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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 23 december 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen aansluitend aan de ministerraad voor het Koninkrijk  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1a. Notulen van de vergadering van 25 november 2022 (nr.3777463 en 
nr.3778230)  

Vastgesteld 
 

1b. P-Notulen van de vergadering van 25 november 2022 (nr.3777746)  

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in 
verband met het vervallen van de aanspraak van 
eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs en 
tweedejaarsstudenten aan lerarenopleidingen op het verlaagd 
wettelijk collegegeld (Minister van OCW)  

Zoals reeds aangekondigd in de memorie van toelichting bij het 

Wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs is, in lijn met de 
motie-Van der Molen en Van der Laan, besloten om de halvering van het 
collegegeld waar eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs en 
tweedejaarsstudenten aan lerarenopleidingen aanspraak op maken, per 1 
september 2024 te laten vervallen en €170 miljoen van het vrijvallende 
budget te investeren in het studiefinancieringsstelsel (verhogen basisbeurs 

en verbreden aanvullende beurs, zodat meer studenten hier aanspraak op 

maken). Dit besluit geeft hier uitvoering aan. Het besluit bevat daarbij 
overgangsrecht voor een specifieke groep, te weten studenten die reeds op 
1 september 2023 voor een lerarenopleiding staan ingeschreven. Zij blijven 
in het studiejaar 2024-2025 aanspraak maken op een tweede jaar verlaagd 
wettelijk collegegeld. Reden hiervoor is dat deze studenten ten tijde van de 
aanmelding voor de studie (de aanmelding staat sinds oktober 2022 open) 

nog niet op de hoogte konden zijn van de aankomende wijziging.  
 

Aangenomen. De minister van OCW 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. 
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3. Oekraïne 

a. MCMenS/MCMenS-OEK d.d. 20 december 2022 

Vastgesteld 
 

1. Monitor - Actuele items - bestuurlijke en politieke afspraken 
(staatssecretaris van J&V) 

Op verzoek van de ACMenS van 23 november jl. is een 
gespreksnotitie opgesteld t.b.v. de MCMenS van 20 december over 1) 
kleinschalige opvang in relatie tot de spreidingswet, 2) Stand van 

zaken Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocaties (gvl) en 3) opvang 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers). Het doel van 

deze notitie is een bespreking van deze onderwerpen op politiek-
bestuurlijk niveau. Verder is ook de brede monitor over alle 
onderwerpen als bijlage bijgevoegd. 
 
De commissie neemt kennis van de monitor. 

 
2. Voortgang huisvesting statushouders (minister voor VRO) 

De commissie neemt kennis van mondelinge toelichting door de 
minister voor VRO. 

 
3. Opzet heroriëntatie asielbeleid en asielstelsel (staatssecretaris 

van J&V) 

Bij brief van 26 augustus jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd over 

de bestuurlijke afspraken tussen het kabinet, de VNG, IPO en het 
Veiligheidsberaad teneinde uit de asielcrisis te komen en te blijven. 
Deze afspraken geven perspectief voor een stabiel en 

toekomstbestendig asiellandschap. Naast deze inzet is de Kamer 
geïnformeerd over het voornemen van het kabinet tot een 
fundamentele heroriëntatie op het huidige asielbeleid en de inrichting 
van het asielstelsel. In deze brief wordt de opzet voor deze 
heroriëntatie geschetst. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal de brief aan de Tweede 

Kamer sturen.  
 

4. Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022 (minister van SZW) 

De Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022 is de tweede 
voortgangsrapportage met betrekking tot de uitvoering van· de 

aanbevelingen uit het adviesrapport 'Geen tweederangsburgers' van 
het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.  
In de jaarrapportage wordt de voortgang beschreven van de 
maatregelen zoals aanbevolen door het Aanjaagteam. De appreciatie 

van de voortgang is opgenomen in de aanbiedingsbrief. Daarnaast is 
er qua inhoud van de jaarrapportage en aanbiedingsbrief een overlap 
met de Kamerbrief 'Tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel 
voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en bredere 
voortgang Aanbevelingen Aanjaagteam' zoals door de minister van 
SZW gestuurd naar de Tweede Kamer d.d. 24 november 2022. 

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

 
5. Factsheet Migratie t/m week 49 2022 (staatssecretaris van J&V) 
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Cijfermatig beeld migratie voor de Ministeriële Commissie Migratie en 
Samenleving. 
 

De commissie neemt kennis van de Factsheet migratie. 
 

6. Actueel Beeld Opvang (staatssecretaris van J&V) 

Cijfermatig beeld migratie voor de Ministeriële Commissie Migratie en 
Samenleving. 
 
De commissie neemt kennis van het Actueel beeld opvang. 

 
4. Buitenlands beleid 

a. Voordracht diplomatieke benoemingen (Minister van BZ) 

De raad stemt in met de onderstaande voorgenomen 
ambassadeursbenoemingen:  

 

De heer drs. J.J. Kelderhuis tot Zijner Majesteits buitengewoon en 
gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Ivoorkust, met standplaats 
Abidjan; de heer drs. G.P.M.H. Steeghs tot Zijner Majesteits buitengewoon 
en gevolmachtigd ambassadeur in de Verenigde Arabische Emiraten, met 
standplaats Abu Dhabi; mevrouw drs. J.G. Seppen tot Zijner Majesteits 
buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Jemen, met 
als voorlopige standplaats Amman; mevrouw mr. A.W. van Haaften tot 

Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in 
Roemenië, met standplaats Boekarest; mevrouw drs. G.A.C.M. Stoios-
Braken tot Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur 
in het Gemenebest Australië en tevens in de Republiek Nauru, de 

