
 
 

 

 
   

 

 

MINISTERRAAD 
  

 

 Kenmerk         :  4282336 

 
 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 19 augustus 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 11.15 uur  

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Notulen van de vergadering van 5 juli 2022 
(nr.3771231)  

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. De wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met 
een nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en –
Evaluatie (ARIE-regeling) inzake de risico’s zware ongevallen met 
gevaarlijke stoffen (Minister van SZW)  

In 2020 is het herzieningstraject van de ARIE-regeling van start gegaan. 
Reden voor de herziening is dat de regelgeving op een aantal punten op dit 
moment niet goed handhaafbaar is, met als consequentie dat de veiligheid 

van de werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Met de 
herziening moet worden bereikt dat bedrijven de ARIE-regeling beter 
kunnen naleven en dat de ARIE-regeling beter kan worden gehandhaafd, 
opdat de veiligheid van de werknemers beter gewaarborgd wordt.  
• De belangrijkste hoofdlijnen waarop de ARIE-regeling gewijzigd wordt,   
zijn:  

o  Het vereenvoudigen van de aanwijssystematiek;  
o  Harmonisering van de aanwijssystematiek op de CLP-verordening, 

   die oudere EU-wetgeving afstemt op het wereldwijd geharmoniseerde 
   systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen;  
o  Uitbreiding van de handhaving;  
o  Aansluiting van de ARIE-regeling op het Brzo 2015 (vanaf 2023 de   
   Omgevingswet/het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)) 

 
Aangenomen. De minister van SZW zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
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3. Eerste bespreking Miljoenennota (Minister van Financiën) 

a. Samenvatting 

Besproken 
 

b. Hoofdstuk 1 t/m 3 

Besproken en aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 19 juli 2022, nr.28 
(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de onderstaande onderwerpen zijn 
vastgesteld: 
1. Kamerbrief inzake stand van zaken implementatie richtlijnen in het 

tweede kwartaal 2022 

 
b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 16 augustus 2022, 

nr.30 (Minister van BZ)   

De conclusies ten aanzien van de onderstaande onderwerpen zijn 
vastgesteld: 
1. Kamerbrief appreciatie tijdelijke herziening EU-Slotverordening 

 
c. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 
d.  Stand van zaken Oekraïne 

5. Aanpassing Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT) 
(Minister van BZK) 

De Rijksoverheid contracteert onder algemene voorwaarden die bij besluit van 
de minister-president worden vastgesteld. Er zijn algemene voorwaarden voor 

de inkoop van IT-producten/ -diensten (ARBIT) en van overige producten (ARIV) 
en diensten (ARVODI). De rijksbrede Commissie Bedrijfsjuridisch Advies (CBA) 
draagt zorg voor de ontwikkeling en het beheer van de algemene voorwaarden. 
De laatste wijziging van de ARBIT dateert van 2018 en in de afgelopen periode 
is door een werkgroep van de CBA gewerkt aan een nieuwe versie, de ARBIT-
2022. Met het oog op de wijziging en actualisering is intern en extern inbreng 

opgehaald. De belangrijkste onderwerpen waarop de ARBIT zijn getoetst en zo 

nodig aangepast, betreffen: clouddienstverlening, audits en 
kwaliteitsmanagement, aansprakelijkheid, informatieveiligheid, geheimhouding, 
bescherming persoonsgegevens, artificiële intelligentie en agile 
softwareontwikkeling. Daarnaast zijn de voorwaarden op taalfouten nagelopen 
en kleine correcties uitgevoerd ter verbetering (van de leesbaarheid) van de 
tekst. 
 

Aangenomen.  
 

6. Brief aan de Tweede Kamer inzake Rijksbreed Cloudbeleid 2022 
(Staatssecretaris van BZK)  

Het voorgestelde rijksbrede cloudbeleid 2022 is aangekondigd in de I-strategie 
2021-2025 en vervangt het rijksbrede cloudbeleid zoals dat in 2011 is ingesteld, 
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en dat niet meer aansloot bij de huidige stand van zaken van de private 
cloudindustrie en -techniek. Public clouddiensten mogen voor overheidsdiensten 
worden gebruikt onder voorwaarden en met enkele uitzonderingen, die gericht 

zijn op de bescherming van de verzameling van digitale kroonjuwelen van de 
Nederlandse overheid. Elk departement moet in staat worden gesteld om 
relevante risico's in beeld te hebben en te houden zodat iedere minister (binnen 
de eigen verantwoordelijkheid) zich kan verzekeren dat risico's beheerst zijn en 
blijven, inclusief voor alle Departementaal Vertrouwelijk gerubriceerde 
informatie. Vanwege de potentieel grote omvang van de digitale afhankelijkheid 

is daarbij speciale aandacht voor de risico's van statelijke actoren en privacy 
gevoelige informatie. CIO Rijk werkt een implementatierichtlijn (verplicht) een 
handreiking (verzameling best practices niet verplicht) uit voor zinvolle 
risicoanalyse. 
 

