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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op vrijdag 2 december 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 11.00 uur  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Notulen van de vergadering van 18 november 2022  
(nr. 4302524 en nr. 3777453)  

Aangehouden 
 

2. Oekraïne 

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

Middels deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over het Clingendael-
rapport 'Gestage toename van de beschermingsopdracht voor Oekraïense 
ontheemden', de verlenging van het bekostigingsbesluit veiligheidsregio's, 
stand van zaken overbrenging van ontheemden uit Oekraïne vanuit 
Moldavië en de stand van zaken van de motie-Podt c.s. over de inzet van 
Oekraïense psychologen.  

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

 
b. Verlenging Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio’s (Staatssecretaris 

van J&V) 

Het kabinet heeft in het Veiligheidsberaad de opdracht gegeven aan de 
voorzitters van de veiligheidsregio’s om samen met gemeenten 

opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. In de brief aan de Tweede 

Kamer van 8 maart 2022 heeft het kabinet toegezegd dat de kosten die 
worden gemaakt vanwege de realisatie en exploitatie van deze opvang van 
rijkswege worden vergoed. Met het Bekostigingsbesluit eerste opvang 
ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio’s is voorzien in de vergoeding 
van de kosten die worden gemaakt door de veiligheidsregio’s, gemeenten 
en de GGD-en/GHOR en voor de coördinerende werkzaamheden en de 

eerste opvang in hun regio van ontheemden uit Oekraïne.  
 

 Aangenomen.  
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c. Garantie in verband met macro-financiële bijstand aan Oekraïne 
(Minister van Financiën)  

De Europese Commissie stelt voor om Oekraïne in 2023 via een MFB-
programma van €18 mld. aan concessionele leningen te verlenen. De 
Commissie leent hiervoor namens de Europese Unie middelen bij financiële 

instellingen en op de kapitaalmarkt. Terugbetaling van de leningen 
wordt gegarandeerd via de zogeheten headroom. Via de nota van wijziging 
wordt de budgettaire verwerking geregeld van het Nederlandse aandeel in 
de headroomgarantie ter hoogte van €1,062 mld. Voor dit voorstel is een 
toetsingskader risicoregeling bijgevoegd. 

 
Aangenomen. De minister van Financiën zal de nota van wijziging en het 

toetsingskader risicoregeling Headroomgarantie MFB aan de Eerste Kamer 

en Tweede Kamer sturen. 
 
d. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor 

Oekraïense ontheemden) (Minister voor VRO) 

Het kabinet heeft besloten dat Oekraïense ontheemden in Nederland recht 
krijgen op toeslagen, waaronder huurtoeslag. In een brief aan de Tweede 
Kamer van 15 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36 045, nr. 95) is dit 
reeds door de minister voor VRO aangekondigd. Daarnaast heeft het 

kabinet aangekondigd (spoedbrief 28 juni 2022: Kamerstukken II 2021/22, 
36 045, nr. 102) dat vooruitlopend op de wetswijziging alvast huurtoeslag 
wordt uitgekeerd aan deze groep. Dit wetsvoorstel regelt - op gelijke wijze 
als het wetsvoorstel voor kinderopvangtoeslag - (Kamerstukken II 
2022/23, 36 241, nr. 2) dat Oekraïense ontheemden die Europeesrechtelijk 
tijdelijke bescherming genieten (Richtlijn tijdelijke bescherming) aanspraak 

kunnen maken op huurtoeslag. Zij dienen dan wel te voldoen aan alle 

gebruikelijke voorwaarden die voor huurtoeslag gelden (zoals een lage 
financiële draagkracht). Hiervoor is een wettelijke regeling noodzakelijk 
omdat Oekraïense ontheemden als gevolg van het "koppelingsbeginsel" 
(recht op sociale voorzieningen is gekoppeld aan een verblijfsvergunning) 
geen recht hebben op sociale voorzieningen, tenzij bij wettelijk voorschrift 
expliciet toegekend. 

