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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 18 november 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 11.00 uur  

 _______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld. 
 

1. Notulen van de vergadering van 4 november 2022 (nr.3776415) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

2. Hamerstukken 

a. Verlenging van het Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing 
(Staatssecretaris van BZK) 

Het Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing (Instellingsbesluit) vervalt 
op 1 januari 2023. Het wetsvoorstel dat het Adviescollege een permanente 
status zal geven ligt momenteel in de Tweede Kamer. Verwacht wordt dat 
het wetsvoorstel nog niet in werking is getreden op 1 januari 2023. 
Daarom wordt met bijgevoegde verlenging van het Instellingsbesluit de 
vervaldatum gekoppeld aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel zodat 

het Adviescollege ook na 1 januari 2023 een juridische grondslag heeft. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het besluit doen vaststellen.  
 

b. Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 januari 1971, 
Stb 27 (aanpassing van de wettelijke rente) (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

Dit besluit verhoogt de wettelijke rente per 1 januari 2023 van 2% naar 

4%. Het betreft de wettelijke rente als bedoeld in artikel 119 van Boek 6 

van het Burgerlijk Wetboek. De vorige wijziging vond plaats per 1 januari 
2015 (Besluit van 4 december 2014, Stb. 491, tot wijziging van het 
Koninklijk Besluit van 18 januari 1971, Stb. 27). Aanpassing van het 
percentage van de wettelijke rente geschiedt, indien nodig, halfjaarlijks per 
1 januari en per 1 juli door bij de basisherfinancieringsrente (peildatum 
ultimo oktober, respectievelijk ultimo april) van de Europese Centrale Bank 

(ECB) 2,25 procentpunt op te tellen. Om al te grote veranderingen in het 
wettelijke rentepercentage te vermijden wordt een verlaging of verhoging 
beperkt tot maximaal 2 procentpunten. Maandelijks beslist de Raad van 
Bestuur van de ECB over de officiële rentetarieven in het eurogebied, 
waaronder de rente voor  basisherfinancieringstransacties. De vaste rente 
voor basisherfinancieringsoperaties bedraagt per ultimo oktober 2022 1,25 
procent. In overeenstemming met voornoemde vaststellingssystematiek 

wordt de wettelijke rente daarom per 1 januari 2023 bepaald op 4%. 
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Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel om 
advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen 
maken. 

 
3. Oekraïne 

a.  Terugblik bezoek minister van BZ aan Oekraïne 

4. Buitenlands beleid 

a. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen 
de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van 
Thailand anderzijds (PSO) (Minister van BZ)  

De betrekkingen tussen de Europese Unie en Thailand zijn momenteel 
gebaseerd op de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 

Economische Gemeenschap en Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Singapore 
en Thailand, lidstaten van de Association of South-East Asian Nations uit 
1980. Vanuit de wens van de EU naar een intensivering van de relaties met 
Zuidoost-Azië is er vanaf 2004 met Thailand onderhandeld over de 
bovengenoemde PSO. Die onderhandelingen zijn omstreeks de zomer van 
2022 afgerond. De onderhavige versterkte PSO zal de overeenkomst uit 

1980 aanvullen. De PSO raakt aan diverse thema’s die vanuit het 
Nederlandse bilaterale perspectief belangrijk zijn, zoals onderwijs, anti-
corruptie en landbouw. Dit verdrag faciliteert intensievere samenwerking op 
Nederlandse prioriteitsgebieden zoals klimaatmitigatie en -adaptatie, 
alsmede verduurzaming van waardeketens. Verder biedt de PSO concrete 
instrumenten om de dialoog te versterken op thema’s als mensenrechten. 
De ondertekening van deze PSO door de EU-lidstaten staat gepland voor 30 

november 2022 of 7 december 2022 en marge van het Coreper. Daarna 

zullen tijdens de EU-ASEAN-top van 14 december 2022 de EU en Thailand 
het verdrag ondertekenen. De PSO met Thailand zal (gedeeltelijk) voorlopig 
worden toegepast, voor zover het EU-competenties betreft. Na de 
ondertekening door de EU, EU-lidstaten en Thailand, zullen, zoals 
gebruikelijk, de parlementaire goedkeuringsstukken spoedig aan de 
ministerraad worden aangeboden. 

