minister voor K&E) 

Met de brief wordt invulling gegeven aan de motie van de leden Klaver, Piri 
en Ploumen waarmee het kabinet is verzocht om voor 1 mei 2022 een 
concreet plan te presenteren voor de afbouw van de Nederlandse afname 

van Russische olie, gas en kolen, inclusief een bijbehorend tijdpad. 
Met de brief wordt ook invulling gegeven aan de toezegging in de 
gasleveringszekerheidsbrief van 14 maart 2022 en in recente 
Kamerdebatten om een update te geven van de actuele situatie en 
voortgang op gebied van de leveringszekerheid van gas. 
In de brief worden ook twee voorgenomen maatregelen beschreven om 
gasopslag Bergermeer gevuld te krijgen met het oog op aankomende 

winter: (i) een subsidiemaatregel die marktpartijen voldoende stimulans 

geeft op gas op te slaan en (ii) het opleggen van een taak aan 
beleidsdeelneming EBN om gas op te slaan voor het resterende deel dat 
niet door marktpartijen wordt gevuld. Uitgangspunt is dat de kosten die met 
deze maatregelen gemoeid zijn worden gedragen door de gebruikers 
(ofwel: de gebruiker betaalt). 

 
Aangenomen. De minister voor K&E zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 
d. Gebruik privé-email bewindspersonen (Minister van BZK) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 
e. Vergaderingen ministerraad 

f.  Onderwijsakkoord 

g. Stand van zaken derogatie in het kader van de Nitraatrichtlijn 

h.  Zesde verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

i. Comité stilstaan bij corona  

j. Ter Apel 

XX. Besluitenlijst 

 
 

 


