
 
 

 

 
   

 

 

MINISTERRAAD 
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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 17 juni 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 10.30 uur  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1a. P-notulen van de vergadering 29 oktober 2022 (nr. 3756542) 

Vastgesteld 
 

1b. P-notulen van de vergadering van 11 februari 2022 (nr.3761992) 

Vastgesteld 
 

1c. P-notulen van de vergadering van 13 mei 2022 (nr.3767854)  

Vastgesteld 
 

1d. Notulen van de vergadering van 3 juni 2022 (nr.3768771)  

Vastgesteld 
 

2. Oekraïne 

a. Besluit tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële 
sector in verband met een wijziging van de wet toezicht 
trustkantoren 2018 (Minister van Financiën) 

In de Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt een artikel ingevoegd dat 
trustdienstverlening verbiedt aan cliënten, doelvennootschappen, 

uiteindelijk belanghebbenden van cliënten en uiteindelijk belanghebbenden 
van doelvennootschappen woonachtig of gevestigd in de Russische 
Federatie en de Republiek Belarus. Om dit verbod te handhaven 
introduceert de aangehechte AMvB een wijziging van het Besluit 
bestuurlijke boetes financiële sector zodat De Nederlandsche Bank een 
boete kan opleggen in het geval van overtreding van het verbod.  
 

Aangenomen. De minister van Financiën zal het besluit om advies 
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
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b. RVI-OEK d.d. 14 juni 2022 

Vastgesteld  
 
c.  Kandidaat-lidmaatschap-status Oekraïne 

3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 14 juni 2022, nr.23 
(Brief van de minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1 BNC-fiches  

1.1 Fiche 1: Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en 
jongeren  

1.2 Fiche 2: Verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel 

kindermisbruik  
1.3 Fiche 3: Herziening richtlijn betreffende op afstand afsluiten van 

overeenkomsten inzake financiële diensten  
2 Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 juni 2022  
2.1 Hoorn van Afrika  
2.2 Egypte  

2.3 Russische agressie tegen Oekraïne  
2.4 Current Affairs - Golf  
3 Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022  
3.1 Verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame  
3.2 Voorbereiding ER 23 en 24 juni 2022  
3.3 Conferentie over de Toekomst van Europa  
3.4 Europees Semester  

4 Kamerbrief REPowerEU-plan en mededeling marktinterventies 

energiemarkt 
5 Kabinetsstandpunt EP-initiatiefvoorstel Europese Kiesakte 
6 Voorstel tot wijziging van Plattelandsontwikkelingsverordening 

tijdelijke steun naar aanleiding van de gevolgen van de Russische 
invasie in Oekraïne 

7 Kabinetsappreciatie mededeling Ukraine "Relief and Reconstruction" 

 
 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

4. Verkenningen 

a1. Oekraïne discussienotitie (Minister van BZ) 
Zie MR d.d. 10 juni 2022, pt. 5b  

De raad heeft een discussie gewijd aan dit onderwerp. 
 

a2. Economische impact olieboycot (Minister van EZK) 

De raad heeft een discussie gewijd aan dit onderwerp. 
 

b. Stand van zaken Marokko (Minister van BZ) 

De raad heeft een discussie gewijd aan dit onderwerp. 
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5. EU-implementatie 

a. Besluit houdende wijziging van het besluit energie-etikettering 
energiegerelateerde producten, het besluit gefluoreerde 
broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het 
Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering 

van Verordering (EU) 2019/1020 van 20 juni 2019 betreffende 
markttoezicht en conformiteit van producten (Minister voor K&E)  

Het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten, het Besluit 
gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het 
Warenwetbesluit bestuurlijke boeten geven samen met de Wet uitvoering 
markttoezichtverordening en een aantal andere algemene maatregelen van 
bestuur uitvoering aan de Europese markttoezichtverordening.  

De markttoezichtverordening beoogt toezicht op de normconformiteit van 
een groot deel van de Europese productregelgeving te versterken en legt 

marktdeelnemers en aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij een aanvullende verplichting op om samen te 
werken met de markttoezichtautoriteiten.  
Met dit Besluit tot wijziging van genoemde drie besluiten worden 
wijzigingen aangebracht voor enkele EU-harmonisatiemaatregelen die op 
het niveau van een algemene maatregel van bestuur zijn uitgevoerd en 
geïmplementeerd. Het betreft uitbreiding van de groep marktdeelnemers 

die hun medewerking moeten verlenen aan de toezichthouder, in lijn met 
de markttoezichtverordening, naar fulfilmentdienstverleners, gemachtigden 
van de fabrikant en online marktplaatsen. Ook krijgen 
markttoezichthouders de bevoegdheid om een zelfstandige last op te 
leggen, gericht op het verwijderen van inhoud van een online interface of 
het tonen van een duidelijk zichtbare waarschuwing wanneer gebruikers 

zich toegang tot de online interface verschaffen.  