 
Aangenomen. De minister van BZ zal de overeenkomst sluiten. De raad 
stelt vast dat de overeenkomst 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. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen 
de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van 
Maleisië, anderzijds (PSO) (Minister van BZ) 

De betrekkingen tussen de Europese Unie en Maleisië zijn momenteel 
gebaseerd op de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Economische Gemeenschap en Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Singapore 
en Thailand, lidstaten van de Association of South-East Asian Nations uit 
1980. Vanuit de wens van de EU naar een intensivering van de relaties met 
Zuidoost-Azië is er vanaf 2004 met Maleisië onderhandeld over de 

bovengenoemde PSO. Die onderhandelingen zijn omstreeks de zomer van 
2022 afgerond. De onderhavige versterkte PSO zal de overeenkomst uit 
1980 aanvullen. De PSO raakt aan diverse thema’s die vanuit het 
Nederlandse bilaterale perspectief belangrijk zijn, zoals onderwijs, anti-
corruptie en landbouw. Dit verdrag faciliteert intensievere samenwerking op 
Nederlandse prioriteitsgebieden zoals klimaatmitigatie en -adaptatie, 
alsmede verduurzaming van waardeketens. Verder biedt de PSO concrete 

instrumenten om de dialoog te versterken op thema’s als mensenrechten 
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en palmolie. De ondertekening van deze PSO door de EU-lidstaten staat 
gepland voor 30 november 2022 of 7 december 2022 en marge van het 
Coreper. Daarna zullen tijdens de EU-ASEAN-top van 14 december 2022 de 

EU en Maleisië het verdrag ondertekenen. Na de ondertekening door de EU, 
EU-lidstaten en Maleisië zullen, zoals gebruikelijk, de parlementaire 
goedkeuringsstukken spoedig aan de ministerraad worden aangeboden. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal de overeenkomst sluiten. De raad 
stelt vast dat de overeenkomst 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. 
 

c. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 15 november 2022, 
nr.43 (Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1 BNC-fiches  
1.1 Fiche 1: Herziening richtlijn productaansprakelijkheid  
1.2 Fiche 2: Richtlijn betreffende civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels 

voor kunstmatige intelligentie  
1.3 Fiche 3: Mededeling handhaving EU-recht  
2 Raad Landbouw en Visserij d.d. 21 november 2022  
2.1 Uitvoering van de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030  
2.2 AOB  
3 Raad Algemene Zaken (Cohesie) d.d. 22 november 2022 
3.1 De lange-termijn impact van het cohesiebeleid op de regio’s van de 

EU  
3.2 Raadsconclusies over 'de rol van het cohesiebeleid'  
4 Buitengewone Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Energie) 

d.d. 24 november 2022 

4.1  Buitengewone Energieraad d.d. 24 november 2022 
5 Raad Buitenlandse Zaken (Handel) d.d. 25 november 2022  
5.1 WTO hervormingen en voorbereidingen voor MC13 

5.2 EU-VS handelsrelatie 
5.3 Handelsmaatregelen ter ondersteuning van Oekraïne 
5.4 Lunch item: EU handelsrelaties, inclusief handelsakkoorden 
6 Kabinetsappreciatie Commissievoorstel voor de Raadsaanbeveling ter 

vervanging van Raadsaanbeveling 2020/912 
7 Kabinetsappreciatie Noodverordening “Versnelde inzet van 

hernieuwbare energie" 
 

d. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. EU-implementatie 

a. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en 
ViA15 en de tunnelwet Westerschelde in verband met de 
implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn (Minister van I&W) 