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

 
e. Conclusies RVI-OEK d.d. 29 november 2022 

3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 29 november 2022, 
nr.45 (Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld:   
1 BNC-fiches 
1.1 Fiche 1: Wijziging verordeningen betreffende instant payments in 

euro  
1.2 Fiche 2: Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater 
1.3 Fiche 3: Herziening verordening im-, export en doorvoer vuurwapens 
2 Eurogroep d.d. 5 december 2022 
2.1 Beoordeling ontwerpbegrotingen en de budgettaire situatie en 

vooruitzichten van de Eurozone als geheel 
2.2 Presentatie van de Europese Commissie van de 

ontwerpaanbevelingen voor de eurozone 
2.3 Post-programma surveillance  
2.4 Eurogroep werkprogramma voor I/2023 



 - 3 - MR vrijdag 2 december 2022  

 

2.5 Voorbereiding voor de Eurotop in december 2022 
2.6  Raad van Gouverneurs ESM 
3 Ecofinraad d.d. 6 december 2022 
3.1 (mogelijk) Uitvoeringsbesluit maatregelen tegen Hongarije op grond 

van de MFK-rechtsstaatsverordening 
3.2 (mogelijk) Economisch herstel in Europa 
3.3 Wetgevingspakket voor financiële steun aan Oekraïne  
3.4 Richtlijnvoorstel betreffende algemeen minimumbelastingniveau voor 

multinationals in de EU  
3.5 Herziening van de richtlijn energiebelastingen 
3.6 Nieuwe eigen middelen – stand van zaken 
3.7 Stand van de uitvoering van wetgeving inzake financiële diensten 
3.8  Mededeling van de Europese Commissie inzake het Stabiliteits- en 

Groeipact (SGP) en de Macro-economische 

onevenwichtigheidsprocedure (MEOP)  
3.9  Europees Semester: herfstpakket 
3.10  Ecofinrapport voor de Europese Raad voor fiscale vraagstukken 
3.11  Presentatie Jaarverslag van de EU-begroting 2021 door de Europese 

Rekenkamer 
4 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie d.d. 5 december 

2022 
4.1  Raadsconclusies NAIADES III 
4.2 Trans-Europese Transportnetwerken (TEN-T)  
5 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie d.d. 6 december 

2022 
5.1 Algemene oriëntatie Artificial Intelligence Act  
5.2 Algemene oriëntatie Raamwerk voor een Europese digitale identiteit  
5.3 Voortgangsrapportage Data Act 
5.4 Voortgangsrapportage Cyber Resilience Act 
5.5 Beleidsdebat Digitale vaardigheden in het digitale decennium  
5.6 Diversenpunten 
6 Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken d.d. 8 december 2022 
6.1 Richtlijn verbetering van arbeidsvoorwaarden bij platformwerk  
6.2 Herziening richtlijn bescherming van werknemers tegen blootstelling 

aan asbest 
6.3 Voortgangsrapportage Richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid (art. 

19 VWEU)  
6.4 Raadsaanbeveling herziening Barcelonadoelstellingen 
6.5 Raadsaanbeveling Langdurige Zorg 
6.6 Raadsaanbeveling Minimuminkomen 
6.7 Raadsconclusies gendergelijkheid in ontwrichte economieën 
6.8 Raadsconclusies inclusie van personen met een handicap op de 

arbeidsmarkt 
6.9 Beleidsdebat Europees Semester 2023  
6.10 Beleidsdebat Europese Zorgstrategie 
6.11 AOB 
7 Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken d.d. 9 december 2022 
7.1 COVID-19 vaccines procurement 
7.2 Voortgangsrapportage European Health Data Space (EHDS)  
7.3 Voortgangsrapportage Verordening standaarden voor veiligheid en 

kwaliteit voor lichaamsmateriaal, bedoeld voor toepassing op de 
mens  

7.4 Raadsaanbeveling vroegtijdige kankerscreening 
7.5 Raadsconclusies over vaccinatie als het meest effectieve instrument 

om ziekten te voorkomen en de volksgezondheid te verbeteren 
8 Raad Justitie en Binnenlandse Zaken d.d. 8 en 9 december 2022 

Binnenlandse Zaken  
8.1 Toepassing Schengenacquis in Bulgarije, Kroatië en Roemenië  

8.2 Algemene staat van de Schengenzone    

8.2a Schengen barometer 
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8.3 Verordening over het aanpakken van situaties van instrumentalisering 
op het gebied van migratie en asiel  

