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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 13 januari 2023  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 11.00 uur  

 

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld. 
 

1a. Notulen van de vergadering van 2 december 2022 (nr.3777931 en 
nr.3778550)  

Vastgesteld. 
 

1b. P-Notulen van de vergadering van 2 december 2022 (nr.3778213)  

Vastgesteld. 

 
1c. Notulen van de vergadering van 9 december 2022 (nr.3778015 en 

nr.3778773) 

Vastgesteld. 
 

1d. Notulen van de vergadering van 16 december 2022 (nr.3778250 en 
nr.3779091) 

Vastgesteld. 

 
2. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 10 januari 2023 nr.1 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 

 
1 Eurogroep d.d. 16 januari 2023  
1.1 Uitbreiding eurogebied: update over introductie van de euro in 

Kroatië  
1.2  Digitale euro - inventarisatie van afgelopen Eurogroep-vergaderingen  
1.3  Coördinatie van het begrotingsbeleid in de eurozone - casestudies 

over steun aan huishoudens en bedrijven in het kader van de hoge 

energieprijzen 
1.4 Economische situatie en IMF-missie over het beleid in de eurozone  
1.5 Eurozone aspecten van de herziening van het SGP 
1.6 Eurozone-aanbevelingen 2023  
2 Ecofinraad d.d. 17 januari 2023 
2.1 Presentatie werkprogramma Zweeds voorzitterschap 
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2.2 Economische en financiële impact van de Russische agressie jegens 
Oekraïne  

2.3 Uitvoeringsbesluit van de Raad onder de herstel- en 

veerkrachtfaciliteit  
2.4 Europees Semester  
 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

3. EU-implementatie 

a. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden 
gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in verband met de 

implementatie van Richtlijn 2020/1057 van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels 

met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat 
betreft detachering wegvervoer (Minister van SZW)  

Met dit besluit worden enkele wijzigingen aangebracht in het Besluit 
arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(BagwEU) in verband met de implementatie van richtlijn 2020/1057/EU (de 
Mobiliteitsrichtlijn) in Hoofdstuk IIIa van Wet arbeidsvoorwaarden 
gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) inzake 
specifieke regels met betrekking tot de wegvervoersector.  
Door de implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn ontstaan twee regimes 

voor detachering in het wegvervoer en ook twee meldplichten voor 
vervoersondernemingen afhankelijk van de vorm van transnationale 
dienstverlening.  
Artikel 9e van de WagwEU verplicht deze vervoersondernemingen een 

detacheringsverklaring in te dienen in de publieke interface die is 
verbonden aan het Informatiesysteem Interne Markt (IMI) voor aanvang 

van de detachering van een gedetacheerde bestuurder. Deze verplichting 
komt voor vervoersactiviteiten in het goederenvervoer die onder artikel 9b 
WagwEU vallen in plaats van de meldplicht in het nationale meldloket 
WagwEU. Dit wordt in dit besluit nader uitgewerkt.  
 
Aangenomen. De minister van SZW zal het besluit voor advies aanhangig 
doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
4. Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met regels over de 

bewapening en de uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren 
(Minister van J&V) 

De regels over de bewapening en de uitrusting van buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s) zijn thans opgenomen in de Beleidsregels 

Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Door de beperkte taakstelling en 
gevaarzetting werd het in het verleden passend geacht om deze 
regels op het regelgevingsniveau van beleidsregels te stellen. Die context is 

inmiddels aanzienlijk veranderd, waardoor het steeds vaker nodig wordt geacht 
om zwaardere bewapening toe te kennen aan boa’s. De bewapening van een 
groot aantal boa’s vertoont steeds meer gelijkenis met de bewapening van 
politieambtenaren. 
De regels over de bewapening en de uitrusting van boa’s zijn echter opgenomen 
in beleidsregels, terwijl de regels over ditzelfde onderwerp voor 
politieambtenaren zijn vastgesteld op het niveau van een algemene maatregel 

van bestuur (AMvB). Dit verschil in regelgevingsniveau is gelet op de toegekende 
geweldmiddelen, de impact van de aanwending hiervan op de burger en het 
maatschappelijk debat over de toepassing van geweld door de overheid niet 
meer te verklaren. Het ligt in de rede om de regels over de bewapening en de 
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uitrusting van boa’s niet meer op het niveau van beleidsregels te regelen, maar 
op het hogere regelgevingsniveau van een AMvB. Daarom creëert dit 
wetsvoorstel een wettelijke grondslag in de Politiewet 2012 voor het bij of 

krachtens AMvB stellen van regels over de bewapening en de 
uitrusting van boa’s. Dit wetsvoorstel beoogt geen inhoudelijke wijziging aan te 
brengen in de huidige bewapening van boa's, alleen het regelgevingsniveau 
verandert. 
 