Onafhankelijke Staat Papoea-Nieuw Guinea, de Salomonseilanden en de 
Republiek Vanuatu, met standplaats Canberra; de heer drs. F.L.M. Duijn tot 

Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de 
Republiek Moldavië, met standplaats Chisinau; de heer drs. J.W.P. Jurriëns 
tot Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de 
Republiek Benin en tevens in de Republiek Equatoriaal-Guinea, de 
Republiek Gabon en de Republiek Kameroen, met standplaats Cotonou; 
mevrouw drs. C.B. Hagenaars tot Zijner Majesteits buitengewoon en 
gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Senegal en tevens in de 

Republiek Gambia, de Republiek de Guinée, de Republiek Guinee-Bissau, de 
Republiek Kaapverdië en Islamitische Republiek Mauritanië, met 
standplaats Dakar; de heer drs. F. Lahnstein tot Zijner Majesteits 
buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Qatar, met standplaats 
Doha; mevrouw drs. M.C. van Koldam tot Zijner Majesteits buitengewoon 
en gevolmachtigd ambassadeur in lerland, met standplaats Dublin; de heer 
drs. P. Mollema tot Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd 

ambassadeur in de Arabische Republiek Egypte, met standplaats Kaïro; 
mevrouw drs. J.J.J. Wiegman tot Zijner Majesteits buitengewoon en 
gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Rwanda, met standplaats 
Kigali; mevrouw drs. A.M. Samura tot Zijner Majesteits buitengewoon en 
gevolmachtigd ambassadeur in de Democratische Republiek Congo en 
tevens in de Republiek Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek, met 

standplaats Kinshasa; mevrouw drs. M.L. Gerards tot Zijner Majesteits 
buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek India en 
tevens in het Koninkrijk Bhutan en de Federale Democratische Republiek 
Nepal, met standplaats New Delhi; de heer drs. A. Haspels tot Zijner 
Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de 
Volksrepubliek China en tevens in Mongolië, met standplaats Peking; 
mevrouw ir. J. Doornewaard tot Zijner Majesteits buitengewoon en 

gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Zuid-Afrika en tevens in de 
Republiek Namibië, de Republiek Botswana, het Koninkrijk Lesotho en het 
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Koninkrijk Eswatini (Swaziland), met standplaats Pretoria; de heer drs. 
H.G.C. van den Dool tot Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd 
ambassadeur in Bosnië en Herzegovina, met standplaats Sarajevo; de heer 

drs. P. van der Vliet tot Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd 
ambassadeur in de Republiek Korea en tevens in de Democratische 
Volksrepubliek Korea, met stand plaats Seoul; mevrouw drs. M. Arakelian 
tot Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in 
Georgie, met standplaats Tbilisi; mevrouw drs. M.H. Schuurman tot Zijner 
Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de Staat Israël, 

met standplaats Tel Aviv; de heer drs. M.C. van den Berg tot Zijner 
Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Japan, met 
standplaats Tokio; de heer drs. J.A. Klarenbeek tot Zijner Majesteits 
buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Libië, met als voorlopige 
standplaats Tunis; de drs. P.C. Potman tot Zijner Majesteits buitengewoon 

en gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Oostenrijk, met standplaats 
Wenen; mevrouw drs. C. van Baak tot Zijner Majesteits buitengewoon en 

gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Kroatië, met standplaats 
Zagreb. 

 
b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. EU-implementatie 

a. Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en 
diensten (Minister voor LZS)  

De Europese Toegankelijkheidsrichtlijn (2019/882) wordt geïmplementeerd 
middels dit wetsvoorstel en onderliggende Algemene Maatregelen van 

Bestuur. Het wetsvoorstel heeft als doel om de interne markt voor 
ondernemers te verbeteren en bepaalde producten en diensten 

toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Het gaat 
bijvoorbeeld om computers, geldautomaten, ticket- en incheckautomaten 
voor personenvervoer, informatie over personenvervoer, bankdiensten, e-
handelsdiensten, telecommunicatie, e-boeken en het noodnummer 112.  
 
Aangenomen. De minister voor LZS zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  

 
b. Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering 

(Minister voor Rechtsbescherming)  

Dit wetsvoorstel dient ter implementatie van de zesde Europese richtlijn 
motorrijtuigenverzekering. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) en de Wet op het 

financieel toezicht (Wft). Op grond van de WAM moeten motorrijtuigen 
verzekerd zijn tegen de schade die zij veroorzaken aan derden. Het 
wetsvoorstel zorgt ervoor dat de nu in Nederland geldende ruime reikwijdte 

van de verzekeringsplicht in stand blijft. Dit is in het belang van de 
bescherming van verkeersslachtoffers. Het wetsvoorstel maakt het – in 
overeenstemming met de richtlijn – wel mogelijk dat bepaalde 
motorrijtuigen kunnen worden uitgezonderd van de verzekeringsplicht bij 
algemene maatregel van bestuur. Dit kan als blijkt dat deze motorrijtuigen 
nauwelijks gevaar opleveren. Op dit moment heeft het Waarborgfonds 
Motorverkeer al als taak om slachtoffers van ongevallen te compenseren als 

de verzekeraar van het motorrijtuig insolvent is. Dit wetsvoorstel brengt de 
procedures voor de verstrekking van deze compensatie en de financiering 
ervan in overeenstemming met de richtlijn. De voorziening wordt 
gefinancierd door bijdragen van verzekeraars die in Nederland hun 
vergunning hebben verkregen. Ten slotte regelt dit wetsvoorstel dat 



 - 5 - MR 23 december 2022  

 

verzekeraars gebruik moeten maken van een model, vast te stellen door de 
Europese Commissie, als zij aan hun verzekerden een verklaring 
betreffende het schadeverleden verstrekken (relevant voor de bepaling van 

de no-claim-korting). 
 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel om 
advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen 
maken. 