8.4 Verordening voorkomen en bestrijden seksueel kindermisbruik (CSA)  

8.5 Russische agressie tegen Oekraïne  

8.6 Externe dimensie van de migratie en de situatie langs de 
belangrijkste migratieroutes 

8.7 Werklunch: EU-terugkeerbeleid en samenwerking met derde landen  

8.8 Asiel en migratie 

8.9 Samenwerking CT-autoriteiten 

8.10 Raadsaanbeveling weerbaarheid kritieke infrastructuur  

8.11 Diversen: Praag Proces ministeriële conferentie 

8.12 Diversen: Ministeriële bijeenkomst EU-Westelijke Balkan 3-4 
november 2022  

8.13 Diversen: EU-VS ministeriële ontmoeting over Justitie en 

Binnenlandse Zaken 14-15 december 2022 

8.14 Diversen: Bosbrandparaatheid in de context van het Europese Civiele 
Beschermingsmechanisme 

8.15 Diversen: Europese Civiele Beschermingsmechanisme reactie op de 
uitdagingen als consequentie van de oorlog in Oekraïne 

8.16 Agenda Aankomend Voorzitterschap 

9 Raad Justitie en Binnenlandse Zaken d.d. 8 en 9 december 2022 
Justitie  

9.1 E-evidence 

9.2 Richtlijn ontneming en confiscatie vermogensbestanddelen 

9.3 Richtlijn milieustrafrecht 

9.4 Verordening en Richtlijn digitalisering van justitiële samenwerking 

9.5 Richtlijn SLAPP 

9.6 Werklunch: Strijd tegen antisemitisme  

9.7 Raadsconclusies strijd tegen straffeloosheid Russische agressie tegen 
Oekraïne  

9.8 Raadsconclusies versterken van de capaciteiten van het Europees 

justitieel netwerk inzake cybercriminaliteit (EJCN)  

9.9 EU-toetreding EVRM 

9.10 Diversen: Ministeriële bijeenkomst EU-Westelijke Balkan 3-4 
november 2022  

9.11 Diversen: EU-VS ministeriële ontmoeting over Justitie en 
Binnenlandse Zaken 14-15 december 2022 

9.12 Diversen: Conferentie klokkenluiden 

9.13 Diversen: Workshop digitalisering van rechtspraak 

9.14 Diversen: Raadsaanbeveling procedurele rechten van verdachten en 
beklaagden in voorlopige hechtenis en materiële detentievoorwaarden 

9.15 Diversen: EU jaarlijks rapport toepassing EU-Handvest van de 

grondrechten 

9.16 Agenda Aankomend Voorzitterschap 

10 Kamerbrief Schengen (Kroatië, Roemenië en Bulgarije)  
11 Kamerbrief Kabinetsappreciatie Verordening Marktcorrectie-

mechanisme 
12 Kamerbrief Uitvoeringsbesluit Herstelplan en MFK-

rechtstaatverordening Hongarije  
 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

4. Benoemingen 

a. Besluit tot heraanwijzing deltacommissaris (Minister van I&W)  

De raad stemt in met de heraanwijzing van mr. drs. P.C.G. Glas tot 
deltacommissaris. 
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b. Voordracht (her)benoeming leden Gezondheidsraad (Minister van 
VWS)  

De raad stemt in met de volgende benoemingen in de Gezondheidsraad:  
- dr. K.A.C. Berk  
- prof. dr. M.J.M. Broeders  

- dr. ir. W. Fransman  
- dr. R. van der Graaf  
- prof. dr. S.C. Linn  
- dr. A.L. Menke  
- dr. S. Peters  
- prof. dr. J.M. Prins  
- prof. dr. H.F.L. Wertheim 

 

De raad stemt daarnaast in met de volgende herbenoemingen: 
- dr. E.M.M. Adang  
- drs. M.W.H. Beek  
- prof. dr. J. Berkhof  
- prof. dr. T.A. Boer  

- prof. dr. W.J. Dondorp  
- prof. dr. P.J.M. Elders  
- prof. dr. S.E. Geerlings  
- prof. dr. R.H.H. Groenwold  
- dr. N.G. Hartwig  
- prof. dr. C.J.P.A. Hoebe  
- dr. A. Hoek  

- dr. E.D. Kroese  
- prof. dr. I.M. Langen  
- mr. drs. J.J. Rijken  
- prof. dr. ir. L.A.M Smit  

