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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 25 november 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aan te vangen in aansluiting op de ministerraad van het Koninkrijk 

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1a. Notulen van de vergadering van 4 november 2022 (nr.3776415 en 
nr.3777132)  

Vastgesteld 
 

1b. Notulen van de vergadering van 11 november 2022 (nr.3776695) 

Vastgesteld 
 

2. Oekraïne 

a.  Conclusies RVI-OEK d.d. 22 november 2022 

Vastgesteld 
 

3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 22 november 2022, 
nr.44 (Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1 BNC-fiche  
1.1 Fiche 1: Wijziging Raadsaanbeveling gecoördineerde aanpak vrij 

verkeer gedurende Covid-19-pandemie  

2 Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkeling) d.d. 28 november 2022  
2.1 Opvolging EU-AU top  
2.2 Dialoog met Afrikaanse Unie Commissievoorzitter Faki  
2.3 Oekraïne en Afghanistan  
3 Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport d.d. 28 en 29 

november 2022  
 Onderwijsraad d.d. 28 november 2022  

3.1 Raadsconclusies over welzijn in digitaal onderwijs 
3.2 Raadsaanbeveling trajecten naar succes op school 
3.3 Beleidsdebat over de Europese onderwijsruimte in tijden van 

Russische agressie in Oekraïne  
3.4 Diversen  
4 Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport d.d. 28 en 29 

november 2022 

 Cultuur/AV d.d. 29 november 2022  
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4.1 Resolutie van de Raad over het werkplan cultuur 2023-2026  
4.2 Voortgangsrapportage Europese Mediavrijheid verordening  
4.3 Beleidsdebat over steun voor en solidariteit met de Oekraïense 

cultuur, met inbegrip van het cultureel erfgoed  
4.4 Diversen  
5 Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport d.d. 28 en 29 

november 2022  
 Jeugd d.d. 28 november 2022  
5.1 Intergenerationele dimensie van jeugd 

5.2 Europees Jaar van de Jeugd 2022  
6 Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport d.d. 28 en 29 

november 2022  
 Sport d.d. 29 november 2022  
6.1 Duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur  

6.2 Toekomstige ontwikkeling van sport  
6.3 AOB – Sportevenementen en mensenrechten  

7 Raad Concurrentievermogen (Interne Markt en Industrie) d.d. 1 
december 2022  

7.1 EU Chips Act  
7.2 Richtlijn inzake Corporate Sustainability Due Diligence (IMVO)  
7.3 Verordening geografische benaming ambachtelijke en industriële 

producten  
7.4 Herziene Richtlijnen Grotere rol voor de consument bij de groene 

transitie  
7.5 Europese Agenda voor Toerisme 2030  
7.6 Verordening Ecodesign voor duurzame producten  
7.7 Diversenpunten  
8 Raad Concurrentievermogen (Research/Space) d.d. 2 december 2022  
8.1 Raadsconclusies Onderzoeksinfrastructuren  

8.2 Raadsconclusies Nieuwe Europese Innovatie Agenda  
8.3 Leidende principes op kennisvalorisatie  

8.4 Wetenschap als instrument om het beleidsproces te ondersteunen in 
de lidstaten  

8.5 Exploitatie Europese ruimtevaartdata  
8.6 Diversenpunten  
9 EU - Westelijke Balkan Top Tirana d.d. 6 december 2022 

10 Kabinetsappreciatie Commissievoorstel macro-financiële bijstand 2023 
aan Oekraïne  

11 Kabinetsappreciatie Commissie Werkprogramma 2022 
 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

4. Benoemingen en instelling commissies  

a. Benoemingen twee nieuwe leden Adviescollege ICT-toetsing 
(Staatssecretaris van BZK)  

De raad stemt in met de volgende benoemingen voor het Adviescollege  
ICT-toetsing: 
- drs. H.J.A. van Osch (voorzitter) 

- prof. dr. J. Visser 
- N. van der Voort, MSc. 

 
b. Benoeming lid Raad voor Cultuur (Staatssecretaris van OCW)  

De raad stemt in met de benoeming van E. Righini tot lid van de Raad van 
Cultuur.  
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c. Benoemingsbesluit voorzitter, vice-voorzitter en leden 
onafhankelijke commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel 
(OCTAS) (Minister van SZW) 

De raad stemt in met de volgende benoemingen voor de adviescommissie 
Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel: 