 
6. Nadere rapporten 

a.  Nader rapport en voorstel van wet tot wijziging van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering 

van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Staatssecretaris 
van VWS)  

Het wetsvoorstel regelt dat niet langer iedere gemeente waar een 
ingezetene van Nederland zich aanmeldt, maar de gemeente waar de 
ingezetene woont, verantwoordelijk wordt voor het verstrekken van een 
voorziening voor beschermd wonen (woonplaatsbeginsel). Parallel aan de 
invoering van het wetsvoorstel wordt het zogenaamde historische 
verdeelmodel voor beschermd wonen vervangen door een objectief 
verdeelmodel. Dit vindt gefaseerd plaats. De Afdeling advisering heeft een 

negatief advies (dictum C) uitgebracht. In het nader rapport wordt 
ingegaan op de aandachtspunten van de Afdeling. Tevens zijn het 
wetsvoorstel en de memorie van toelichting naar aanleiding van het advies 
gewijzigd. Belangrijkste wijziging betreft het in het wetsvoorstel opnemen 
van verplichte samenwerking tussen gemeenten met betrekking tot 
beschermd wonen. Gemeenten kopen gezamenlijk beschermd wonen in bij 

derden, indien dat voor de beschikbaarheid van beschermd wonen 

aangewezen is. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen vormen van 
beschermd wonen worden aangewezen, waarvoor het gezamenlijk inkopen 
in ieder geval geldt.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal het voorstel aan de Tweede 
Kamer doen sturen.    

 
7. Benoemingen en instelling commissies 

a. Schriftelijke aanbeveling herbenoeming Nederlands lid Raad van 
Toezicht van de Integriteitskamer Sint-Maarten (Staatssecretaris van 
BZK)  

De raad stemt in met de aanbeveling tot herbenoeming van mevrouw S.C. 
van Bijsterveld als lid van de Raad van Toezicht van de Integriteitskamer 
Sint Maarten. De staatssecretaris van BZK zal de schriftelijke aanbeveling 

van de ministerraad kenbaar maken aan de regering van Sint Maarten.  
 
b. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Omgevingswet en 

Benoemingsbesluit Evaluatiecommissie Omgevingswet (Minister voor 
VRO)  

In artikel 23.9 van de Omgevingswet (Ow) is geregeld dat het kabinet na 
vijf en tien jaar na inwerkingtreding een verslag over de doeltreffendheid 
en de effecten van de wet in de praktijk naar de Tweede en Eerste Kamer 
stuurt: de wettelijke evaluatie van de Omgevingswet. In de Eerste Kamer is 
daarnaast motie-Rietkerk (CDA) aangenomen, waarin de regering wordt 
verzocht een onafhankelijke evaluatiecommissie in te stellen. Ten behoeve 
van deze evaluatie en deze motie wordt een onafhankelijke 

evaluatiecommissie ingesteld. De evaluatiecommissie heeft als taken: 
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evaluatie van de wet, advisering over de opzet van de monitoring en 
jaarlijks reflecteren op de monitoringsrapportages.  

 

De raad stemt in met de instelling van de Evaluatiecommissie 
Omgevingswet en de benoemingen van de volgende leden: 
ir. H.C. Klavers (voorzitter) 
prof. dr. mr. F.A.G. Groothuijse 
prof. dr. M. Herweijer 
drs. J.H.L.H. Niemans 

prof. dr. mr. H.F.M .W. van Rijswick 
ir. S. Ros 
prof. dr. mr. H.O. Tolsma 
mr. W. Zwier 
 

c. Voordracht tijdelijke benoeming van twee leden uit de 
Evaluatiecommissie Omgevingswet in de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur (Rli) (Minister van I&W) 

De raad stemt in met de tijdelijke benoeming van de volgende leden voor 

de Evaluatiecommissie Omgevingswet in de Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur (Rli): 
drs. J.H.L.H. Niemans 
prof. dr. mr. H.O. Tolsma 

 
d. Koninklijk besluit m.b.t. herbenoeming lid Adviescollege Veiligheid 

Groningen en wijziging ‘Besluit houdende herbenoeming en 

vergoeding van de voorzitter en de leden van het ACVG’  
(Staatssecretaris van EZK)  

De raad stemt in met de herbenoeming van prof. ir. S.N.M. Wijte tot lid van 

het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG).  
 

e. Voordracht benoeming lid Raad voor Volksgezondheid & 
Samenleving (RVS) (Minister van VWS)  

De raad stemt in met de benoeming van prof. dr. F.E. Scheepers tot lid van  
de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).  

 
f. Notitie inzake het voornemen instellingsbesluit commissie 

schadevergoedingen PAS-meldingen (Minister voor N&S)  

In verschillende provincies zijn handhavingsverzoeken ingediend ten 

aanzien van PAS-melders. Dat levert grote onrust op. Als reactie daarop is 
aangekondigd daadwerkelijke schade van PAS-melders te vergoeden en is 
in de brief van 25 november jl. het schadeloket aangekondigd. Daar 
kunnen claims van PAS-melders worden ingediend voor de vermeende 

schade. Voor het vaststellen van schade moeten kaders worden opgesteld 
en claims die worden ingediend, moeten individueel worden beoordeeld. 
Hiervoor is het voorstel om een onafhankelijke commissie in te stellen.  

