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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 17 februari 2023  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 10.30 uur  

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld. 
 

1a. Notulen van de vergadering van 3 februari 2023 (nr.3780050 en 
nr.3780456)  

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

1b. P-Notulen van de vergadering van 3 februari 2023 (nr.3780252) 

Vastgesteld. 
 

1c. P-Notulen van de vergadering van 3 februari 2023 (nr.3780270) 

Vastgesteld. 
 

2. Oekraïne 

a. Verzamelbrief opvang Oekraïne (Staatssecretaris van J&V) 

Met deze brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen 
op het dossier 'opvang ontheemden uit Oekraïne'. De brief bespreekt het 
Clingendael rapport Beschermingsopdracht Oekraïense ontheemden: 
Kritieke onzekerheid, de stand van zaken van de Tijdelijke wet opvang 

ontheemden Oekraïne, de verlenging van de Bekostigingsregeling opvang 

ontheemden Oekraïne, de aanscherping van de uitvoering Richtlijn 
Tijdelijke Bescherming, maatschappelijk draagvlak, het Berenschot rapport 
Monitoringsonderzoek taalonderwijs aan volwassen Oekraïense 
ontheemden, taalaanbod voor ontheemden uit Oekraïne en de CBS-
publicatie Aandeel Oekraïense vluchtelingen met werk toegenomen. Tevens 
wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de 

motie Van Haga over voorkomen dat huurcontracten van woningen worden 
opgezegd vanwege de opvang van Oekraïense vluchtelingen (Kamerstuk 
19637, nr. 2862) en de motie Podt en Ceder over de geldigheid van de 
stickers verblijfsaantekening verlengen tot einddatum van de Richtlijn 
Tijdelijke Bescherming (Kamerstuk 36200 VI, nr. 28). 
 

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



 - 2 - MR 17 februari 2023  

 

b. NVR-OEK d.d. 14 februari 2023 

Vastgesteld.  
 
b1. Incidentele Suppletoire Begroting Defensie 2023 (minister van 

Defensie) 

De minister van Defensie informeert de Staten-Generaal per brief 
over de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van 

Defensie (X) voor het jaar 2023 (Incidentele Suppletoire Begroting). 
Hiermee wordt een bedrag van € 1,24 miljard versneld toegevoegd 
aan artikel 1 BIV op de defensiebegroting en geeft Defensie 
gedeeltelijk invulling aan de € 2,5 miljard die het kabinet voor 2023 
gereserveerd heeft voor steun aan Oekraïne. Gezien het belang van 

deze voortdurende steun aan Oekraïne, ziet het kabinet zich 
genoodzaakt een beroep te doen op artikel 2.27, lid 1 van de 

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

 
3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 14 februari 2023, nr.6 
(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1 BNC-fiche  
1.1 Fiche 1: Herziening verordening indeling, etikettering en verpakking 

van stoffen en mengsels (CLP)  

2 Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 februari 2023  
2.1 Russische agressie tegen Oekraïne  
2.2  Afghanistan  
2.3  Klimaat- en energiediplomatie  
2.4 Current Affairs: Iran  
2.5 Lunchsessie met Moldavische minister van Buitenlandse Zaken, de 

heer Nicu Popescu  
2.6 Ontbijtsessie met Russische oppositieactivist Garry Kasparov  
3 Raad Algemene Zaken d.d. 21 februari 2023  
3.1 Voorbereiding van de Europese Raad 23-24 maart 2023  
3.2 Lunchbijeenkomst Strategic Foresight  
  

 
b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 

 
4. EU-implementatie 

a. Wijziging van de Wet milieubeheer (Staatssecretaris van I&W)  

Het wetsvoorstel voorziet in een wijziging in artikel 17.15 van de Wet 

milieubeheer en in het invoegen van een nieuw artikel 20.2 aan die wet. 
De Europese Commissie heeft op 2 juli 2020 Nederland in gebreke gesteld, 
gevolgd door een met redenen omkleed advies op 19 mei 2022, vanwege 
het volgens de Commissie onvolledig implementeren van artikel 12, eerste 
lid, van de Richtlijn milieuaansprakelijkheid; Richtlijn 2004/35/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen 

van milieuschade (PbEU 2004, L 143). De Richtlijn milieuaansprakelijkheid 
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is geïmplementeerd bij wet van 24 april 2008 (Stb. 2008, 166) in titel 17.2 
van de Wet milieubeheer. Met het wetsvoorstel wordt beoogd tegemoet te 
komen aan de bezwaren van de Europese Commissie. 