- drs. R.A. Vermeij (voorzitter) 
- mr. drs. B.J. Bruins (vice-voorzitter) 
- S.U. Mohabir BSW 
- prof. Dr. M. Lindeboom; 
- ir. J.M.C. Westerbeek-Huitink 
- ir. N.J. Kistemaker  
- prof. dr. P.W.C. Koning  

- prof. dr. I.W.C.M. Borghouts 

- dr. W.E.L. de Boer 
- drs. H. van de Kraats 

 
d. Instellingsbesluit en Benoemingsbesluit van de adviescommissie 

Lijst Beroepsziekten (Minister van SZW)  

De raad stemt in met de volgende benoemingen voor de adviescommissie 
Lijst Beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen: 
- D.J.J. Heederik (voorzitter) 

- F.G Schaafsma 
- H.F. van der Molen 
- S. Peters 
- J.M. Rooijackers 
- A.S.A.M. van der Burght 

 

En als plaatsvervangende leden: 

- R.C.H Vermeulen  
- S.W. Franklin 
- E.L.P.J. Tielemans 
- A.J. van der Beek 
- R. Houba 

 

e. Voordracht benoeming voorzitter en leden Nederlandse Sportraad 
(Minister van VWS)   

De raad stemt in met de volgende (her)benoemingen voor de Nederlandse 
Sportraad:  
- M. van Praag (voorzitter)  
- M.Y.C.G. Bolhuis-Eijsvogel  
- P.F.G. Depla 
- F. Gamei  
- J. Griffioen  

- A.J. van den Hoek  
- M. Kilic-Karaaslan  
- prof. dr. E.J.A. Scherder  
- E. Snijder  
- prof. mr. B.E.M. Wientjes  

 

f. Instellingsbesluit Staatscommissie rechtsstaat (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

Met de instelling van de Staatscommissie rechtsstaat wordt uitvoering 

gegeven aan de motie Omtzigt/Van Dam (Kamerstukken II, 2020/2021, 35 
510 nr.12), waarin de regering wordt gevraagd om voorbereidingen te 
treffen voor een staatscommissie die het functioneren van de rechtsstaat 
analyseert en met voorstellen komt om deze te versterken, in het licht van 
de constateringen en aanbevelingen in het rapport “Ongekend onrecht”.  
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De raad stemt in met de instelling van de Staatscommissie rechtsstaat en 
de benoeming van prof. dr. H.R.B.M. Kummeling als voorzitter. 

 
5. Brief aan de Staten-Generaal inzake kader modernisering (staats)nood- 

en crisisrecht (Minister van J&V) 

De brief beoogt een helder en eenduidig kader te schetsen dat gebruikt kan 
worden bij de gefaseerde modernisering van het (staats)nood- en crisisrecht. In 
de brief wordt de indeling van het (staats)nood- en crisisrecht verduidelijkt. 
In het kader worden verschillende soorten noodbevoegdheden gecategoriseerd in 
drie categorieën: (1) noodbevoegdheden tijdens de noodtoestand, (2) 
noodbevoegdheden die in werking gesteld moeten worden en (3) vormvrije 

noodbevoegdheden. Per categorie worden kenmerken gegeven op basis waarvan 

bepaald kan worden tot welke categorie een bepaalde noodbevoegdheid behoort. 
Per categorie wordt beschreven welke procedure tot inwerkingstelling en 
buitenwerkingstelling doorlopen moet worden. In de brief wordt daarna 
beschreven welke rol het parlement in de verschillende fases in een crisis 
toekomt. Het kabinet schrijft in de brief dat het hierna gaat onderzoeken welke 

lacunes in noodwetgeving bestaan. Na het afronden van de inventarisatie van 
ontbrekende noodbevoegdheden zal het kabinet werken aan een 
interdepartementale routekaart voor de modernisering van het staatsnoodrecht. 
In deze routekaart zal duidelijk worden gemaakt welke noodwetgeving, van 
welke departementen, wanneer gemoderniseerd zal worden. Op basis van deze 
routekaart kan gestart worden met de gefaseerde modernisering.  
 

Aangenomen. De minister van J&V zal de brief aan de Staten-Generaal sturen.  
 

6. Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen (Minister van J&V) 

Dit conceptwetsvoorstel beoogt bij te dragen aan een effectievere aanpak van 
ondermijnende criminaliteit. Via een (civielrechtelijke) wettelijke regeling voor 
non conviction based confiscation (NCBC) wordt voorzien in een nieuwe 
afdoeningsmodaliteit die kan leiden tot de confiscatie van een goed met een 
criminele herkomst, zonder een daaraan voorafgaande veroordeling voor een 
strafbaar feit. Het voorstel geeft uitvoering aan het coalitieakkoord. 

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

7. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van 
de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken (Staatssecretaris van J&V) 

In de brief aan de Tweede Kamer over de besluitvorming in de opvangcrisis van 
26 augustus 2022 is toegezegd dat het kabinet een wetsaanpassing voorbereidt 
waarmee de nationale beslistermijn in nareiszaken in lijn zal worden gebracht 

met de termijn van 9 maanden uit de EU gezinsherenigingsrichtlijn. 
Dit wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 strekt daartoe.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

8. Agentschapsaanvraag Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) 
(Minister van BZK) 

De strategische samenvoeging van de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) en 

Interdepartementale Pakket en Koeriersdienst (IPKD) naar Rijksorganisatie 
Beveiliging en Logistiek (RBL) maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van 
de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Alle organisatieonderdelen 
van UBR worden geherpositioneerd binnen het ministerie van BZK. UBR komt 
hiermee als overkoepelende organisatie te vervallen. 
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Voor RBL geldt dat het kabinet de huidige organisatievorm graag wil continueren, 
omdat RBL gebaat is bij een bedrijfsmatige manier van werken. Daarbij wordt 
aangesloten op de kabinetsreactie inzake de brede evaluatie voor de 

organisatiekaders van overheidsorganisaties op afstand en een reactie op het 
interdepartementaal beleidsonderzoek (lBO) naar het agentschapsmodel. Dit 
bekent voor RBL dat naast de waarden van doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid, er explicieter ruimte komt voor andere waarden zoals 
legitimiteit, ambtelijk vakmanschap en veiligheid. Deze uitwerking van het 
agentschapsmodel waarbij een bedrijfsmatig model wordt gecombineerd met een 

brede insteek voor een brede set aan maatschappelijke waarden, is maatgevend. 
Hiermee is het kabinet ervan overtuigd dat RBL zich op de juiste wijze kan 
inzetten voor dienstverlening binnen het Rijk, maar ook aansluiting blijven 
zoeken bij maatschappelijke opgaven. 
 

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

9. Wetsvoorstel ter uitvoering van het op 3 mei 1996 te Londen tot stand 
gekomen Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding 
voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en 
schadelijke stoffen (HNS-verdrag) (Minister van I&W) 

Het wetsvoorstel betreft de uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake 
aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over 
zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-verdrag). Met dit verdrag 
worden partijen die schade lijden als gevolg van een ongeval waarbij een 
zeeschip is betrokken dat gevaarlijke en schadelijke stoffen vervoert (HNS-

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

 
10. Besluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling 

hoofdspoorweginfrastructuur (Staatssecretaris van I&W) 

Vervoerders kunnen jaarlijks capaciteit aanvragen bij de infrastructuurbeheerder 
om op het spoor te kunnen rijden. Dit doen zij bij ProRail. ProRail verdeelt de 

capaciteit conform spelregels die opgenomen zijn in Europese en nationale 
regelgeving, waaronder het Besluit capaciteitsverdeling 
hoofdspoorweginfrastructuur. De wijziging van het Besluit behelst de toevoeging 
van een prioriteringsregel aan de huidige spelregels. Deze prioriteringsregel geeft 
bij schaarste op het netwerk voorrang aan binnenlands concessie- 
personenvervoer ten opzichte van binnenlands opentoegang-personenvervoer. 
De wijziging geeft invulling aan het uitgangspunt dat binnenlands 

concessievervoer de basis van het Nederlandse openbaar spoorvervoernetwerk 
vormt, zoals de toenmalige staatsecretaris van I&W in 2020 aan de Tweede 
Kamer heeft geschreven. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris 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. 
 

11. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid 
vreemdelingen (BuWav) 2022 in verband met een tijdelijke vrijstelling 
van de tewerkstellingsvergunningsplicht, gelet op de tijdelijke opvang 
van asielzoekers op zeeschepen (Minister van SZW) 

Met de ontwerpwijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 
2022 wordt een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht 

(twv-plicht) gecreëerd voor personeel afkomstig van buiten de EER (hierna: 
derdelanders) op cruiseschepen waar asielzoekers worden opgevangen. Om het 
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risico op misstanden te verkleinen en te waarborgen dat er enkel in het kader 
van deze specifieke crisissituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling, 
is de vrijstelling scherp afgebakend. Zo is als voorwaarde opgenomen dat de 

arbeid verricht wordt op een bij ministeriële regeling aangewezen zeeschip, dat 
enkel kan worden aangewezen als het schip als tijdelijk opvangcentrum voor 
asielzoekers wordt geëxploiteerd. Ook zijn de werkzaamheden die onder de 
vrijstelling vallen scherp afgebakend. Het gaat daarbij om werkzaamheden die 
zien op dienstverlening in de basisvoorzieningen aan boord van het schip. Met 
dergelijke basisvoorzieningen wordt gedoeld op hospitality en facility taken zoals 

schoonmaak en catering. Bovendien is de vrijstelling tijdelijk van aard. De 
vrijstelling vervalt op een op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.  
 
Aangenomen. De minister van SZW zal het voorstel voor advies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
12. Wetsvoorstel wijziging AOW, Wfsv en Invorderingswet in verband met 

afschaffen schuldig nalatig verklaring (Minister voor APP) 

In de wet is bepaald dat burgers op hun AOW-uitkering gekort kunnen worden 

als zij niet (volledig) voldoen aan de AOW-premieplicht. Burgers kunnen dan door 
de Belastingdienst voorgedragen worden aan de SVB voor een beoordeling op 
schuldige nalatigheid bij het niet betalen van de AOW-premie. Het schuldig 
nalatig verklaren kan disproportioneel uitpakken voor kwetsbare burgers. Een 
relatief kleine premieschuld kan leiden tot een levenslange korting op de AOW-
uitkering. Ook is gebleken dat de doorwerking van jurisprudentie zeer complex is 
voor de uitvoering. Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep zijn aanleiding 

geweest om de uitgangspunten van schuldig nalatig verklaren en de wet- en 
regelgeving hierbij tegen het licht te houden en te bezien of herziening van het 
beleid gewenst is. Alles overwegende is het wenselijk is om de korting vanwege 
schuldige nalatigheid te laten vervallen. Het wetsvoorstel beoogt de uitvoering 

van de AOW voor de SVB en Belastingdienst te vereenvoudigen en om 
disproportionele effecten voor burgers te voorkomen.  
 

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

13. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 22 november 
2022 

a.  Vierhoek 

Vastgesteld 
1.  Inframarginale heffing 

Aangenomen. De minister voor K&E zal op een later moment de brief 
aan de Tweede Kamer sturen.  

 
2.  Noodfonds 

Aangenomen. De minister voor APP zal op een later moment de brief 
aan de Tweede Kamer sturen. 
 

3.  Voorstel serie Catshuissessies over begroting, economie en 
arbeidsmarkt (mondeling) 

Besproken 
 

b. RVI 

Vastgesteld 
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c. RDINEV 

Vastgesteld  
 

1.  Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 
(MCCb) 2022 (Minister-president, minister van AZ)  

Het besluit regelt de organisatie en werkwijze van de Ministeriële 

Commissie Crisisbeheersing (MCCb). De commissie besluit over het 
geheel van maatregelen, voorzieningen, voorschriften en 
handelingsperspectieven met het oog op een samenhangende aanpak 
in situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, 
of in andere situaties die een grote maatschappelijke impact (kunnen) 

hebben. De werkwijze en ambtelijke ondersteuning van de MCCb zijn 
nader uitgewerkt en beschreven in het Nationaal Handboek 

Crisisbeheersing. 
 

Aangenomen. De minister-president zal het besluit vaststellen. 
 

2.  Nationaal Handboek Crisisbeheersing (Minister van J&V) 

Het Nationaal Handboek Crisisbeheersing is een nadere uitwerking en 
concretisering van het Besluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 
2022 en beschrijft de organisatie, werkwijze en ondersteuning van die 
commissie. Het legt op hoofdlijnen de rollen, taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast van de belangrijkste 
actoren binnen de nationale crisisstructuur, alsmede de afspraken 
over de aansluiting op bestuurlijk en (hoog)ambtelijk niveau in de 
verschillende gremia en onderdelen binnen die structuur door 

veiligheidsregio's en andere publieke en private partners. 
 