De ministerraad wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen om 
een instellingbesluit vast te stellen voor een onafhankelijke commissie 
schadevergoedingen PAS-meldingen.  

 
De minister voor N&S zal een brief aan de Tweede Kamer sturen. 

 
8. Wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende 

criminaliteit II (Minister van J&V)  

Dit conceptwetsvoorstel draagt bij aan de aanpak van georganiseerde, 

ondermijnende criminaliteit (uitvoering coalitieakkoord). Het betreft: 
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a. Het op verzoek van FIU-Nederland tijdelijk laten aanhouden van de uitvoering 
van financiële transacties door banken (spoedbevriezing); 
b. Strafbaarstelling van het aanbrengen van een verborgen ruimte in een 

vervoermiddel, en voorhanden hebben van een vervoermiddel met een 
verborgen ruimte; 
c. Uitbreiding van straffen van enkele ondermijnende delicten (verhoging 
boetecategorie en ontzetting van rechten (verbod om bepaalde functies te 
vervullen)); 
d. Wijziging regeling relatieve competentie, zodat grote strafzaken na aanvang 

van de berechting kunnen worden verplaatst naar een andere rechtbank; 
e. Wijziging van de regelingen voor de wraking van rechters in het strafrecht, het 
bestuursrecht en het civiele recht (versnelde en vereenvoudigde behandeling 
kennelijk niet-ontvankelijke en kennelijk ongegronde verzoeken); 
f. Verruiming van de mogelijkheid tot hoofdelijke oplegging van de 

betalingsverplichting bij de strafrechtelijke ontnemingsmaatregel. 
 

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

9. Wet digitaal vergaderen decentrale overheden (Minister van BZK)  

Dit wetsvoorstel maakt digitaal vergaderen permanent mogelijk voor 
gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van 
waterschappen. Als het wetsvoorstel in werking treedt, hebben deze decentrale 
volksvertegenwoordigingen voortaan de mogelijkheid om te kiezen tussen een 
fysieke en een digitale vergadering. In drie situaties blijft digitaal vergaderen 

uitgesloten: bij geheime, besloten vergaderingen; als door een politieke-
ambtsdrager een eed of belofte afgelegd moet worden (zoals bij de benoeming 
van onder andere raadsleden, wethouders en commissieleden); en de 
benoemingsprocedure van de burgemeester, commissaris van de Koning, 

gezaghebber en de voorzitter van het waterschap. Tot slot maakt het 
wetsvoorstel experimenten met hybride vergaderen mogelijk. Dat zijn 
vergaderingen waar raadsleden, statenleden of leden van de eilandsraden en 

algemene besturen van waterschappen zowel fysiek als digitaal op een 
gelijkwaardige wijze mee kunnen doen. 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake vervolg bestuurlijke werkgroep 
grensbelemmeringen (Minister van BZK)  

Op 30 april 2021 heeft het toenmalige kabinet ingestemd met de aanbevelingen 

van de bestuurlijke werkgroep Berx-Donner, over een aanpak van 
grensbelemmeringen. Kern is inzet op afwijken voor specifieke gevallen in plaats 
van aanpassen van regelgeving. De aanpak kan bijdragen aan de verdere 

ontwikkeling van de economie en leefbaarheid van grensregio's en bijdragen 
aan nationale vraagstukken. De bestaande organisatie van de grens-
overschrijdende samenwerking moet versterkt worden ten behoeve van het 

nakomen van de gemaakte afspraken. De werkgroep Berx/Donner heeft op 
verzoek een nader advies over de bestuurlijke organisatie gegeven. Met deze 
brief omarmt het kabinet dat nadere advies. Dat betekent o.a. dat: 
1.  de CdK van Zeeland wordt aangewezen als bestuurlijke schakel tussen de 

grensregio en de Nederlandse regering. De CdK wordt geacht 
oplossingsgericht vraagstukken uit de grensregio's bij de leden van de 
regering te agenderen; 

2.  de leden van de regering een inspanningsverplichting aangaan om aldus 
opgebrachte grensbelemmeringen tot oplossingen te brengen; 

3.  inrichten van een schakelpunt tussen grensregio, centrale overheid, kennis/ 
expertise en interne organisatie voor analyse en oplossingsrichtingen; 
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4.  verkenning verbreding Benelux-instrumenten voor aanpak 
grensvraagstukken. 

 

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

11. Kabinetsstandpunt op het initiatiefvoorstel van het lid Van Houwelingen 
houdende splitsing van de gemeente Groningen en de instelling van de 
gemeente Haren (Minister van BZK) 

Besproken.  
 

12.  Brief aan de Tweede Kamer inzake de Voortgang Taskforce Verbetering 
financieel beheer (Minister van Financiën)  

De Kamerbrief gaat over de verdere uitwerking van het plan van aanpak en de 
voortgang van de activiteiten van de Taskforce 'Verbetering Financieel beheer'. 

Met het instellen van de Taskforce verwacht de minister van Financiën vanuit 
haar systeemverantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het verbeteren 
van het financieel beheer bij de departementen en aan het terugdringen van de 
overschrijdingen van de tolerantiegrenzen. Het plan van aanpak is opgebouwd 
langs vier lijnen: 
- vergroten aandacht voor het financieel beheer; 
- doorlichten van de rijksbrede regelgeving; 

- versnellen van het inzicht in de tekortkomingen; 
- versterken van expertise en informatie-uitwisseling. 
 