- prof. dr. mr. B.C.A. Toebes  
- dr. J.J. Tol-Geerdink  
- drs. E. Vlaanderen  

- prof. dr. M.C. Vries 
 
c. Voordracht tot benoeming van drie raadsheren in de Hoge Raad der 

Nederlanden (Minister voor Rechtsbescherming) 

De raad stemt in met de benoeming van de volgende raadsheren in de 
Hoge Raad der Nederlanden: 
- mr. C.N. Dalebout 
- mr. T.B. Trotman 
- mr. F. Posthumus 

 
5. Verzoek aan de Koning om machtiging tot intrekking van het 

wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid tot 
incorporatie van de Regeling apenpokken (Minister van VWS) 

Met de op 21 mei 2022 in werking getreden Regeling apenpokken (Staatscourant 
2022, 14232) is mpox aangewezen als A-infectieziekte. Het Deskundigenberaad 
zal naar verwachting adviseren om mpox af te schalen naar B1-infectieziekte. Op 
grond van artikel 20 Wpg zal dat geschieden bij ministeriële regeling Bij de 

Tweede Kamer is op dit moment aanhangig het wetsvoorstel dat ertoe strekt om 
de aanwijzing van mpox als A-infectieziekte in de Wpg te incorporeren 
(Kamerstukken 36167). Dat wetsvoorstel moet worden ingetrokken.  
 
Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel conform de gebruikelijke 
procedure intrekken.  
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6. Brief aan de Eerste en Tweede kamer inzake start voorhang Staten-
Generaal oprichting Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII 
(Staatssecretaris van VWS)  

Met deze Kamerbrief wordt het besluit tot het doen oprichten van de Stichting 
Kennis- en Innovatiecentrum WOII aan de Staten-Generaal voorgehangen. Een 

aantal partijen uit de sector WOII is voornemens de Stichting Kennis- en 
Innovatiecentrum WOII op te richten, om toekomstige generaties betrokken te 
houden bij het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. In de stichting worden 
krachten gebundeld voor een verantwoorde aanwezigheid in de digitale wereld en 
voor samenhang in het museaal- en educatieaanbod.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal de brief aan de Staten-Generaal 

sturen.  

 
7. Brief aan de Tweede Kamer inzake perspectief rookvrije generatie 

(Staatssecretaris van VWS)  

Deze Kamerbrief bevat aanvullende maatregelen en acties omtrent roken. Uit het 
coalitieakkoord volgt dat de doelen van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) 
worden doorgezet en dat de accijnzen op tabak in 2023 en 2024 worden 
verhoogd. Om een rookvrije generatie in 2040 zoals afgesproken in het NPA te 
kunnen halen, zal het kabinet aanvullend de volgende wettelijke maatregelen 

treffen: beperking verkooppunten van rookwaren, aanscherpen regels rookwaren 
en meer rookvrije kindomgevingen. Tevens wordt onderzoek gedaan naar 
scenario's hoe de accijns na 2024 kan worden verhoogd om de rookvrije 
generatie in 2040 te kunnen halen. Ook vindt onderzoek plaats hoe de 
leeftijdsgrens voor rookwaren naar 21 jaar kan worden verhoogd. De wettelijke 
maatregelen zijn in lijn met het advies van het RIVM uit 2018 dat om de 

doelstellingen te halen aanvullende maatregelen nodig zijn waaronder grotere 

jaarlijkse accijnsverhogingen, forse inperking van het aantal verkooppunten, 
uitgebreidere rookverboden en verdergaande productregulering. Ook sluiten de 
maatregelen aan bij adviezen van maatschappelijke partijen zoals de 
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV).  
Verder wordt met niet-wettelijke maatregelen ingezet op het ondersteunen van 
stoppen met roken en het voorkomen dat jongeren gaan roken. Voorbeelden zijn 

overheidscampagnes, ondersteunen aankomende en jonge ouders om te stoppen 
en ondersteunen van stoppen-met-rokenzorg door zorgprofessionals.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  
 

8. Brief aan de Tweede Kamer over de preventieaanpak leefstijl, met een 
focus op overgewicht en voeding (Staatssecretaris van VWS) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

 
9. Brief aan de Eerste en Tweede Kamer inzake indexering griffierechten 

(Minister voor Rechtsbescherming) 