Aangenomen. De minister van J&V zal het Nationaal Handboek 
Crisisbeheersing aan de Tweede Kamer sturen.  

 
3.  Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg 

(Minister van J&V) 

Deze contourennota is een nadere uitwerking van het 
kabinetsstandpunt (3 februari 2021, 29 517, nr.198) en geeft op 
hoofdlijnen de noodzakelijke vernieuwingen en veranderingen in het 
beoogde toekomstige stelsel van crisisbeheersing en van 

brandweerzorg weer. Deze contourennota schetst, uitgaande van dit 
in de basis goed werkende stelsel op lokaal en regionaal niveau, 
primair hoe de organisatiestructuur, bevoegdheden en samenwerking 
van de betrokken partners bij interregionale, nationale en 

internationale risico’s en crises vernieuwd worden, en gaat tevens in 
op de veranderingen in de brandweerzorg. 

 

Aangenomen. De minister van J&V zal de contourennota aan de 
Tweede Kamer sturen.  

 
4.  Defensie Ruimte Agenda (Minister van Defensie) 

In de in juni uitgebrachte Defensienota 2022 is aangekondigd dat het 
ministerie van Defensie een Ruimte Agenda zal uitbrengen. Het 
uitbrengen van deze agenda sluit aan bij het mondiaal toegenomen 
militaire belang, gebruik en afhankelijkheid van de ruimte en de 
daaruit voortvloeiende dreigingen. Het gebruik van de ruimte is 

onmisbaar geworden voor het goed functioneren van de Nederlandse 
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krijgsmacht. Het gaat daarbij met name om het gebruik van 
satellieten die essentieel zijn voor de navigatie, communicatie en 
aardobservatie bij het informatiegestuurd optreden van onze 

strijdkrachten. 
 

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

 
5.  Landelijk Crisisplan Digitaal (Minister van J&V) 

De Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 benadrukt het 
belang van snel en adequaat reageren op cyberincidenten en –crises. 
Efficiënte samenwerking tussen overheidsorganisaties, het 

bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties is 

daarbij essentieel – ook over lokale, regionale en nationale grenzen 
heen. Dit Landelijk Crisisplan Digitaal biedt hiervoor de kaders. Om de 
landelijke crisisaanpak te vertalen naar operationeel uitgewerkte 
plannen voor specifieke organisaties in onze samenleving bevat dit 
plan veel informatie over de crisisbeheersing in het digitale domein en 

de koppeling met de fysieke gevolgbestrijding, op nationaal en 
regionaal niveau. 
 
Aangenomen. De minister van J&V zal een publieksversie van het 
Landelijk Crisisplan Digitaal aan de Tweede Kamer sturen.  

 
6.  Herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling 

(Minister voor BHOS) 

Het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling bouwt voort op de 

in de BHOS-nota aangekondigde coherentie-thema’s. Het actieplan is 

een kabinetsbreed plan. Verantwoordelijkheid van uitvoering van het 
in de annex beschreven beleid ligt bij de betrokken ministeries. In dit 
actieplan wordt het belang voor ontwikkelingslanden expliciet 
gemaakt. 

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

Kamer sturen.  
 

7.  Kamerbrief Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West 
Afrikaanse kuststaten post 2022 (Minister van BZ) 

De nationale mandaten voor de Nederlandse bijdrage aan de missies 
in de Sahel worden met 18 maanden (t/m 30 juni 2024) verlengd. Dit 
betreft: (1) Nederlandse bijdrage aan de VN-missie MINUSMA (16 
pax) op voorwaarde dat deze in staat zijn om een effectieve bijdrage 
te leveren aan de uitvoering van het mandaat van de Veiligheidsraad; 

(2) Nederlandse bijdrage aan EU-missies in de Sahel EUTM Mali (6 
pax) en EUCAP Sahel Mali en Niger (gecombineerd mandaat van 15 
pax); en (3) beëindiging van het nationale mandaat t.b.v. de bijdrage 
aan de Taakgroep Takuba. De brief gaat tevens in op een aantal 
ontwikkelingen in de Sahel en bredere regio.  
 