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

 
7. Brief aan beide Kamers inzake instellings- en benoemingbesluit 

Maatschappelijk Impact Team (MIT) (Minister van SZW)  

In de kamerbrieven over de lange termijnstrategie corona (d.d. 8 februari 2022, 
1 april 2022, 13 juni 2022) heeft het kabinet aangekondigd de doelstellingen 
achter het coronabeleid te verbreden. In het verlengde hiervan wordt ook de 
advisering over het coronabeleid verbreed door middel van oprichting van het 
Maatschappelijk Impact Team (MIT). De taak van het MIT is om te adviseren 
over de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van het coronabeleid 

en eventuele andere infectieziekten met pandemisch potentieel. Het MIT zal zo 
veel mogelijk parallel aan het Outbreak Management Team (OMT) functioneren. 
Het MIT is samengesteld uit een voorzitter en negen andere leden. De voorzitter 
en de leden zijn gekozen op basis van hun brede expertise en ervaring met 

advisering over sociaalmaatschappelijke en economische vraagstukken. 
 

De raad stemt in met benoeming van de volgende leden van het MIT: 

- drs. J.C.M. Sap (voorzitter); 
- prof.dr. M. Bussemaker; 
- prof.dr. ir. E.H.W.J. Cuppen; 
-  prof.dr. G.B.M. Engbersen; 
-  prof.dr. A.W.M. Evers; 
-  dr. A.W. de Groot Ruiz; 

- prof.dr.ir. K. Koelemeijer; 
-  drs. C.J. Kraaijeveld; 
- prof.dr. B.J. ter Weel; 
-  H. Yagkoubi. 
 

8a. Concept-Klimaatnota (Minister voor K&E) 

De concept-klimaatnota wordt dit jaar met Prinsjesdag gepubliceerd, 
tegelijkertijd met de conceptcijfers van de KEV2022. Ook de uitkomsten van de 
publieke consultatie op het ontwerp-beleidsprogramma klimaat worden op dat 

moment aan de Tweede Kamer verzonden.  
 

Aangenomen. De minister voor K&E zal de concept-Klimaatnota voor advies 
aanhangig maken bij de afdeling advisering van de Raad van State.  
 

8b. Reactie op publieke consultatie Ontwerp-Beleidsprogramma Klimaat 
(Minister voor K&E)  

De concept-klimaatnota wordt dit jaar met Prinsjesdag gepubliceerd, 
tegelijkertijd met de conceptcijfers van de KEV2022. Ook de uitkomsten van de 

publieke consultatie op het ontwerp-beleidsprogramma klimaat worden op dat 
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moment aan de Tweede Kamer verzonden. Beide stukken worden om advies 
aanhangig gemaakt bij de afdeling advisering de Raad van State. 
 

Aangenomen. De minister voor K&E zal de reactie op de publieke consultatie 
Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat voor advies aanhangig maken bij de afdeling 
advisering van de Raad van State.  
 

9. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. MCCb d.d. 20 juli 2022 

Vastgesteld 
 

b. MCCb d.d. 27 juli 2022 

Vastgesteld 
 

c. Vierhoek d.d. 16 augustus 2022  

Vastgesteld 
 
d. MCCb d.d. 4 augustus 2022 

Vastgesteld 
 

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

a.  Debat over de uitspraken van de minister van BZ inzake de 

stikstofafspraken uit het Coalitieakkoord alsmede over zijn 
uitspraak dat er minstens tien miljard euro nodig is voor 
koopkracht 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Het verder vullen van de gasopslagen in Norg en Bergermeer 

(Minister voor K&E) 

Het kabinet spant zich in om ervoor te zorgen dat de Nederlandse 

gasopslagen deze zomer zo ver mogelijk worden gevuld. Dit is van belang 
voor de leveringszekerheid in de aankomende winters, met het oog op een 
mogelijke verdere beperking van de toevoer van Russisch gas naar 
Noordwest Europa, of zelfs een volledige beëindiging daarvan. 

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

 
c. Interview AD minister Hoekstra 19 augustus 2022 

d. Droogte 

e. Stand van zaken asiel 
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f.  Integraal Zorgakkoord 

g.  Stand van zaken Corona 

h.  Stand van zaken proces Remkes 

i. Indexering boetes 

j. Bijeenkomsten kabinet  

k.  Niet openbaar 

XX. Besluitenlijst 

 
II. Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad  

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 26 juli 2022, nr.29 
(Minister van BZ) 

De raad heeft kennisgenomen van de conclusies ten aanzien van de 
onderstaande onderwerpen: 
1. Kamerbrief appreciatie winterpakket aardgas van de Europese Commissie 

 
b. Aankondiging kamerbrief over het besluit van aanbieden COVID-19-

herhaalprik in najaar 2022 (Minister van VWS) 

I.v.m. het reces heeft de minister van VWS de leden van het kabinet d.m.v. 

een WhatsApp bericht op de hoogte gesteld van zijn besluit dat er een nieuwe 
COVID-19-vaccinatieronde volgt vanaf de tweede helft van september 2022. 
De brief aan de Tweede Kamer over dit besluit is verzonden op 29 juli 2022 
(25 295 nr. 1933). 

   
     Voor kennisgeving aangenomen.  
 