Het betreft een wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing 
Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in 
verband met de implementatie van een aantal artikelen uit de herziene 
Eurovignetrichtlijn. De wijziging ziet op het verbod op indirect en direct 
onderscheid, benadeling van niet-reguliere gebruikers, en het vervallen van 

de mogelijkheid om naar emissieklasse te differentiëren. Het wetsvoorstel 
ziet alleen toe op de implementatie in de Wet Tijdelijke tolheffing en de 
Tunnelwet Westerschelde. De voorgelegde wijziging van de Wet tijdelijke 
tolheffing en de Tunnelwet Westerschelde is van belang voor de periode tot 
beëindiging van de tolheffing. De tolheffing wordt vervangen door het 
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systeem van betalen naar gebruik (BNG) in 2030. Voor de Westerschelde 
geldt (als reeds ingevoerd tolsysteem) een implementatietermijn van 2 jaar 
(uiterlijk 25 maart 2024). Omdat de Blankenburgverbinding gepland staat 

voor invoering in 2024, wordt voor de Wet tijdelijke tolheffing dezelfde 
deadline aangehouden. De implementatie voor andere tolverbindingen (de 
Kiltunnel, de vrachtwagenheffing en het Eurovignetverdrag) volgt via 
separate (latere) voorstellen, gelet op de te maken inhoudelijke keuzes, 
verdragsonderhandelingen en langere implementatietermijnen. 
 

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

 
b. Wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens ter 

implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees 
strafregisterinformatiesysteem (Minister voor Rechtsbescherming) 

Dit besluit strekt tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/884 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van 
Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van 

informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees 
strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 
2009/316/JBZ van de Raad (PbEU 2019, L 151). 
Ter implementatie van de richtlijn voorziet dit ontwerpbesluit in een 
wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Ten 
behoeve van de implementatie van de richtlijn is separaat een wetsvoorstel 
voorbereid tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. 

Dit ontwerpbesluit strekt tot zuivere implementatie van de Ecris-richtlijn. 
Hierbij zijn geen andere bepalingen opgenomen dan noodzakelijk voor de 
implementatie. 
 

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

 
6. Benoemingen 

a. Benoeming drie leden Adviesraad voor wetenschap, technologie en 
innovatie (minister van OCW)  

De raad stemt in met de volgende (her)benoemingen voor de Adviesraad 
voor wetenschap, technologie en innovatie: 
 
- prof. dr. J. Kluin 
- drs. J.L. Mulder 
- prof. dr. V. Subramaniam 
- prof. dr. E. Moors 

 
6b. Besluit houdende het wijzigen van de arbeidsovereenkomst 

vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de regeringen 
van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Staatssecretaris van BZK) 

De raad stemt in met de voordracht aan Z.M. de Koning tot wijzigen van de 
arbeidsovereenkomst van mevrouw J. Jeurissen als gevolg waarvan de 
functie van vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de 
regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten met terugwerkende kracht 
vanaf 3 oktober jl. bij mevrouw J. Jeurissen is belegd. 
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7. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht 
BES in verband met de verhoging van de wettelijke strafmaxima van 
mensensmokkel en de uitbreiding van de toepasselijkheid van de 

strafwet op mensensmokkel begaan buiten Nederland (Staatssecretaris 
van J&V) 

Dit wetsvoorstel voorziet in twee wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en 
het Wetboek van Strafrecht BES: 
(I) uitbreiding van de extraterritoriale rechtsmacht over mensensmokkel zodat 
Nederland rechtsmacht zal hebben over een ieder die zich buiten Nederland 
schuldig maakt aan mensensmokkel; 
(II) verhoging van de wettelijke strafmaxima van mensensmokkel in 
verschillende staffels van een maximum van zes tot achttien jaar gevangenisstraf 

naar een maximum van acht tot eenentwintig jaar. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

8. Kamerbrief voortgang afspraken aanpak opvangcrisis (Staatssecretaris van 
J&V) 

Op 26 augustus jl. is de Kamer geïnformeerd over de bestuurlijke en politieke 
afspraken die het kabinet samen met partners in de migratieketen en 

medeoverheden heeft gemaakt over de aanpak van de opvangcrisis. In het debat 
met de Kamer van 8 september jl. is ten aanzien van een aantal van deze 
afspraken toegezegd dat de Kamer periodiek over de voortgang zou worden 
gerapporteerd. Met deze brief wordt deze toezegging uitgevoerd.  
In deze brief wordt ingegaan op onder meer de actuele situatie, de uitplaatsing 
van vergunninghouders, en de maatregelen die worden genomen ter bevordering 

van de huisvesting van vergunninghouders.  