Aangenomen. De minister van Financiën zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 
 

13. Kamerbrief Verzorgingsplaats van de toekomst (Minister van I&W) 
Zie MR 16 december 2022, pt. 15b2 

Doelstelling van het beleidstraject Verzorgingsplaatsen van de toekomst is dat, 
ook gedurende de energietransitie, verzorgingsplaatsen de verkeersveiligheid 
blijven dienen door weggebruikers in de gelegenheid te stellen hun reis te 
onderbreken om uit te rusten en zichzelf en hun voertuig veilig te verzorgen 
(‘verzorgingsplaats’). In de brief worden de beleidskeuzen aangaande de meest 
prangende dilemma's die spelen in het beleidstraject onderbouwd. Dit naar 
aanleiding van de Kamerbrief 'Dilemma’s op verzorgingsplaatsen', die op 12 juli 

2022 aan de Tweede Kamer is verstuurd. Naast de marktordeningsvraagstukken 
wordt ook de integrale visie Verzorgingsplaatsen van de toekomst als bijlage 
meegestuurd. De beleidsvisie Verzorgingsplaatsen van de toekomst kan pas na 
2026 formeel in werking treden. Om implementatie van de visie zo min mogelijk 
te belemmeren, is een tijdelijke beleidsregel Verzorgingsplaatsen opgesteld. 
Reeds ingediende en nog in te dienen vergunningen worden behandeld conform 
de beleidsregel die gelijktijdig met de stukken gepubliceerd wordt in de 

Staatscourant. 
 
Aangenomen. De minister van I&W zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

14. Beschikking TNO 2023 (Minister van EZK)  

In de subsidiebeschikking is opgenomen hoeveel budget er beschikbaar is voor 
de maatschappelijke uitdagingen zoals opgenomen in de Kennis en Innovatie 
agenda's, voor de departementale programma's en voor de uitvoering van de 
wettelijke taken (Mijnbouwwet en Basisregistratie Ondergrond, het 

defensieonderzoek) en het kennisbasisonderzoek van TNO. Het gaat in totaal om 
ruim €293 mln, hiervan is zo'n €150 mln voor de uitvoering - in samenwerking 
met de topsectoren - van onderzoek op de maatschappelijke thema's en 
sleuteltechnologieën en zo'n €143 mln voor de departementale programma's, 
waarbinnen bijna €80 mln is voor de uitvoering van de wettelijke taken. TNO 
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heeft de inhoud van de programmering afgestemd met de zogenaamde 
regievoerders bij departementen en de topsectoren.  
 

Aangenomen.  
 

15. Besluit Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) 
(Minister van EZK)  

Op 18 mei 2022 is de wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames 
(Vifo) in het Staatsblad gepubliceerd. De wet Vifo heeft ten doel risico's voor de 
nationale veiligheid te beheersen door middel van investeringstoetsing. In het 
besluit Vifo wordt een aantal juridisch-technische zaken van de wet Vifo verder 
uitgewerkt, te weten:  

1. de bij de melding te verstrekken gegevens;  

2. de mogelijkheid voor een meldingsplichtige om te kunnen verwijzen naar een 
eerder gedane melding;  
3. de wijze waarop opbrengst wordt verstrekt aan de verwerver;  
4. informatieverstrekking door andere instanties; 
5. de bewaartermijnen van de gegevens en de wijze waarop de gegevens die in 

het kader van een informatieverzoek tot identiteitsvaststelling zijn verkregen 
worden verwerkt; en  
6. een grondslag voor de verstrekking van justitiële gegevens door de Minister 
van J&V door middel van een wijziging van het Besluit justitiële en 
strafvorderlijke gegevens.  
 
Aangenomen. De minister van EZK zal het besluit om advies aanhangig doen 

maken bij de Afdeling Advisering van de Raad van State.  
 

16. Wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Tijdelijk besluit 
experiment meertalige dagopvang in verband met het versoepelen van 

de drie-uursregeling en de mogelijkheid tot afwijking van het vaste 
gezichtencriterium en het uitstellen van de vervaldatum van het Tijdelijk 
besluit experiment meertalige dagopvang (Minister van SZW)  

De strikte formuleringen van de drie-uursregeling en het vaste 
gezichtencriterium (VGC) worden momenteel als knellend ervaren, zeker in 

combinatie met de huidige personeelskrapte en de werkdruk in de sector.  
Per dag mag maximaal drie uur worden afgeweken van de beroepskracht-
kindratio (BKR). Deze eis blijft bestaan. Met deze wijziging wordt echter 
losgelaten dat van tevoren in het pedagogisch beleidsplan moet worden 
vastgelegd op welke exacte tijdstippen afwijking plaatsvindt. Hierdoor is er meer 
ruimte om mee te bewegen in de dagelijkse praktijk. Met de wijziging t.a.v. het 
VGC wordt een mogelijkheid gecreëerd om, onder voorwaarden, een andere 

beroepskracht in te zetten dan een aan het kind toegewezen vaste 
beroepskracht. Dit kan enkel van toepassing zijn in situaties waarin maximaal 
drie vaste beroepskrachten zijn toegewezen en bij kortdurende afwezigheid van 

maximaal vier aaneengesloten weken door ziekte, vakantie of verlof. Ook dient in 
het pedagogisch beleidsplan te zijn omschreven hoe de stabiliteit en emotionele 
veiligheid wordt geborgd bij afwijking. Tot slot is in het ontwerpbesluit een 

technische wijziging van het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang 
opgenomen. De datum waarop het Tijdelijk besluit vervalt wordt met dit 
ontwerpbesluit gewijzigd van 1 juli 2023 naar 1 februari 2024.  
  