Aangenomen. De minister van J&V zal het voorstel voor advies aanhangig doen 

maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
 

5. Kabinetsstandpunt initiatiefwetsvoorstel Leijten (SP) inzake het bindend 
referendum (Minister van BZK) 

Het voorstel van wet strekt tot invoering van het bindend wetgevingsreferendum 
(op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau). Het referendum op het niveau 
van de waterschappen is in het wetsvoorstel facultatief gemaakt. Burgers kunnen 
het initiatief nemen voor een referendum door het indienen van een door 
voldoende burgers ondersteund verzoek. In het wetsvoorstel zijn enkele 

onderwerpen uitgesloten van het referendum. 
 
Aangenomen. 
 

6. Kabinetsreactie initiatiefwetsvoorstel Kathmann (PvdA) Bereikbaarheid 
buiten werktijd (Minister van SZW)  

Aangehouden tot de volgende vergadering.  
 

7. Ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumloon 
(Besluit invoering minimumloon) (Minister van SZW)  

In het coalitieakkoord is opgenomen dat een minimumuurloon op basis van een 

36-urige werkweek wordt ingevoerd volgens het initiatiefwetsvoorstel tot 
invoering minimumuurloon van de Partij van de Arbeid en GroenLinks 
(Kamerstukken 35 335). Met dit initiatiefwetsvoorstel wordt een aantal 
wijzigingen in artikel 8 van de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag 
aangebracht. Zo wordt in dit artikel een minimumuurloon opgenomen, worden 
het minimum dag- en weekloon geschrapt en blijft het minimummaandloon enkel 
bestaan als referentiemaandloon voor de uitvoering van sociale 

zekerheidswetgeving. In lagere regelgeving waarin wordt verwezen naar artikel 8 
van de Wml, dient deze regelgeving in veel gevallen in overeenstemming te 
worden gebracht met het (toekomstige) nieuwe artikel 8.  
 
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. 
 

8. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 10 januari 2023 

a. RWIZO 

Vastgesteld. 
 

1.     Kamerbrief en Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel 
grensoverschrijdend gedraag en seksueel geweld (Minister van 
OCW) 
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Met deze Kamerbrief presenteert het kabinet het Nationaal 
Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld (NAP). Het doel van het Actieprogramma is om 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te 
gaan, om zo te komen tot een samenleving waarin iedereen zich veilig 
voelt. Het is een meerjarig programma van, voor en door de 
samenleving dat gefaciliteerd, gestut en gestimuleerd wordt door het 
kabinet. In het programma wordt ruimte geboden om maatregelen de 
komende jaren in samenspraak met het veld verder uit te werken. 

Het NAP richt zich op gedeelde maatschappelijke normen en waarden, 
scherpe normering in wet- en regelgeving, het ondersteunen van 
organisaties om hun processen op orde te hebben, het activeren van 
omstanders en goede, vindbare hulpverlening. Het programma is 
voortdurend in ontwikkeling, bouwt voort op wat er is en biedt ruimte 

voor nieuwe initiatieven.  
 

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

 
2.     Hoofdlijnenbrief hervorming van het verplicht eigen risico 

(Minister van VWS) 

In het coalitieakkoord is aangegeven dat het kabinet het eigen risico 
in de Zvw slimmer zal vormgeven en betaalbaarder zal maken. Een 
onderdeel hiervan is de invoering van een maximumbedrag van € 150 
per prestatie in de medisch-specialistische zorg. De brief beschrijft de 

maatregel op hoofdlijnen. 
De introductie van een maximumbedrag van € 150 in de medisch-
specialistische zorg maakt het verplicht eigen risico effectiever 
doordat mensen minder snel en minder vaak het verplicht eigen risico 

al na 1 behandeling volmaken en tegelijk langer kostenbewust zijn. 
Zorgvragers worden zo langer geprikkeld om na te denken of gebruik 
van de behandeling medisch noodzakelijk is, of de behandeling op dat 

moment moet plaatsvinden en of dat mogelijk een minder vergaande 
behandeling volstaat. Ongeveer 1 miljoen verzekerden gaan 
gemiddeld € 100 minder eigen risico betalen dan nu het geval is, 
terwijl er geen verzekerden zijn die meer verplicht eigen risico gaan 
betalen. 
Ook heeft de maatregel een drukkend effect op de nominale premie, 

doordat per saldo minder zorgkosten worden gemaakt door het 
grotere remgeldeffect. De maatregel levert jaarlijks € 200 miljoen op 
en draagt zo bij aan de betaalbaarheid van de zorg. 