 
Aangenomen. De minister van EZK 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.  
 

6. Nadere rapporten 

a. Nader rapport bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op 

het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de 
verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet 
leeruitkomsten hoger onderwijs) (Minister van OCW)  

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 25 mei 2022 advies 
uitgebracht met een dictum c. De Afdeling adviseert het wetsvoorstel nader 
te overwegen, en het wetsvoorstel te beperken tot het vastleggen van het 

experiment leeruitkomsten voor het deeltijds en duaal hoger 
beroepsonderwijs. 
Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is het wetsvoorstel 

aangepast. Thans wordt voorgesteld om het experiment te verankeren voor 
alle deeltijdse en duale opleidingen. Weliswaar hebben slechts hbo-
opleidingen deelgenomen, maar er zijn voldoende onderzoeksresultaten en 
andere bewijzen om de bevoegdheden van het experiment niet alleen te 
verankeren voor deeltijd- en duale opleidingen in het hbo, maar ook voor 
deeltijd- en duale opleidingen in het wo. 
De uitbreiding naar voltijdse opleidingen is - naar aanleiding van het advies 

van de Raad van State - niet in het wetsvoorstel opgenomen. Het 
wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn overeenkomstig aangepast. 
 
Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel aan de Tweede Kamer 
doen sturen. 
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7. Benoemingen 

a. Benoeming leden van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) (Minister-president, minister van AZ) 

De raad stemt in met de volgende (her)benoeming tot lid van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR):   
- Prof. mr. J.E.J. Prins (Voorzitter)  

- Prof. dr. mr. C.C.J.H. Bijleveld  
- Prof. dr. S.J.M.H Hulscher  
- Prof. dr. C.G. de Vries  
- Prof. dr. P. 't Hart (per 1/1/23)  
- Prof. dr. A.C.J.W. Janssens (per 1/1/23)  

- Prof. dr. M.L.L. Segers (per 1/1/23)  
- Prof. dr. M. Lindeboom (per 1/1/24)  

- Prof. dr. T. van der Lippe (per 1/7/24)  
- Prof. dr. A. Klink (per 1/7/24)  

 
b. Benoeming voorzitter en (plaatsvervangend) kroonleden Sociaal-

Economische Raad (Minister van SZW) 

De raad stemt in met de volgende benoemingen bij de SER: 
- Prof. dr. K. Putters (voorzitter) 
- Prof. mr. A.R. Houweling (Kroonlid) 
- Dr. N. Piersma (plaatsvervangend Kroonlid) 

 
8. Aanvulling tijdlijnreconstructie COVID-19 1e kwartaal 2022 (Minister van 

J&V)  

Sinds december 2020 staat de tijdlijnreconstructie met belangrijke besluiten en 
gebeurtenissen rondom (de aanpak van) COVID-19 gepubliceerd op 
Rijksoverheid.nl. Deze tijdlijnreconstructie wordt periodiek aangevuld na 
afstemming met alle ministeries.  
 
De raad neemt kennis van de brief.  

 
9. Hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing (Minister van BZK) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

10. Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap (Minister van OCW)  

De beleidsbrief bevat een inhoudelijke toelichting op de investeringen in hoger 
onderwijs en wetenschap vanuit het coalitieakkoord. Deze investeringen zijn 

onderdeel van de Voorjaarsnota 2022.  
De beleidsbrief is een uitwerking van de hoofdlijnenbrief. De hoofdlijnenbrief gaf 
de analyse ten aanzien van het stelsel van hoger onderwijs en wetenschap en 
bood inzicht in de ambitie en de overwegingen bij te maken keuzes. De 

hoofdlijnenbrief is op 11 april besproken in de Tweede Kamer. De beleidsbrief 
licht nu concreet de investeringen toe aan de hand van drie hoofddoelen:  
1. Een gezond en sterk fundament  
2. Ruimte geven aan divers talent  
3. Vergroten van de maatschappelijke impact van hoger onderwijs en onderzoek 
 