Aangenomen. De minister van SZW 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. 
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17. Brief aan de Tweede Kamer inzake modernisering Wet Structuur 
Uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen (SUWI) (Minister van SZW)  

In deze brief wordt op hoofdlijnen de modernisering van de Wet SUWI 
aangekondigd. De Wet SUWI is de plek waarin de systeemwereld van de sociale 
zekerheid is georganiseerd. Uitgangspunt in de modernisering is de leefwereld 

van de burger. Om die beter van dienst te kunnen zijn, moet de samenwerking 
tussen verschillende overheidsorganisaties optimaal zijn, zodat de burger zo min 
mogelijk van de complexiteit van de systeemwereld daarbij ervaart en goed 
wordt geholpen.  
Het kabinet voorziet daarbij een viertal actielijnen, die tezamen de Werkagenda 
SUWI vormt. Het gaat om de volgende actielijnen:  
1. Sturen op en verantwoorden over publieke waarden  

2. Meer proactieve dienstverlening (bestaanszekerheid)  

3. Zorgvuldige gegevensuitwisseling (privacy by design)  
4. Inkadering onderzoeksbevoegdheden (rechtmatigheid en privacy)  
 
Aangenomen. De minister van SZW zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

18. Bekrachtiging van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet 
afbreking zwangerschap in verband met de legale medicamenteuze 
afbreking van de zwangerschap via de huisarts (‘abortuspil’) (Minister van 
VWS)  

Het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en 
Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap is door beide 
Kamers der Staten-Generaal aanvaard. In het coalitieakkoord is vermeld dat dit 
initiatiefwetsvoorstel een persoonlijke afweging voor de Kamerleden is. De 
minister van VWS heeft zich tijdens de plenaire behandeling in beide Kamers 

onthouden van advies. Het initiatiefwetsvoorstel vergt nadere uitwerking. 

Inwerkingtreding zal derhalve op zijn vroegst in 2024 zijn.  
 
Aangenomen. De minister van VWS zal het initiatiefwetsvoorstel doen 
bekrachtigen.  
 

19. Voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van 

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 
2023) (Minister van VWS)  

Dit wetsvoorstel voor een Verzamelwet VWS 2023 strekt ertoe in een aantal 
wetten op het terrein van het ministerie van VWS onvolkomenheden weg te 
nemen. Het gaat daarbij vooral om technische wijzigingen, zoals herstel van 
verschrijvingen en verbeteringen van incorrecte verwijzingen die al dan niet 
voortvloeien uit recent tot stand gekomen wetgeving. Naast het doorvoeren van 
technische wijzigingen bevat dit wetsvoorstel een aantal beperkte inhoudelijke 
wijzigingen. Het is van belang om te benadrukken dat met de voorgestelde 

wijzigingen geen substantiële beleidswijzigingen worden beoogd. Gelet op de 
aard van de wijzigingen, die beperkt in omvang en complexiteit zijn, is ervoor 
gekozen om de verschillende onderdelen in een verzamelwet op te nemen. Het 
wetsvoorstel voldoet aan de drie criteria die de regering in de brief van 20 juli 
2011 heeft gesteld aan verzamelwetgeving, namelijk onderlinge samenhang, 
geen omvangrijke en complexe onderdelen en geen politiek omstreden inhoud.  

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

20. Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de 
Regeling mpox B1 (Minister van VWS) 

Mpox (voorheen: apenpokken) is op 21 mei 2022 aangewezen als A-
infectieziekte in de zin van de Wet publieke gezondheid (Regeling apenpokken; 
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Staatscourant 2022, 14232). Op 2 december 2022 is aan de Tweede Kamer 
bericht dat, in navolging van een advies van het Deskundigenberaad, mpox 
wordt afgeschaald naar B1-infectieziekte. Daartoe is op diezelfde dag de Regeling 

mpox B1 gepubliceerd (Staatscourant 2022, 33294).  
Artikel 20, vierde lid, Wet publieke gezondheid vereist dat binnen acht weken na 
het tot stand komen van een ministeriële regeling (als hiervoor bedoeld) een 
voorstel van wet tot incorporatie van die regeling aan de Tweede Kamer moet 
worden gezonden. Daartoe strekt het onderhavige wetsvoorstel.  
 

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

21. Besluit tot wijziging van het Besluit Woningbouwimpuls 2020 
(aanpassing definitie betaalbare koopwoningen) (Minister voor VRO)  

Het doel van de Woningbouwimpuls (hierna: Wbi) is om sneller en meer 
betaalbare woningen te realiseren voor starters en middeninkomens. Gemeenten 
kunnen een aanvraag indienen als minimaal 50% van het woningbouw-
programma betaalbaar is. Het besluit Wbi 2020 definieert betaalbare woningen 

als sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. En 
specifiek voor een betaalbare koopwoning: een koopwoning met een 
koopprijs van ten hoogste de kostengrens voor woningen zonder 
energiebesparende voorzieningen, bedoeld in de voorwaarden en normen voor de 
onder auspiciën van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ontwikkelde 
Nationale Hypotheek Garantie (hierna NHG). De NHG grens is gestegen van 
€355.000 naar €405.000 en is voor minder mensen betaalbaar. Binnen de Wbi 

willen we waarborgen dat het opnemen van het betaalbare deel van het 
programma goed verankerd blijft in het instrument. Hiervoor is het 
nodig om voor de koopwoningen de betaalbaarheidsgrens los te koppelen van de 
NHG grens en dit moet middels een wijziging op het besluit Wbi 2020. De 

bijdrage aan een project uit de Wbi dient om publieke investeringen te doen die 
noodzakelijk zijn om te bouwen. Gemeenten halen opbrengsten uit verkoop van 
gronden of uit het wettelijke kostenverhaal richting grondeigenaren. Dit is niet 

altijd voldoende om de publieke investering te dekken, betaalbare woningen 
kennen een grote onrendabele top. In die gevallen kan de Wbi helpen een plan 
haalbaar te maken. 
 