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

5. Nadere rapporten 

a.     Nader rapport wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de 
huurtoeslag en enige andere wetten (hervorming van de 
huurtoeslag) (Minister voor VRO)  
Zie MR 10 februari 2023, nr.10b 

In het Coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar 
de toekomst’ is een hervorming van de huurtoeslag aangekondigd. De 

Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 25 januari 2023 een 
kritisch advies (dictum C) gegeven over het hieruit voortvloeiende 
wetsvoorstel. De Afdeling advisering is vooral kritisch op het voorstel om 
niet langer uit te gaan van de feitelijke huur maar van zogenoemde 
genormeerde huren. De Afdeling advisering heeft kritiek op de verwachte 
inkomenseffecten en de uitvoeringslast voor de dienst Toeslagen van deze 
wijziging. De Afdeling advisering is positief over het schrappen van de 

maximale huurgrens en het verlagen van de jongerengrens (van 23 jaar 
naar 21 jaar). De invoering van genormeerde huren is uit het wetsvoorstel 
gehaald naar aanleiding van het advies en de gewijzigde omstandigheden 
met betrekking tot de koopkracht. De afschaffing van de huurtoeslag voor 
subsidiabele servicekosten en van de maximale huurgrens als voorwaarde 
voor huurtoeslag, alsmede het verlagen van de jongerenleeftijdsgrens zijn 

gehandhaafd evenals de verhoging van de eigen bijdrage met € 4.  

 
Aangenomen. De minister voor VRO zal het nader rapport en de 
aangepaste wet met memorie van toelichting aan de Tweede Kamer doen 
sturen. 

 
6. Benoeming en instelling 

a. Instellingsbesluit Adviescommissie Maatwerkafspraken 
Verduurzaming Industrie (Minister van EZK) 

De raad stemt in met de instelling van de Adviescommissie 
Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie en met de volgende 

benoemingen voor de Adviescommissie: 
- drs. C.G. Gehrels (voorzitter) 
- ir. A.C.M.A. Büchner MBA 
- drs. T.J.A.M. Cuppen MBA 

- dr. P.A. Boot 
- prof. dr. ir. L.J. de Vries 
 

b. Instellingsbesluit en benoemings- en vergoedingenbesluit 
Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (Minister voor APP) 

Het kabinet stelt een onafhankelijke externe commissie in die onderzoek 
gaat doen naar het sociaal minimum in Caribisch Nederland.  
Aanleiding hiervoor is de motie Wuite c.s., die de regering verzoekt de 
herijking van het sociaal minimum van Caribisch Nederland mee te nemen 
in de al lopende commissie voor de herijking van het sociaal minimum in 
Europees Nederland, of een nieuwe commissie hiervoor in te stellen. In 
reactie hierop is gekozen voor het instellen van een aparte commissie.  
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De commissie krijgt de opdracht om onderzoek te doen naar (1) wat een 
aantal huishoudtypes nodig heeft om rond te komen en sociaal te 
participeren en (2) de systematiek van het sociaal minimum, inclusief 

mogelijke scenario's hoe de systematiek beter kan aansluiten op wat een 
aantal huishoudtypes nodig heeft om rond te komen en sociaal te 
participeren. Ook wordt de commissie gevraagd te reflecteren op wat de 
implicaties van de uitkomsten zijn voor de bredere economische context. 
De commissie brengt haar rapport voor 1 oktober 2023 uit.  

 

De raad stemt in met de volgende benoemingen voor de Commissie sociaal 
minimum Caribisch Nederland: 
- mr. dr. G. A. E. Thodé (voorzitter)  

- G. Berkel BSc  
- P.R.J. Comenencia MA  
- B. F. El Hage  
- S.A. Heilbron  
- C.A. Ortega-Martijn BSc  
- prof. mr. dr. W.L. Roozendaal  
- dr. A. Vliegenthart 

 
7. Beleidsdoorlichting  

a. Brief aan de Tweede Kamer inzake beleidsdoorlichting van artikel 1 
van hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en de kabinetsreactie 
(Staatssecretaris van BZK)  

In november 2022 is de beleidsdoorlichting opgeleverd van artikel 1 
Versterken Rechtsstaat van hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties, over de 
periode 2017 - 2021. De beleidsdoorlichting en de kabinetsreactie zullen 
naar de Staten Generaal worden gestuurd, mede namens de 
staatssecretaris van J&V, de minister van J&V en de minister van Defensie. 