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

 
8.  Kamerbrief aanpak statelijke dreigingen en aanbieding 

dreigingsbeeld statelijke actoren (Minister van J&V) 

Met deze brief biedt het kabinet het tweede dreigingsbeeld statelijke 
actoren aan, geeft het daarop een reactie en zet het beleid voor de 
aanpak van statelijke dreigingen uiteen. Het dreigingsbeeld statelijke 
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actoren is een gezamenlijk product van de AIVD, MIVD en NCTV. De 
brief schetst de beleidsinzet voor de aanpak van statelijke dreigingen 
langs vier hoofdaccenten: 

1.  Proactief optreden wanneer Nederlandse publieke belangen 
worden geschaad; 

2.  Bevorderen en beschermen van de economische veiligheid, 
waaronder kennisveiligheid; 

3.  Tegengaan van ongewenste buitenlandse inmenging;  
4.  Beschermen van democratische processen en instituties. 

Daarnaast geeft de brief invulling aan de nadere uitwerking van het 
coalitieakkoord en verschillende moties en toezeggingen op het 
gebied van onder meer vitale infrastructuur, kennisveiligheid en 
ongewenste buitenlandse inmenging. 

 

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

 
d. REA 

Vastgesteld 
 

1. Stand van zaken EU energieprijzen 

De Europese Commissie heeft een outline van een 
marktcorrectiemaatregel (price cap) gepresenteerd. De primaire inzet 
van Nederland is het, samen met gelijkgezinde EU-lidstaten, blijven 
bepleiten dat elke vorm van marktingrijpen moet plaatsvinden binnen 
de voorwaarden van de Europese Raad van 20 oktober.  
 

De REA neemt kennis van de stand van zaken. 

 
2. Rechtsstaat Hongarije 

In de periode tussen 22 en 30 november 2022 worden de volgende 
stukken gepubliceerd: 1) het concept uitvoeringsbesluit ter 
goedkeuring van het Hongaarse herstel en veerkrachtplan en 2) de 
Commissiebeoordeling van de implementatie van de corrigerende 
maatregelen door Hongarije in het kader van de 
rechtstaatverordening van het meerjarig financieel kader, met evt. 

een voorgestelde aanpak voor het al dan niet opschorten van EU-
middelen aan Hongarije.  
 
De REA neemt kennis van de stand van zaken. 

 
3. Kamerbrief Stabiliteits- en Groeipact (SGP) 

Op 9 november jl. is de Commissiemededeling over de hervorming 
van het SGP en de Macro-economische onevenwichtigheidsprocedure 
(MEOP) gepubliceerd. Het Zweedse voorzitterschap heeft 

medegedeeld te streven naar Raadsconclusies in maart 2023, waarna 
eventuele wetgevende voorstellen zullen volgen. Een eerste 
gedachtewisseling hierover tussen EU-lidstaten is gepland in de 
Ecofinraad op 6 december 2022. Om de Kamer tijdig te informeren 
dient de voorliggende brief, ter vervanging van een BNC-fiche. 
 
Aangenomen. De minister van Financiën zal de brief aan de Tweede 

Kamer sturen. 
 

4. Hoge energieprijzen en impact op Europese energie-intensieve 
industrie 
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In het Commissiedebat bedrijfslevenbeleid van 19 oktober jl. heeft de 
minister van EZK toegezegd voor het eind van het jaar een brief te 
sturen over de problematiek van de gestegen energieprijzen voor de 

grote industrie en daarin ook het Europese perspectief mee te nemen.  
 
De REA wijdt een discussie aan dit onderwerp. 
 

5. W.v.t.t.k.: Triloogonderhandelingen Richtlijn loontransparantie 

e. RFL 

Vastgesteld 
 

1. Voortgang integrale gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied 
en opvolging Porthos-uitspraak (Minister voor N&S) 

In de brief wordt de uitspraak van de Raad van State over het 
Porthos-project en de bouwvrijstelling nader geduid en wordt 
ingegaan op de mogelijke effecten voor het vestigingsklimaat. 

Vervolgens wordt een aanpak langs twee lijnen geschetst: een aanpak 
gericht op directe stikstofreductie en aanpak gericht op een blijvende 
dalende lijn. Dit gaat onder meer om de piekbelastersaanpak, een 
versterking van het bronmaatregelenpakket en de inzet op normeren 
en beprijzen. Tot slot wordt aangegeven dat het cruciaal is voor de 
aanpak dat vergunningverlening robuust en juridisch houdbaar is en 
worden hier concrete beleidsplannen voor gepresenteerd. 