Op grond van het coalitieakkoord is het Wetsvoorstel verlaging griffierechten in 
voorbereiding, dat griffierechten in burgerlijke zaken en bestuurszaken met 25% 
verlaagt. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2024. Hiervoor is €55 
mln. gereserveerd.  
De griffierechten voor burgerlijke en bestuursrechtelijke zaken worden jaarlijks 
geïndexeerd. Voor het burgerlijke recht biedt de wet discretionaire ruimte om 

indexering achterwege te laten. Vanwege de verlaging van de griffierechten in 
het wetsvoorstel wordt van de discretionaire ruimte gebruik gemaakt om de 
indexering uit te stellen tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel verlaging 
griffierechten. Dit vindt budgetneutraal plaats door de inwerkingtreding met 
enkele maanden uit te stellen. 
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Voor wat betreft het bestuursrecht dwingt de wet tot indexering per 1 januari 
2023. Desondanks wordt door de Landsadvocaat ruimte gezien om, 
vooruitlopend op de voorgenomen verlaging, de wettelijke plicht niet toe te 

passen en eveneens voor het bestuursrecht de indexering uit te stellen tot het 
moment van inwerkingtreding van de nieuwe wet, indien beide Kamers in de 
gelegenheid zijn gesteld zich over dit voornemen uit te spreken, hetgeen middels 
voorliggende brieven gebeurt. 
 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal de brief aan de Staten-

Generaal sturen.  
 

10. Verzoek aan de Koning om machtiging tot intrekking wetsvoorstel 
natuurcompensatiebank (Minister voor N&S) 

Bij brief van 25 november 2022 van de minister voor N&S is aan de Tweede 
Kamer meegedeeld dat €100 mln. die bestemd was voor de 
natuurcompensatiebank (wetsvoorstel 36 076), toegevoegd worden aan de €500 
mln. ten behoeve van stikstofreducerende maatregelen in het kader van de 
structurele aanpak stikstof. Van deze €600 mln. wordt €400 mln. beschikbaar 

gesteld voor het programma Schoon en Emissieloos bouwen. De resterende  
€200 mln. wordt gereserveerd voor een aantal specifieke (bovenwettelijke) nader 
te bepalen stikstofmaatregelen op het gebied van industrie, bouw en 
mobiliteit, waaronder de industriële piekbelasters. In verband hiermee kondigt de 
brief van 25 november 2022 de intrekking aan van het wetsvoorstel. De reden 
voor de intrekking is dat het nu onvoldoende zeker is of de gewenste habitats 
daadwerkelijk gecreëerd kunnen worden. De eerste habitats zullen pas over drie 

jaar, maar vaak veel later (zes jaar of meer) gerealiseerd zijn. Het kabinet geeft 
er de voorkeur aan om de resterende middelen in te zetten voor wat urgent is, 
namelijk stikstofreducerende bronmaatregelen en natuurherstel. 
 

Aangenomen. De minister voor N&S zal het voorstel conform de gebruikelijke 
procedure intrekken. 
 

11. Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen 
houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in 
verband met de invloed op zorgverleners (Minister voor LZS) 

Het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ellemeet en Tielen tot wijziging van de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg is door beide Kamers der Staten-
Generaal aanvaard. De directeur van het Kabinet van de Koning heeft het 
voorstel aan de minister voor LZS gezonden voor bericht en raad over de 
bekrachtiging van het voorstel. Met het initiatiefwetsvoorstel wordt artikel 3 van 
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangepast. Met de 

voorgestelde wetswijziging valt onder het begrip «goede zorg» ook de invloed 
van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk 
beleid van de organisatie.  

 
Aangenomen. De minister voor LZS zal het initiatiefwetsvoorstel doen 
bekrachtigen.  

 
12. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 29 november 

2022 

a. RVI 

Afgevoerd 

 
b. RWIZO 
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1.  Voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n)(Minister van 
SZW) 

Aangehouden tot de volgende vergadering van de ministerraad.  
 

2. Brief aan de Tweede Kamer over stand van zaken experiment 
gesloten coffeeshopketen (Minister van VWS)  

In de Kamerbrief wordt de stand van zaken gemeld van het 

experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment). De brief 
relateert aan twee opgaven uit het coalitieakkoord 2021-2025: het 
toevoegen van een grote gemeente aan het experiment en een 
kabinetsstandpunt over het experiment in 2024 op basis van een 
onderzoeksrapportage. 