 

Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Staten-
Generaal sturen.  

 
b. Brief aan de Tweede Kamer inzake resultaten beleidsdoorlichting  

hoofdstuk XII artikel 18 Scheepvaart en Havens 2015-2020 (Minister 
van I&W) 

Dit betreft de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van Hoofdstuk XII 
artikel 18 Scheepvaart en Havens 2015-2020. Met een beleidsdoorlichting 
wordt beoogd inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van 

het beleid en de mogelijke verbeterpunten. De beleidsdoorlichting 
Scheepvaart en Havens geeft een overwegend positief beeld van het 
ingezette beleid en de bereikte resultaten. Op delen van het beleidsterrein 
ontbreekt het echter aan concrete en afrekenbare doelstellingen. Hoewel 

maatregelen doeltreffend zijn, kan de mate van doeltreffendheid niet 
kwantitatief onderbouwd worden. Wat de beleidsinstrumenten betreft die 
zijn geëvalueerd, kan er over het algemeen worden geconcludeerd dat de 

meeste ervan als (waarschijnlijk) doeltreffend zijn beoordeeld. 
 
De minister van I&W zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 

 
8. Wijziging van het besluit studiefinanciering 2000 in verband met het 

herinvoeren van de basisbeurs in het hoger onderwijs (Minister van OCW) 

Dit ontwerpbesluit geeft uitvoering aan het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 
hoger onderwijs. In het ontwerpbesluit worden onder meer de tegemoetkoming 
voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd en de omzetting van 

de studievoorschotvouchers voor de eerste vier cohorten die onder het 
leenstelsel hebben gestudeerd in een tegemoetkoming nader uitgewerkt.  
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Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel om advies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
9. Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet 

in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning 
met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg 
(Minister van SZW) 

Het wetsvoorstel heeft als doel om een vereenvoudiging te realiseren in de 
dubbele kinderbijslag intensieve zorg (DKIZ). DKIZ is voor ouders van kinderen 
met een intensieve zorgbehoefte en dient als tegemoetkoming in de extra kosten 
die de zorg voor deze kinderen meebrengt. Dit wetsvoorstel omvat twee 

wijzigingen:  

1. Proactieve dienstverlening. Hieronder valt allereerst het ambtshalve toekennen 
van DKIZ aan ouders van kinderen met een Wlz-indicatie. Zij hoeven dus zelf 
geen aanvraag meer in te dienen. Daarnaast voorziet dit wetsvoorstel in een 
verwerkingsgrondslag, die het voor CIZ mogelijk maakt om ouders die geen 
gebruik maken van hun mogelijke recht op DKIZ te informeren.  

2. Het mogelijk maken DKIZ met terugwerkende kracht toe te kennen. Dit 
wetsvoorstel voorziet in een standaard termijn van 6 maanden voor alle ouders.  
 
Aangenomen. De minister van SZW zal het voorstel om advies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
 

10. Besluit toeslag in bijzondere omstandigheden (Minister voor APP) 

Vorig jaar heeft het kabinet een AMvB gepubliceerd die het gebruik van 
versoepelde toeslagregels (indexatie) van de Wet Toekomst Pensioenen in 2022 

mogelijk maakte (Stb 2022, 211), zodat pensioenfondsen conform het nieuwe 

pensioenstelsel eerder kunnen indexeren. Die regeling is per 1 januari 2023 
vervallen. Nu de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen is uitgesteld 
naar (beoogd) 1 juli 2023, heeft de Tweede Kamer per motie de wens 
uitgesproken deze AMvB te verlengen. Met dit Besluit wordt de motie van de 
Kamer uitgevoerd.  
 

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

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake Beleidsreactie IBO jeugdcriminaliteit 
(Minister voor Rechtsbescherming) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

12. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 14 februari 2023 

a. MCU 

Vastgesteld. 
 

1.  Programma vereenvoudiging van het stelsel van 
bestaanszekerheid voor de burger (Minister voor APP) 

Inkomensondersteuning wordt vanuit verschillende domeinen door 
verschillende uitvoerders geleverd. De complexiteit van regelingen, de 

stapeling van voorwaarden en uitvoerders en het stelsel als geheel 
kan het voor mensen erg complex maken. De complexiteit draagt niet 
bij aan de effectiviteit van het beleid, aan het vertrouwen richting de 
overheid en kan leiden tot hardvochtige effecten. De stapeling van het 
beleid en de daarmee gepaarde (onvoorziene) effecten stoppen niet 
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bij departementsgrenzen. Een veel gehoord probleem is de 
doorwerking van inkomensveranderingen aan de kant van werk of 
sociale zekerheid op toeslagen. Het is nodig om - in aanvulling op 

vereenvoudigingstrajecten binnen verschillende domeinen over de 
domeinen heen, vanuit het burgerperspectief en gericht op 
bestaanszekerheid, tot vereenvoudiging van de 
inkomensondersteuning te komen. Ook de Staat van de Uitvoering 
vraagt hier aandacht voor. Om deze reden is met de betrokken 
departementen en uitvoerders besproken hoe een aanpak van 

vereenvoudiging en verbetering van inkomensondersteuning kan 
worden vormgegeven.  
 