 
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  
 

9. Wijziging van de Kieswet in verband met het stellen van regels ten 
behoeve van het houden van een verkiezing ten tijde van een epidemie 
(Epidemieafdeling Kieswet) (Minister van BZK)  

Het wetsvoorstel introduceert een epidemieafdeling in de Kieswet, die enkele 

maatregelen bevat die ten tijde van een epidemie nodig zijn om verkiezingen als 
bedoeld in de Kieswet veilig te kunnen houden. De epidemieafdeling is uitsluitend 
van kracht als er op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) sprake is van 
een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A1 of een dreiging 
daarvan en er om die reden maatregelen gelden voor publieke plaatsen. Deze 
koppeling met de Wpg is in het wetsvoorstel verankerd. De Tweede Kamer heeft 
op dit moment een wijziging van de Wpg in behandeling, die onder meer de 

grondslag biedt voor maatregelen op publieke plaatsen in tijden van een  
epidemie. Het voorliggende wetsvoorstel is dus afhankelijk van die wijziging van 
de Wpg. De belangrijkste maatregelen die op grond van het voorliggende 
wetsvoorstel in tijden van een epidemie gaan gelden: 
•  De termijn waarbinnen kiezers ondersteuningsverklaringen kunnen 

afleggen ten behoeve van een bepaalde partij, wordt verlengd van twee 

naar vier weken. 
•  In tijden van epidemie moeten de zittingen van het nationaal 

briefstembureau en het centraal stembureau ook digitaal kunnen worden 
bijgewoond. 

 
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
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10. Zie agendapunt 6b 

11. Emancipatie: een opdracht voor ons allen (Emancipatienota 2022-2025) 
(Minister van OCW) 

Aan het begin van een kabinetsperiode verstuurt de minister van OCW als 
coördinerend minister van emancipatie een emancipatienota namens het kabinet. 
Deze nota betreft de visie op het emancipatiebeleid voor deze kabinetsperiode, 
met in de bijlage een lijst met concrete maatregelen. De minister van 

emancipatie is binnen het emancipatie- en antidiscriminatiebeleid van het kabinet 
primair verantwoordelijk voor de bevordering van gendergelijkheid en gelijkheid 
naar seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geslachtskenmerken en 
genderexpressie. Deze onderwerpen hangen nauw samen, en zij staan in deze 
emancipatienota centraal. Maar deze onderwerpen staan niet op zichzelf, en 

worden dus ook niet geïsoleerd behandeld in het kabinetsbeleid. Immers hangen 
verschillende vormen van (kansen)ongelijkheid, discriminatie, racisme en 

uitsluiting met elkaar samen en mensen kunnen op basis van meerdere 
kenmerken tegelijk verschillen van de dominante norm. Daarnaast moet het 
bevorderen van gelijke kansen niet alleen gebeuren binnen het emancipatie- en 
antidiscriminatiebeleid, maar binnen en in verband met een breed scala aan 
ander beleid, zoals arbeidsmarktbeleid, rechtsgelijkheid en gezondheid. 
 
Aangenomen. De minister van OCW zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.  

 
12. Kamerbrief update over kandidatuur voor AMLA (Minister van Financiën) 

Op 4 februari jl. heeft de ministerraad ingestemd met de Nederlandse 
kandidatuur voor de vestiging van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in 
Nederland, mits hiervoor financiële dekking wordt gevonden. In de afgelopen 
maanden is een krachtenveldanalyse gemaakt van de sterke en zwakke kanten 

van een Nederlands bod voor AMLA. De Kamer wordt met bijgaande brief 
hierover geïnformeerd. 

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

13. Najaarsnota (Minister van Financiën) 

Deze Najaarsnota bevat de laatste stand van zaken van het inkomsten – en 
uitgavenbeeld voor 2022. Verder wordt een voorstel aangekondigd met 
betrekking tot de stijgende energiekosten in (semi-) collectieve sectoren. De 
bijlage bevat zoals gebruikelijk de verticale toelichting per begrotingshoofdstuk. 