 
Aangenomen. De minister voor N&S zal de brief aan de Staten-
Generaal sturen.  

 
2. Kamerbrief Toekomst landbouw (Minister van LNV) 

Naar aanleiding van de eerste kabinetsappreciatie van het rapport 
Remkes is een nieuwe versie van de Kamerbrief Toekomst landbouw 
opgesteld. De minister van LNV zal samen met relevante partijen het 
toekomstperspectief, de keuzes die hiervoor nodig zijn en de 

benodigde ondersteuning vormgeven om te komen tot een 
toekomstbestendige Nederlandse landbouw in 2040, dat wordt 
uitgewerkt in een Landbouwakkoord.  

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

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

geweest of op korte termijn zullen komen 

a.  Terugblik commissiedebat Begrotingsonderdeel Jeugd en 
aanverwante zaken, d.d. 21 november 2022 

b.  Terugblik commissiedebat Jeugdbescherming, d.d. 24 november 
2022 

c.  Terugblik commissiedebat Hoofdrailnetconcessie: reizigers, 
toegankelijkheid en decentralisatie, d.d. 1 november 2022 
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d. Motie-Ellian over aan gedetineerden in de ebi en AIT's maximaal 
twee advocaten toestaan voor rechtsbijstand ter zake van straf- en 
daaraan gerelateerde zaken (24 587, nr.868) en motie-Ellian over 

het weigeren van brieven tussen Mohammed B. en Ridouan Taghi 
tenzij evident geen sprake is van versluierde communicatie (24 
587, nr.867) 

e. Brief van de voorzitter van de Tweede Kamer over informatiepositie 
van de Tweede Kamer, d.d. 24 november 2022 

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

in de agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Brief aan de Tweede Kamer inzake Water en bodem sturend bij 

ruimtelijke ontwikkelingen (Minister van I&W) 

In het coalitieakkoord is afgesproken om water en bodem sturend te maken 
bij ruimtelijke ontwikkelingen. In de brief aan de Tweede Kamer wordt dit 
nader uitgewerkt. Door water en bodem meer leidend te laten zijn bij 
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen toekomstige problemen worden 
voorkomen, maar vooral ook hoge kosten en verdere schade tegengegaan. 

Daarvoor moeten keuzes worden gemaakt, zodat alle ambities een plek 
kunnen krijgen in Nederland. Door de keuzes nu te presenteren kunnen 
overheden, ondernemers en inwoners hier al rekening mee houden. Veel 

partijen gaan hier nu mee aan de slag. De eerste uitwerking zal in de 
gebiedsprogramma's van de provincies verschijnen. 
 

Aangenomen. De minister van I&W zal de brief aan de Staten-Generaal 
sturen. 
 

c. Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied (Minister voor 
N&S) 

De Kamerbrief gaat in op de doelstellingen van het NPLG en zet het proces 
richting de gebiedsprogramma’s neer. Dit is een verdere uitwerking van de 
startnotitie NPLG (verstuurd op 10 juni 2022 aan de Staten-Generaal). De 
brief geeft de voortgang in het NPLG aan. Deze brief hangt samen met de 

brieven ‘Voortgang integrale gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied en 
opvolging Porthos-uitspraak’, 'Bodem en Water Sturend' en 'Toekomst van 
de landbouw'. 

 
Aangenomen. De minister voor N&S zal de brief aan de Staten-Generaal 
sturen. 

 
d.  Kabinetsreactie dialooggroep Slavernijverleden 

e. Werkafspraken ministerraad  

f.  Niet openbaar 

g.  Commissie Parameters 

h.  Afsprakenkader kapitaalbehoefte voor regionale netwerkbedrijven 
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i. Gedragscode voor bewindspersonen 

j.  Wetsvoorstel verhoging strafmaximum voor deelname aan een 
terroristische organisatie 

k.  Uitspraak rechtbank Den Haag over het Nederlandse 
bombardement tijdens de slag om Chora 

l.  Benoeming burgemeester van Rijswijk 

H. Sahin  
 
m.  Benoeming directeur-generaal Milieu & Internationaal bij het 

ministerie van I&W 

dr. ir. A.M.C. van Rijn 
 
n.  Benoeming hoofddirecteur KNMI bij het ministerie van I&W 

prof. dr. M.K. van Aalst 
 

XX. Besluitenlijst 

 
 

 