Aangenomen. De minister van OCW zal de brief aan de Staten-Generaal sturen. 
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11. Brief aan de Tweede Kamer inzake verbetermaatregelen in het huidig 
toeslagenstelsel (Staatssecretaris van Financiën(T&D)) 

Op 22 juni vindt er een Commissiedebat plaats over toeslagen. Voorafgaand aan 
dit debat wordt er, zoals aan de Tweede Kamer toegezegd, een nadere brief over 
verbetermogelijkheden aan de Kamer verstuurd. In de ministerraad van 20 mei 

jl. is toegezegd deze brief eerst aan de ministerraad voor te leggen. De brief 
wordt onderdeel van een bredere stand-van-zakenbrief. 
Daarin komen ook andere in het Commissiedebat geagendeerde onderwerpen 
aan de orde. De verwerking hiervan tot een integrale, coherente brief wordt 
ambtelijk (interdepartementaal) afgestemd. 
De tekstpassages over de verbetermaatregelen zijn mede namens 
bovengenoemde bewindspersonen. Deze passages gaan in op de inventarisatie 

van maatregelen uit de reactie op motie Lodders/Van Weyenberg. Al veel 

verbeteringen in het toeslagenstelsel zijn ter hand genomen. Daarnaast zijn voor 
een beperkt aantal andere knelpunten oplossingen gedefinieerd die nog opgepakt 
zouden kunnen worden. De brief doet geen toezeggingen over het oppakken 
van nieuwe verbetermaatregelen. 
De laatste alinea geeft aan op welke maatregelen het kabinet zich daarbij in 

eerste instantie wil richten: noodopvang en eerstegraadsbloedverwanten bij 
samengestelde gezinnen. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (T&D) zal de brief aan de 
Tweede kamer sturen. 
 

12. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie SER-advies: Agenda 
voor de toekomst van hybride werken (Minister van SZW)  

De Kamerbrief geeft een reactie op het SER advies hybride werken dat 31 maart 

2022 is uitgekomen. De Kamerbrief bestaat uit twee delen, te weten hoe het 

hybride werken een pijler vormt van een nieuwe visie op werk en daarnaast 
reageert het kabinet op de aanbevelingen uit het SER-advies. 
Het kabinet helpt samen met sociale partners, werkgevers en werknemers met 
een gestructureerde aanpak om die verandering in de manier waarop we het 
werk organiseren, het hybride werken, vorm te geven. Toegezegd wordt om de 
Tweede Kamer voor de zomer 2023 nader te informeren. 

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

13. Kabinetsreactie initiatiefwetsvoorstel werken waar je  wilt (Van 
Weyenberg/ Maatoug) (Minister van SZW) 

Besproken.  
 

14. Verhoging wettelijk minimumloon 2023-2025 Hoofdlijnenbrief verhoging 
2023-2025 en AMvB verhoging 2023 (Minister van SZW)  

Dit betreft zowel de hoofdlijnenbrief over verhogingen in 2023-2025, als de AMvB 
waarmee verhoging in 2023 en de eerste stap afschaffen IOAOW in 2023 wordt 

geregeld.  
Het minimumloon wordt in drie stappen verhoogd, met in totaal 7,5 procent. De 
bijzondere verhoging bedraagt 2,5 procent op 1 januari 2023, 2,5 procent op 1 
januari 2024 en 2,32 procent op 1 januari 2025 (cumulatief 7,5 procent). Het 
betreft een verhoging bovenop de reguliere halfjaarlijkse indexatie van het 
minimumloon met de gemiddelde contractloonstijging.  
 

Aangenomen. De minister van SZW zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
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15. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op motie-Sneller/Van 
Nispen inzake vertrouwelijkheid ambtelijke bijstand bij amendementen 
(Minister voor Rechtsbescherming)  

Aangehouden tot de volgende vergadering.  
 

16. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 14 juni 2022 

a. REA 

Vastgesteld 
 

1. Schengentoetreding 

De REA stemt in met de voorgestelde inzet ten aanzien van 
Schengentoetreding Kroatië, Roemenië en Bulgarije. 