Daarnaast bevat deze ook een update van de uitgaven 
aan de coronasteunmaatregelen en bijlages over de voortgang van de 
hersteloperatie toeslagen en schade en versterken in Groningen. Tot slot kent 
deze Najaarsnota twee nieuwe bijlagen. De eerste bevat de geactualiseerde 

energiemaatregelen voor 2022 en 2023 en de hieruit voortvloeiende 
dekkingsopgave. De tweede bevat de uitgaven gerelateerd aan de oorlog in 
Oekraïne.  

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

14. 3,5 GHz-band-nadeelcompensatie satellietbedrijf Inmarsat en lokale 
vergunninghouders (Minister van EZK)  

Door de herbestemming van de 3,5 GHz-frequentieband voor landelijke en lokale 
mobiele communicatie moet satellietbedrijf Inmarsat haar dienstverlening voor 
het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (hierna: NSV-verkeer) verhuizen naar 

Griekenland. Daarnaast dienen sommige lokale vergunninghouders te migreren. 
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Zij kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van kosten die verband 
houden met de migraties. De migratie van Inmarsat en van de lokale 
vergunninghouders is nodig om de veiling van de 3,5 GHz-band te kunnen 

realiseren. De veiling creëert directe financiële baten (opbrengst van de veiling) 
en grote economische en maatschappelijke opbrengsten. Door de veiling wordt 
het mogelijk 5G met nieuwe toepassingen op grote schaal in Nederland uit te 
rollen. 5G is de nieuwe generatie mobiele netwerktechnologie en is onmisbaar 
voor een succesvolle digitale transitie. De uitgifte van de 3,5 GHz-band is 
Europees verplicht.  

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

15. Strategie Digitale Economie (Minister van EZK) 

In de hoofdlijnenbrief digitalisering zijn de ambitie en de doelen van het kabinet 
voor de digitale transitie van onze samenleving en economie geschetst. Met de 
Strategie Digitale Economie wordt de ambitie, doelstellingen en beleidsinzet op 
het gebied van de digitale economie nader uitgewerkt. De ambitie is een 
weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin 

iedereen in Nederland mee kan doen. In lijn met het coalitieakkoord en de 
Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren zet de strategie stevig in op het 
benutten van kansen, het versterken van het fundament, het borgen van 
publieke waarden en het zorgvuldig afwegen van publieke belangen in de digitale 
transitie. De strategie bevat een overkoepelend narratief waarin de visie op de 
digitale economie is beschreven. Daarnaast bevat het een uitwerking van 
ambities, doelstellingen en beleidsinzet rondom vijf prioritaire thema's die 

volgen uit de hoofdlijnenbrief EZK: 
- Pijler 1: Versnellen digitalisering mkb 
- Pijler 2: Stimuleren digitale innovatie en vaardigheden 
- Pijler 3: Creëren van de juiste randvoorwaarden voor goedwerkende 

digitale markten en diensten 
- Pijler 4 : Behouden en versterken van een veilige, betrouwbare en 

hoogwaardige digitale infrastructuur 

- Pijler 5: Versterken cybersecurity 
 
Aangenomen. De minister van EZK zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.  
 

16. Kabinetsreactie op onderzoek naar hardvochtige effecten in  
werknemersverzekeringen, Participatiewet en uitbetaling van het pgb 
(Minister van SZW)  

Op 7 juli is het rapport ‘Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor 
burgers binnen de sociale zekerheid’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit 

onderzoek is uitgevoerd door Panteia naar aanleiding van de motie van het lid 
Omtzigt en met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de hardvochtige 
effecten van (de uitvoering van) de Participatiewet, de 

werknemersregelingen en de uitbetaling van het pgb. Uit het onderzoek blijkt dat 
zich verschillende structurele knelpunten voordoen in wetgeving, en dat de 
uitvoering hiervan in bepaalde situaties leidt tot hardvochtige effecten.  

In de kabinetsreactie wordt gereageerd op de conclusies en aanbevelingen uit 
het onderzoeksrapport. Er wordt aangegeven welke stappen al zijn gezet en 
welke stappen nog volgen om te komen tot wetgeving en uitvoering daarvan die 
meer uitgaan van wat mensen nodig hebben. 
 