Besproken. 

 
b. Vierhoek 

Vastgesteld.  
 

1.  Kamerbrief verkenning instrumenten gerichte ondersteuning 
huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023 

Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën krijgt mandaat om de 
brief nog op een aantal punten conform het besprokene aan te passen 

en te versturen.  
 

2.  Memo concept wetsvoorstel toekomstig stelsel Box 3 

Aangehouden. 
 

3.  Voortgangsbrief Arbeidsmarkt (mondeling) 

Besproken.  
 
c. RFL 

Vastgesteld. 
 

1.  Besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven Weeze 
(Minister van I&W) 

Het besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven Weeze geeft 
de grenzen aan van het beperkingengebied en bevat regels omtrent 

de bestemming en het gebruik van de grond binnen het 
beperkingengebied. Volgens de Wet luchtvaart bevat het besluit 
beperkingengebied buitenlandse luchthavens in elk geval regels met 

betrekking tot het gebruik van Nederlands grondgebied met het oog 
op de geluidbelasting van het luchthavenluchtverkeer, het externe 
veiligheidsrisico en de vliegveiligheid. Om de omgeving in de nabijheid 
van Weeze een gelijkwaardige bescherming te geven als de omgeving 

rond nationale luchthavens legt dit besluit dezelfde 
beperkingengebieden vast als bij de luchthavens van nationale 
betekenis. Er worden geen ruimtelijke plannen geraakt door de 
introductie van de beperkingengebieden; hierover heeft overleg met 
de gemeente Bergen plaatsgevonden. Het besluit voor Weeze heeft 
alleen betrekking op het vastleggen van ruimtelijke beperkingen 

op Nederlands grondgebied. Het betreft dus geen keuze over de 
omvang van de luchthaven; dat is voorbehouden aan de Duitse 
overheden en een wijziging daarvan is op dit moment niet 
aan de orde. 
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Aangenomen. De minister van I&W zal het besluit aan de Tweede 
Kamer 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. 

 
2.  Brief aan de Tweede Kamer inzake selectie vierde tranche 

Regio Deals (Minister van BZK) 

Middels deze brief wordt bekend gemaakt welke proposities zijn 
geselecteerd voor verdere uitwerking tot een Regio Deal. Zoals 
aangekondigd in de brief van 1 juli 2022 over de aanpak van de 
vierde tranche Regio Deals, konden tot 15 november 2022 Regio 

Deal proposities worden ingediend. In die proposities wordt 

omschreven wat de opgaven en het streefbeeld van de desbetreffende 
regio zijn, en een voorgestelde aanpak om de brede welvaart te 
vergoten met behulp van een Regio Deal. Er kwamen 23 voorstellen 
binnen met een totaal financieringsverzoek van bijna €700 mln. Voor 
deze tranche is €284,2 mln beschikbaar. BZK heeft, in samenwerking 

met SZW, OCW, EZK, I&W, VWS, LNV en J&V, 14 voorstellen 
geselecteerd aan de hand van het afwegingskader. 

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

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

geweest of op korte termijn zullen komen 

a.  Terugblik debat Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs d.d. 
15 februari 2023 (36229) 

b.  Terugblik interpellatie-Leijten over het negeren van een 

Kamermeerderheid inzake de Nederlandse positie in het Europese 
debat over de Europese digitale identiteit d.d. 16 februari 2023 

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

a. Communicatiekalender 

b. Kabinetsreactie op initiatiefnota lid Omtzigt inzake rijksinspecties 
(Minister van BZK) 
Zie RBJ d.d. 7 februari 2023, pt.2 

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat het kabinet een voorstel zal 

uitwerken voor een Wet op de rijksinspecties met als doel te zorgen voor 
een betere borging van de onafhankelijkheid van inspecties. De 
kabinetsreactie is een reactie op de daarmee verbandhoudende 
initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter versterking van de 
onafhankelijkheid van rijksinspecties. De kabinetsreactie geeft een 
algemene visie van het kabinet op de organisatie van de rijksdienst en de 
visie op het toezicht in het bijzonder. Voorts wordt in de kabinetsreactie 

ingegaan op de diverse voorstellen van het lid Omtzigt. Tevens wordt het 
voorbereidingstraject van het voorstel voor een (kader)wet op de 
rijksinspecties geschetst.  
 
Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 
c.  Niet openbaar 
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d.  Uitspraak gerechtshof Den Haag etnisch profileren Koninklijke 
Marechaussee 

e. Stand van zaken Landbouwakkoord 

f. Internetconsultatie wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting 

g.  Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) 

h.  Benoeming burgemeester van Almere 

W.H.J.M. van der Loo 

 
XX. Besluitenlijst 

 
 
 