 
2. Interne Markt 

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

3. EU digitaal beleid (informatiepunt) 

De REA neemt kennis van de notities. 
 

b. RDINEV 

Vastgesteld 

 
1. Kamerbrieven m.b.t. de samenhangende Nederlandse inzet in 

het kader van de collectieve verdediging en in missies en 

operaties ter bevordering van de internationale rechtsorde 
2022-2025 (minister BZ):  
a) Samenhangbrief,  

b) Kennisgevingsbrief Balkan/EUFOR Althea,  
c) Kennisgevingsbrief Irak/NMI  

Met uitzondering van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-
troepenmacht in Litouwen loopt het merendeel van de nationale 
mandaten voor Nederlandse civiele en militaire bijdragen aan missies 
en operaties op 31 juli 2022 af. Het mandaat voor de Nederlandse 
inzet in Irak loopt op 31 december 2022 af. Zodoende is nodig dat de 

Kamer voor het zomerreces wordt geïnformeerd over de toekomst en 

samenhang van de Nederlandse inzet in missies en operaties tot 
medio 2025. Dit is ook aangekondigd in de beleidsbrief BZ, d.d. 8 
maart jl. 
 
De samenhangbrief die hier op ziet, gaat in op de beleidskaders en 
strategische context van de beoogde kabinetsinzet en op de 
(voorgenomen) inzet aan de Oostflank en in de regio’s Balkan, 

Midden-Oosten en Noord-Afrika, Sahel, Hoorn van Afrika, Golfregio en 
Indo-Pacific. Dit betreft zowel militaire inzet in het kader van de 
collectieve verdediging (hoofdtaak 1) en bevordering van de 
internationale rechtsorde en stabiliteit (hoofdtaak 2), als civiele inzet 
in missies. 
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Omdat de samenhangbrief voornemens tot nieuwe bijdragen met 
militaire eenheden op de Balkan (EUFOR Althea) en in Irak (NAVO-
missie Irak, NMI) noemt, dient de Kamer parallel aan de 

samenhangbrief in lijn met het Toetsingskader 2014 aangaande inzet 
onder art. 100 GW via zgn. kennisgevingsbrieven te worden 
geïnformeerd over het onderzoek naar mogelijkheid en wenselijkheid 
van deze nieuwe bijdragen dat nu zal volgen. Deze brieven vormen 
onderdeel van dit besluit.  
 

Aangenomen. De minister van BZ zal de brieven aan de Staten-
Generaal sturen. 
 

3. Kabinetsreactie op AIV/CAVV advies over autonome 
wapensystemen (minister van BZ) 

Deze kabinetsreactie vormt het nieuwe uitgangspunt van de 
beleidspositie inzake autonome wapensystemen. Het kabinet neemt 
de aanbevelingen van de AIV en CAW over. Het kabinet acht 
autonome wapensystemen onmisbaar voor een technologisch 

hoogwaardige krijgsmacht ten behoeve van de verdediging van 
Nederland en het bondgenootschappelijk grondgebied. Daarnaast 
bieden autonome wapensystemen een grote meerwaarde aan de 
informatiepositie en de escalatiedominantie van de krijgsmacht. Het 
kabinet onderkent met de AIV en CAVV 00k de risico’s en nadelen van 
deze systemen. Ten behoeve van de (inter)nationale veiligheid zal het 
kabinet de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van autonome 

wapensystemen nauwgezet blijven volgen, waarbij het kabinet zich in 
internationaal verband hard zal blijven maken voor de verantwoorde 
ontwikkeling en gebruik van autonome wapensystemen. Om dit te 
waarborgen onderstreept het kabinet het belang om bestaande 

rechtsregels te concretiseren. Uitgangspunt is dat autonome wapens 
conform het internationaal recht gebruikt dienen te worden en dat het 
oordeelsvermogen van de mens bij de inzet van autonome 

wapensystemen behouden blijft. Wapensystemen die niet conform het 
internationaal recht gebruikt kunnen worden, moeten expliciet 
verboden worden, bijvoorbeeld middels een protocol bij de CCW. Tot 
slot zal het kabinet een open gesprek over autonome wapensystemen 
blijven voeren met kennisinstituten, het maatschappelijk middenveld, 
het bedrijfsleven en het parlement. 