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

 

3.     Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (Staatssecretaris 
van VWS) 

Aangehouden tot een volgende vergadering van de MR.  
 

4.     Kabinetsreactie op tweede deelonderzoek van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de aanpak van de corona 
crisis (Minister van VWS) 

Op 12 oktober 2022 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (de 
Raad) het tweede deelonderzoek over de coronacrisis gepubliceerd. 
De Raad doet een aantal aanbevelingen gericht aan het kabinet, VWS, 
het RIVM als penvoerder van het OMT en de Gezondheidsraad. Het 

kabinet reageert met bijgevoegde kabinetsreactie aan het parlement. 
De kabinetsreactie wordt in afschrift aan de Raad gestuurd. 
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Het kabinet onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van de 
Raad. Ten aanzien van de conclusie en aanbeveling over evaluatie en 
effectiviteit van maatregelen en de conclusie over brede 

maatschappelijke weging van maatschappelijke effecten heeft de 
minister van VWS vooruitlopend op de kabinetsreactie, op verzoek 
van de vaste Kamercommissie VWS, al gereageerd. Zijn brief over de 
effectiviteit van maatregelen is integraal onderdeel van de 
kabinetsreactie. 

 

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

 
5.     Kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Coronascenario’s 

doordacht. Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het 
MIT-advies ‘Fit voor het najaar’ (Minister van VWS) 

 Aanleiding voor deze brief zijn de toezeggingen aan de Tweede Kamer 
om in het najaar te reageren op het WRR-rapport en het MIT-advies 
(allebei gepubliceerd in september 2022). Er is besloten om, gezien 

de inhoudelijke overlap, in één kabinetsreactie op zowel het WRR-
rapport en het MIT-advies te reageren. Zowel het WRR-rapport als het 
MIT-advies gaan nader in op de eerder door de WRR, in 
samenwerking met de KNAW, opgestelde scenario’s met mogelijke 
toekomstbeelden voor de ontwikkeling van het coronavirus. Hierbij 
wordt een aantal dilemma’s en overkoepelende lessen geschetst. De 
kabinetsreactie gaat in op deze dilemma’s en geeft een overzicht van 

de inspanningen die het kabinet reeds pleegt ten aanzien van de 
overkoepelende lessen en aanbevelingen. Ook wordt een aantal 
onderwerpen uitgelicht waar het kabinet graag extra aandacht aan 
besteedt naar aanleiding van de aanbevelingen van het WRR-rapport 

en het MIT-advies.   
 

Aangenomen. De minister van VWS zal de brief aan de Staten-

Generaal sturen.  
 

 
b. Vierhoek 

Vastgesteld.  
 

1.  Exit strategie 

Besproken en aangehouden. 
 

2.     Stand van gesprekken met sociale partners (mondeling) 

Besproken. 
 

3.     Proces richting voorjaar (mondeling) 

Besproken. 
 

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

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

op de agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 
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Voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Beleidsreactie en rapport onderzoekscommissie Brouwer naar het 

Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) (Minister van Defensie) 

Het betreft de aanbieding aan de Tweede Kamer van het rapport van de 

onderzoekscommissie Brouwer naar het Land Information Manoeuvre 
Centre (LIMC), alsmede de beleidsreactie daarop. De minister van Defensie 
geeft hiermee uitvoering aan de motie Belhaj c.s. (Kamerstuk 32 761, nr. 
186), over het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar het 
LIMC. Het ministerie van Defensie omarmt de conclusies uit het rapport en 
de lessen voor de toekomst. 

 

Aangenomen. De minister van Defensie zal het rapport en de beleidsreactie 

aan de Tweede Kamer sturen.  
 
c. Jaarwisseling 2022-2023 

d. Benoeming directeur-generaal Buitenlandse Economische 
Betrekkingen bij het ministerie van BZ 

Drs. P.M. Sweers 
  

e. Capaciteit rechtspraak 

f. Stagediscriminatie mbo 

g. Politiek-ambtelijke verhoudingen 

 
 

XX. Besluitenlijst 

 
 
 