Aangenomen. De minister van SZW zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

17. Kamerbrief Aziatische horeca regeling (Minister van SZW)  

Tussen 1 oktober 2019 en 1 januari 2022 gold een structurele regeling voor het 

verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector, die 
mede op verzoek van de Tweede Kamer tot stand was gekomen. Op grond van 
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deze regeling konden Aziatische restaurants, indien dit nodig was, 
gespecialiseerde koks van buiten de EER tewerkstellen waarbij voor de 
vergunningverlening een soepelere arbeidsmarkttoets gold. In de voorliggende 

brief staat dat de regeling voor de Aziatische horeca, die al sinds 1 januari 2022 
was vervallen voor nieuwe gevallen, definitief niet zal herleven. Dit heeft 
verschillende redenen. Zo blijkt uit de inspectierapportage van de Nederlandse 
Arbeidsinspectie over de Aziatische horeca, die als bijlage aan de brief is 
toegevoegd, dat zij bij inspecties van werkgevers in de Aziatische horecasector 
een hoog percentage overtredingen heeft geconstateerd. In de brief staat dat de 

minister het niet gepast vindt om een sector te faciliteren waar, in deze mate, 
sprake is van overtredingen en misbruik. Daarbij zijn er momenteel tekorten in 
heel veel sectoren, wat een specifieke regeling voor één sector niet 
rechtvaardigt. Het niet laten herleven van de regeling betekent niet dat de sector 
geen personeel meer van buiten de EU naar Nederland zou kunnen halen. 

Werkgevers in de Aziatische horeca sector kunnen - net zoals alle andere 
sectoren - op grond van de algemene regels opgenomen in de Wet arbeid 

vreemdelingen (Wav) een tewerkstellingsvergunning aanvragen.  
 
Aangenomen. De minister van SZW zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

18. Kamerbrief vernieuwing bekostiging van het leerwegondersteunend 
onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) (Minister voor PVO)  

In het coalitieakkoord 2021-2025 staat: 'Het praktijkonderwijs (pro) is een 
volwaardige onderwijssoort. We werken toe naar rechtstreekse financiering met 
inachtneming van het lopende onderzoek dat hiernaar wordt uitgevoerd door 

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen (KBA Nijmegen).' De 
Kamerbrief voor de vernieuwing van de bekostiging van het pro en het 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) geeft invulling aan deze afspraak. In 
deze brief wordt ook ingegaan op het lwoo, aangezien het pro en lwoo 

momenteel één budget vormen. Met de voorgestelde wijziging komt het geld 
voor ondersteuning voor leerlingen in het pro rechtstreeks van OCW, en wordt dit 
daarna niet meer ingehouden op het budget van de samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs in het voortgezet onderwijs. De verdeling van het geld voor 
lwoo blijft via de samenwerkingsverbanden lopen, via een indicator die de 
behoefte aan lwoo per samenwerkingsverband voorspelt. Dit voorstel borgt dat 
leerlingen toegang houden tot de plek binnen het onderwijs die het beste bij hen 
past, en dat scholen en samenwerkingsverbanden daarvoor op een 
toekomstbestendige manier bekostiging ontvangen. 

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

19. Indexering griffierechten burgerlijke zaken (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 

 
20. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 15 november 

2022 

a. MCU 

Vastgesteld. 
 

1. Loketfunctie van de overheid: menselijk en toegankelijk 
(Staatssecretaris van BZK) 

In de MCU van 3 juni 2022 is gesproken over de menselijke maat als 
uitgangspunt voor het hele palet van publieke dienstverlening door de 

overheid. In dit kader wordt ook gesproken over de loketfunctie van 
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de overheid en over één loket voor burgers en ondernemers die het in 
sommige gevallen niet zelf lukt om zaken te doen met de overheid.  
 

Aangenomen. Ten behoeve van de volgende vergadering zal een 
notitie worden voorbereid waarin is uitgewerkt hoe de verschillende 
actiepunten ten aanzien van de loketfunctie van de overheid kunnen 
worden uitgevoerd. 

 
b. RWIZO 

Vastgesteld. 