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

 
4. Opdracht NIOD voor onderzoek naar twintig jaar Nederlandse 

inzet in Afghanistan (minister van BZ) 

Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over de situatie in 
Afghanistan na de terugtrekking van de NAVO-bondgenoten en 
partners, heeft de Tweede Kamer bij monde van lid Van Dijk en lid 

Van der Lee mede namens de leden Pin en Sjoerdsma, op 22 april 
2021 gevraagd om een onafhankelijk, extern en overkoepelend 
onderzoek naar de Nederlandse inzet in samenwerking met 
internationale partners in Afghanistan sinds 2001. Met voorliggende 
onderzoeksopdracht aan NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies (NIOD) geeft het Kabinet concrete opvolging aan de 
toezeggingen aan de Tweede Kamer dat het onderzoek door NIOD in 

samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH) op wetenschappelijk wijze en in volstrekte onafhankelijkheid 
gedaan moet worden. NIOD en NIMH zijn bij uitstek voldoende 
ervaren, onafhankelijk en gezaghebbend om recht te doen aan het 
unieke karakter van de langdurige Nederlandse betrokkenheid bij 
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Afghanistan. Kort samengevat vindt onderzoek plaats naar de aard, 
omvang, kosten, tijdsperiode en de gestelde doelen van de brede, 
geïntegreerde Nederlandse militaire, diplomatieke en civiele inzet en 

de beperkingen en dilemma’s bij de uitvoering ter plaatse. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal de brief aan de Tweede kamer 
sturen. 
 

5. Cybersecuritybeeld Nederland 2022 met het oog op publicatie 
op 1 juli 2022 (minister van J&V) 

Het CSBN2022 biedt inzicht in de digitale dreiging, de belangen die 
daardoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en tot slot de 

risico’s. De focus ligt daarbij op de nationale veiligheid. Daarnaast 

heeft het CSBN2022 tot doel om inzicht te geven in de strategische 
thema’s die nu en de komende vier tot zes jaar relevant zijn voor de 
digitale veiligheid van Nederland. 
 
Het CSBN2022 is recent door de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vastgesteld. De 
strategische en beleidsmatige opvolging van de thema’s in het CSBN 
volgt in de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie (NLCS), 
waarvan de voortgang wordt besproken in een volgende RDINEV 
(5/7). 
 
De raad neemt kennis van het cybersecuritybeeld Nederland 2022. De 

NCTV zal het op 1 juli 2022 publiceren. 
 

6. Rapportage integrale aanpak terrorisme april 2019 - 1 mei 
2022 (minister van J&V) 

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot verlenging 
van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 
(Twbmt) in december 2021 heeft de minister van J&V toegezegd in 
het voorjaar een rapportage met betrekking tot de integrale aanpak 
van terrorisme naar de Kamer te zenden. Na het delen van deze 

rapportage met de Tweede Kamer is deze toezegging gestand 
gedaan. 
 
Aangenomen. De minister van J&V zal de rapportage naar de Tweede 
Kamer sturen. 

 
c. Vierhoek 

Vastgesteld  
 

1. Proces augustusbesluitvorming 

Aangenomen 

 
2. Gevolgen olieboycot 

Aangenomen 
 
d. RFL  

Vastgesteld 
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1. Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en 
wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte 
(afschaffing verhuurderheffing en wijziging maximering 

huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) 
(Minister voor VRO) 

Het wetsvoorstel strekt tot : 
1. Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. Hiermee 
wordt voldaan aan de opdracht uit het coalitieakkoord om de 
verhuurderheffing af te schaffen. 
2. Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte op het 
punt van de maximering van de jaarlijkse huurprijsverhoging voor 
geliberaliseerde huurovereenkomsten. In de Uitvoeringswet 

huurprijzen woonruimte is die huurprijsverhoging gemaximeerd op de 

inflatie +1 procentpunt. Gelet op de oplopende inflatie wordt het 
wenselijk geacht om meer flexibiliteit te hebben in het bepalen van 
dat maximum, daarom wordt voorgesteld om het maximum-
percentage bij ministeriële regeling vast te laten stellen, zoals dat ook 
gebeurt bij gereguleerde huurovereenkomsten. 

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

 
2. Wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten 

warmtetransitie (Minister voor VRO) 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving 
onder meer wordt verduurzaamd via een wijkgerichte aanpak, waarbij 

gemeenten de regie hebben. Als onderdeel van de uitwerking van de 

afspraken in het Klimaatakkoord zijn in dit wetsvoorstel voorstellen 
opgenomen waarmee gemeenten instrumenten krijgen om de 
gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Het gaat daarbij om 
aanpassingen van de Omgevingswet en de Gaswet. Het wetsvoorstel 
strekt ertoe gemeenten de bevoegdheid te geven tot het stellen van 
lokale regels om de transitie in de gebouwde omgeving van aardgas 