De minister voor VRO zal het besluit om spoedadvies aanhangig doen maken bij 
de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
 

22. Besluit staatsexamens 2023 (Minister voor PVO)  

Met dit concept-besluit wordt het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 gewijzigd. 
Hiermee wordt de juridische grondslag van twee maatregelen voor het 
staatsexamen voortgezet onderwijs geregeld. Allereerst wordt aan 

staatsexamenkandidaten die in 2023 opgaan voor het diploma door ten minste 
een staatsexamen af te leggen en een resultaat uit 2020, 2021 of 2022 bij de 
uitslag laten betrekken de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de 

duimregeling. Zij mogen de resultaten van een vak, niet zijnde een kernvak, 
buiten beschouwing laten bij het bepalen van de uitslag indien dit nodig is om te 
slagen. Hiermee wordt beoogd om deze kandidaten te compenseren voor de 
gevolgen van corona waarmee zij gedurende de afgelopen examenjaren te 
maken hebben gehad toen zij losse certificaten behaalden. Gedurende die 
examenjaren hebben zij, omdat zij nog niet opgingen voor het diploma, minimaal 
effect gevoeld van de toen getroffen maatregelen t.a.v. het eindexamen.  

Daarnaast wordt geregeld dat staatsexamenkandidaten die opgaan voor een 
diploma, en in eerste instantie niet geslaagd zijn, het recht krijgen op het 
herkansen van alle (of enkele) onderdelen van maximaal twee vakken uit het 
jaar waarin ze opgaan voor het diploma mits zij door middel van een herkansing 
alsnog kunnen slagen. Hiermee wordt beoogd een tijdelijke oplossing te bieden 
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voor de beperkte herkansingsmogelijkheid van staatsexamenkandidaten terwijl 
nadere regelgeving wordt uitgewerkt in de verbeteragenda staatsexamens.  
 

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

23. Wijziging Participatiewet in verband met energietoeslag 2023 (Minister 
voor APP)  

Op 20 september 2022 heeft het kabinet aangekondigd om in 2023 nogmaals 
een energietoeslag mogelijk te maken voor huishoudens met een laag inkomen. 
De eenmalige energietoeslag 2023 voor huishoudens met een inkomen op of net 
boven het sociaal minimum komt bovenop het brede pakket aan maatregelen dat 

het kabinet eerder heeft aangekondigd.  

Dit wetsvoorstel beoogt gemeenten de bevoegdheid te geven om in het jaar 
2023 via de categoriale bijzondere bijstand een eenmalige energietoeslag toe te 
kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum.  
 
Aangenomen. De minister voor APP zal het voorstel voor advies aanhangig doen 

maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
 

24. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 20 december 
2022 

a. RDINEV 

 Vastgesteld 
 

1.  Voortgang aanpak Kennisveiligheid hoger onderwijs en 
wetenschap (minister van OCW) 

De brief betreft de voortgang van de aanpak kennisveiligheid hoger 
onderwijs en wetenschap. Er wordt ingezet op bestendiging en 
doorontwikkeling van het beleid, in lijn met de aanbevelingen van de 
Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. 
 

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

 
b. RBJ 

 Vastgesteld 
 

1. Brief Actieagenda Sterk Bestuur met in de bijlagen de 
geactualiseerde Code Interbestuurlijke Verhoudingen en de 
Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (Minister van BZK) 

Aangehouden tot een volgende vergadering van de ministerraad.  
 

2. Kamerbrief Rijksbrede strategie effectieve aanpak van 
desinformatie (Minister van BZK) 

Het vrije en open publieke debat is een kernelement van onze 
democratische rechtsstaat. Het doel van debat is het kunnen maken 
van geïnformeerde keuzes. Dit kunnen alledaagse keuzes zijn, maar 
ook politieke keuzes. Door geïnformeerde keuzes kunnen burgers 
namelijk ook bijdragen aan het controleren, beoordelen en eventueel 
zelfs het verbeteren van de democratische besluitvorming. Daarom is 
het belangrijk dat iedereen in Nederland zowel persoonlijke, 

alledaagse keuzes als politieke keuzes moet kunnen maken op basis 
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van beschikbare informatie, zonder daarin te worden gemanipuleerd 
of misleid. 
De verspreiding van desinformatie, uit zowel binnen- als buitenland, 

kan echter het publieke debat verstoren, leiden tot onrust en 
onzekerheid en zelfs een ontwrichtend effect hebben op onze 
samenleving als geheel en op het leven van individuele mensen 
daarin. Een effectieve aanpak van mis- en desinformatie vraagt om 
een Rijksbrede strategie waarin de waarden en 
grondrechten van onze rechtsstaat, zoals de vrijheid van 

meningsuiting en vrijheid van pers, voorop staan. 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 

3. Nader rapport inzake het voorstel van rijkswet houdende 
verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te 

nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot 
invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om 
voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de 
Tweede Kamer (Minister van BZK) 

Dit voorstel vloeit voort uit het kabinetsstandpunt over de 
Staatscommissie parlementair stelsel. De RMR heeft op 13 nov. 2020 
ingestemd met adviesaanvraag bij de Afdeling advisering van de Raad 
van State van het Koninkrijk (RvSK). Het advies heeft een dictum C. 
Het leidt tot twee wijzigingen: 