1. Kamerbrief vrij en veilig onderwijs (Minister voor PVO)  

In het coalitieakkoord zijn afspraken opgenomen om de vrijheid en 
veiligheid van leerlingen en onderwijspersoneel, zowel bij het 
reguliere onderwijs als bij informele scholing, beter te waarborgen. In 
deze brief wordt staand beleid toegelicht en worden nieuwe 
maatregelen aangekondigd. In deze nieuwe maatregelen staat 

burgerschap centraal. Het doel van de maatregelen is om onveilige 
situaties, polarisatie en radicalisering te voorkomen.  
 
Aangenomen. De minister voor PVO zal de brief aan de Tweede 
Kamer sturen.  

 
2. Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit 

(Kamerbrief toezicht) (Minister voor PVO) 

Dit is de uitwerking van de coalitieakkoord-afspraak 'We sturen op de 

kwaliteit van het onderwijs en grijpen sneller in bij scholen die 

onvoldoende presteren.' De minister voor PVO beschrijft maatregelen 
om de lat omhoog te brengen in het funderend onderwijs. Het gaat 
om (1) een verduidelijking van eisen aan onderwijskwaliteit, (2) meer 
contact met scholen en zicht op kwaliteit in de klas, (3) het stellen 
van eisen aan schoolbestuurders, en (4) sneller ingrijpen en een 
daadkrachtige aanpak bij onvoldoende kwaliteit.  

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

 
3. Programma wonen en zorg voor ouderen (Minister voor VRO) 

Door de vergrijzing zal het aantal ouderen in Nederland de komende 
jaren sterk toenemen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende 
geschikte woningen voor hen zijn, moet het aanbod groeien. 
Doorstroming van ouderen brengt als neveneffect een verhuisketen 

op gang, waardoor de woonwensen van meerdere huishoudens 
kunnen worden ingevuld. Het programma Wonen en zorg voor 
ouderen is het zesde programma dat door de minister voor VRO wordt 
gepresenteerd vanuit de Nationale Woon- en Bouwagenda. Het is 
tevens de vierde actielijn uit het WOZO programma van de minister 
voor LZS. De doelstellingen van het programma zijn: 

 Van de 900.000 woningen die tot en met 2030 worden gebouwd, 
zijn minstens 290.000 voor ouderen (170.000 
nultredenwoningen, 80.000 woningen in geclusterde woonvormen 
en 40.000 verpleegzorgplekken). 

 Ouderen komen in de voor hun geschikte woningen terecht. Door 
een toename van het aantal verhuisbewegingen van ouderen 
realiseren we bovendien doorstroming in de algehele 

woningvoorraad. 



 - 10 - MR 18 november 2022  
 
 
 

 
 

 

 Naast de woning is ook de leefomgeving passend. 
 

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

Kamer sturen. 
 

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

a.  Begroting Justitie en Veiligheid (36 200-VI), d.d. 15 en 17 
november 2022 

b.  Begroting Defensie (36 200-X), d.d. 16 en 17 november 2022 

c. Wet toekomst pensioenen (36 067) 

d. Proces Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met 
een offensief cyberprogramma 

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

a. Communicatiekalender 

b. Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het 
Besluit omgevingsrecht in verband met de actualisatie van de 
energiebesparingsplicht (Minister voor K&E) 

Met onderhavig besluit worden voorbereidingen getroffen om de actualisatie 

van de energiebesparingsplicht op 1 juli 2023 in te voeren voor het geval 

het stelsel van de Omgevingswet niet op die datum in werking treedt. Het 
besluit heeft materieel dezelfde inhoud als het ontwerpbesluit tot wijziging 
van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit 
leefomgeving in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht 
voor milieubelastende activiteiten en het ontwerpbesluit tot wijziging van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de actualisatie van 

de energiebesparingsplicht voor utiliteitsgebouwen en enkele andere 
wijzigingen. Deze ontwerpbesluiten zijn op 21 oktober jl. door de 
ministerraad aanvaard. 
 
Aangenomen. De minister voor K&E 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. 
 
c. Indexering eigen bijdragen (Minister voor LZS) 

 Afgevoerd. 

d. Vervallen meldingsplicht apenpokken 

e. PAS-melders 

XX. Besluitenlijst 