naar duurzame alternatieven tot uitvoering te brengen, de 
"aanwijsbevoegdheid". Daarnaast wordt voorgesteld de transitievisie 
warmte als verplicht programma op te nemen in de Omgevingswet. 
Om de overstap naar een alternatieve duurzame energievoorziening 
met waarborgen te voorzien voor bewoners en gebouweigenaren, 
worden met dit wetsvoorstel kaders gesteld door het Rijk. Gemeenten 
moeten zich er o.a. van vergewissen dat het alternatief voor aardgas 

daadwerkelijk beschikbaar is voordat het transport van aardgas door 
de netbeheerder kan worden stopgezet. 
Zo wordt gewaarborgd dat niemand per ongeluk in de kou komt te 

zitten. Dit wordt met name vormgegeven via de AMvB onder dit 
wetsvoorstel. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel 
(inclusief de onderliggende AMvB) is 1-1-2024. De inwerkingtreding in 

2024 is nodig om in de gebouwde omgeving het C02 reductiedoel te 
halen.  
 
Aangenomen. De minister voor VRO zal het voorstel om advies 
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van 
State aanhangig. 

 

3. Nationale Presentatieafspraken corporatiesector (Minister voor 
VRO) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
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4. Herziening stelsel keuren en toezicht in de vleesketen & het 
kostendekkend maken van de NVWA-tarieven (Minister van LNV) 

Voor lagen een tweetal Kamerbrieven.  
De eerste brief gaat in op de aanpassingen aan het stelsel van keuren 
en toezicht op basis van de Houtskoolschets ter versterking van een 

slagkrachtig toezicht op de vleesketen.  
De tweede brief bevat een voorstel om in 2 stappen (2023 en 2024) 
de tarieven van de NVWA kostendekkend te maken op basis van de 
gemaakte afspraken in het coalitieakkoord.  

 
Aangenomen. De minister van LNV zal de brieven aan de Tweede 
Kamer sturen.   

 

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

a.  Terugblik debat over Voorjaarsnota 15 juni 2022 (36120) 

b.  Terugblik debat over Wet aanvullende koopkrachtmaatregelen 
2022, 16 juni 2022 (36088) 

c.  Informatieverzoek bij de Regeling van Werkzaamheden 14 juni 
2022 bij aanvraag debat over de stikstofaanpak en perspectief voor 
de landbouw 

d.  Terugblik Algemeen overleg langere termijn coronabeleid 16 juni 
2022 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 
b. Participatiewet in balans (Minister voor APP) 

Begin vorig jaar waren er verschillende signalen over hardheden binnen de 
Participatiewet. Op basis van deze signalen is een traject gestart om tot 
een probleemanalyse te komen en oplossingen/oplossingsrichtingen te 
inventariseren. Uitkomst van dit traject vormt het rapport "Participatiewet 
in balans". Met bijgevoegde aanbiedingsbrief geeft de minister voor 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, welke acties zij wil uitzetten om 

ervaren hardheden en knelpunten binnen de Participatiewet voor de 

toekomst te voorkomen. Het rapport onderkent daarbij twee sporen. Spoor 
1 bevat de beleidsopties voor de korte termijn. Het gaat hierbij veelal om 
aanpassingen van de Participatiewet om juist al aanwezige ruimte beter te 
duiden of juist nieuwe ruimte om in te spelen op de specifieke situatie van 
betrokkene te creëren. Spoor 2 ziet op bredere vraagstukken, die niet enkel 
de Participatiewet raken. Het gaat dan om de bredere bestaanszekerheid, 
het bieden van perspectief (ook wanneer arbeidsinschakeling buiten beeld 

is), integraliteit van de dienstverlening en handhaving. De beleidsopties in 
spoor 2 hebben een beduidend hoger abstractieniveau.  
In de aanbiedingsbrief geeft de minister aan welke beleidsopties binnen 
spoor 1 zij wil gaan realiseren en hoe zij de ideeën van spoor 2 verder 
oppakt.  
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Aangenomen. De minister voor APP zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 
c. Bijeenkomst veteranen Dutchbat III 18 juni 2022 

d.  Beveiliging bewindspersonen 

e. Keti koti 1 juli 2022 

f.  Stand van zaken asielketen en opstarten crisisstructuur 

g.  Stand van zaken derogatie 

h. Rechterlijke uitspraken inzake toepassing van de Tozo-regeling 

i. Opdrachtverlening aan de ADR over een melding over de NPO 

 
XX. Besluitenlijst 

 
 