1. Het voorstel regelde een termijn van twee maanden, eenmalig te 
verlengen met twee maanden, waarbinnen de Eerste Kamer het 
wijzigingsrecht moest gebruiken . De RvSK wijst erop dat deze 
termijn soms te kort is. In het voorstel is de termijn daarom 

geschrapt. 
2. De RvSK vindt onvoldoende duidelijk welke bevoegdheid de TK 
heeft als een wetsvoorstel wordt teruggezonden. Deze bevoegdheid is 

daarom nader afgebakend : de Tweede Kamer moet een besluit 
nemen over elk van de amendementen die in de Eerste Kamer zijn 
aangenomen. 
De TK mag in deze fase geen andere wijzigingen maken en moet tot 
slot een oordeel geven over het wetsvoorstel als geheel. Rijkswetten 
zijn uitgezonderd . Om het terugzendrecht daarvoor ook te kunnen 

gebruiken is Statuutwijziging vereist. 
In de MvT is duidelijker aangegeven wat het doel van het voorstel is: 
de EK een eigen instrument geven waarmee zij kan bijdragen aan het 
bevorderen van de kwaliteit van wetsvoorstellen. 
In de MvT is toegevoegd waarom begrotingen niet worden 
uitgezonderd . 
 

De raad neemt kennis van het voorstel. De raad van ministers van het 

Koninkrijk besluit over het voorstel. 
 

4. Modernisering ambtseed rijksambtenaren (Minister van BZK) 

Aangehouden tot een volgende vergadering van de ministerraad. 
 

c. MCKE 

Vastgesteld 
 

1.  Kamerbrief uitkomsten COP27 (Minister voor K&E) 

Verslag aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van klimaattop 
COP27 van 6 t/m 20 november 2022 in Sharm el-Sheikh, Egypte. 
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Aangenomen. De minister voor K&E zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 

 
2. Kamerbrief Kansrijke ontwikkelrichtingen Programma 

Energiehoofdstructuur (Ministers voor K&E en VRO) 

Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) is te zien als een 
ruimtelijk plan voor energie-infrastructuur van nationaal belang op 
land richting 2050. Deze brief gaat over de conclusies en hoofdkeuzes 
naar aanleiding van de systeemstudie, ruimtelijke effectanalyse en 
participatieproces in het kader van PEH. Met de brief wordt de Kamer 
geïnformeerd over de contouren van het programma, vooruitlopend 

op de publicatie van het Ontwerp-PEH. Het ontwerp-PEH wordt 

(inclusief alle bijlagen, waaronder de onderbouwende studies die 
hiervoor zijn uitgevoerd) in de eerste helft van 2023 aan de Tweede 
Kamer verstuurd. 
  
Aangenomen. De ministers voor K&E en VRO zullen de brief aan de 

Tweede Kamer sturen. 
 

3.  Contourennota Aanpassing Mijnbouwwet (Staatssecretaris van 
EZK) 

Aangehouden tot de volgende vergadering van de MCKE. 
 

4.  Randvoorwaarden nationaal burgerforum Klimaat en Energie 
(Minister van BZK en de minister voor K&E) 

Op 4 juli 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd over een 

burgerforum klimaat en energie. Hierin heeft het kabinet voorgesteld 
samen te verkennen of een nationaal burgerforum over klimaat- en 

energiebeleid gewenst is, en hoe dat er concreet uit kan gaan zien. In 
de ministerraad van 11 november 2022 is het voorstel voor eerste vijf 
randvoorwaarden en mogelijke onderwerpen voor het nationaal 
burgerforum klimaat- en energiebeleid geaccordeerd. In deze notitie 
ligt de uitwerking van de andere, ontwerp randvoorwaarden (6 t/m 
10) voor. De Tweede Kamer en het kabinet zullen uiteindelijk in 
gesprek met elkaar tot de definitieve keuzes over het burgerforum 

komen. 
 
Aangenomen.  

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

geweest of op korte termijn zullen komen 

a.  Stemmingen Eerste Kamer over begrotingen van VWS en J&V  

b.  Initiatiefvoorstel-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen 
inzake het correctief referendum (36.160) 

 
26. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet 

in de agenda zijn opgenomen 

a. Kabinetsreactie op het adviesrapport ‘De Oekraïne-oorlog als 
geopolitieke tijdschok’ van de Adviesraad Internationale 
Vraagstukken (AIV) (Minister van BZ) 
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De kabinetsreactie gaat in op de adviezen van de AIV, die betrekking 
hebben op het investeren in draagvlak voor steun aan Oekraïne, het 
anticiperen op escalatie van de oorlog, het bestendigen van de militaire en 

humanitaire steun aan Oekraïne, het versterken van de politieke, 
economische en sociale weerbaarheid van Nederland, het bijdragen aan de 
‘strategische herordening’ van Europa, en het bijdragen aan mondiale 
coalities. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.  

 
 b. Bijzondere beloning Defensiepersoneel (Staatssecretaris van Defensie) 

Aangenomen. 

 
c. Excuses slavernijverleden 

d. Onderzoeksrapport lobbyregister  

e. Niet openbaar 

f. Jaarwisseling  

g. Stand van zaken landbouwakkoord 

h. Catshuissessie Economie en Begroting d.d. 21 december 2022 

i. Coronatoegangsbewijs 

j. Werkwijze ministerraad 

k.  Benoeming directeur-generaal Internationale Samenwerking bij het 
ministerie van BZ 

Drs. P.M.M. Grotenhuis 
 
l.  Afscheid adjunct-secretaris R. van Lijssel  

   

 
 

 
 

 