Het verwachte startmoment van het experiment zal naar verwachting 
liggen in het eerste kwartaal van 2024 (gebaseerd op informatie over 

de voortgang van de telers). Als gevolg van een latere start van het 
experiment schuift ook de meting in het eerste experimentjaar op. 
Onderzoekers geven aan dat de rapportage over de eerste meting niet 
in 2024 kan worden opgeleverd. Het veldwerk door onderzoekers kan 
pas drie maanden na de start van de experimenteerfase aanvangen. 
Er kan dus geen onderzoeksrapportage worden betrokken bij het 
bepalen van een kabinetsstandpunt in 2024. In 2024 wordt bezien 

welke conclusies getrokken kunnen worden uit de dan beschikbare 
informatie. 
Verder wordt de stand van zaken vermeld betreffende het toevoegen 
van een grote stad. Er vinden gesprekken plaats met één grote stad 
over deelname. 
 

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

sturen.  
 
3.  Hoofdlijnen voor het verbeteren en verbreden van de toets op 

het basispakket (Minister van VWS)  

In deze Kamerbrief worden de hoofdlijnen van het verbeteren en 
verbreden van de toets op het basispakket - zoals deze genoemd is in 
het coalitieakkoord - uiteengezet. Het verbeteren en verbreden is 
noodzakelijk om vanuit pakketbeheer verder bij te kunnen dragen aan 

passende zorg. 
Rondom het verbeteren van de toets wordt aangegeven voor de 
verschillende pakketcriteria effectiviteit, kosteneffectiviteit, 
noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid (verdere) verankering te 
overwegen in wet- en regelgeving. Daarnaast wordt aangegeven dat 
ook arbeidsinzet en duurzaamheid als (wettelijke) criteria overwogen 
worden. Al deze elementen dienen sectoraal verder uitwerking te 

krijgen in overleg met het Zorginstituut en veldpartijen. 
Vervolgens dient er ook bredere (expliciete) toetsing plaats te vinden 
rondom de pakketwaardigheid van zorg. Op dit moment wordt een 
groot deel van de geneesmiddelen expliciet getoetst voordat deze 
instromen in het pakket. Het voorstel is om ook andere vormen van 
zorg expliciet te toetsen op basis van een maatschappelijk 

afwegingskader. Criteria op basis waarvan zorg wordt geselecteerd 
voor deze toetsing moeten nog worden vastgesteld, maar kunnen 
zijn: budget-impact, arbeidsbeslag, kosten-per-patient, 
praktijkvariatie, etc. Er wordt vervolgens in de brief aangegeven dat 
het gaat om de eerste stap, en dat de verdere uitwerking en 
implementatie een aantal jaren in beslag gaat nemen. 

 

Aangenomen. De minister van VWS zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  
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4.  Vervolgreactie op het rapport “Prikken voor elkaar” van 

commissie Vermeij (Staatssecretaris van VWS) 

 Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

c. RFL 

Vastgesteld 

 
1. Inzet landbouwakkoord (Minister van LNV) 

 Aangehouden tot een volgende vergadering van de ministerraad. 

2. Provinciaal startpakket fysieke leefomgeving (Minister voor 
VRO) 

Aangehouden tot de volgende vergadering van de ministerraad. 
 

3. Strategisch Vastgoedplan Defensie (Staatssecretaris van 
Defensie) 

De krijgsmacht is in transitie en investeert in de toekomst met het 
aantrekken van meer personeel en materieel. Deze ontwikkelingen 
hebben ook effect op het vastgoed. Om vastgoed te hebben dat past 
bij de huidige en toekomstige krijgsmacht, staat het ministerie van 
Defensie voor een grote vastgoedopgave: er is sprake van veel 
verouderd vastgoed dat slecht aansluit op de operationele taken. 
Daarnaast is de portefeuille financieel niet in balans. Deze Kamerbrief 

betreft het Strategisch Vastgoedplan (SVP) 2022, dat naast de kaders 
voor de aanpak van het vastgoed ook de kabinetsreactie bevat op de 
aanbevelingen uit het rapport interdepartementaal beleidsonderzoek 
naar het Defensievastgoed uit april 2021. Het strategisch perspectief 
van het SVP is de groei van de krijgsmacht richting de NAVO-norm 
van 2% van het BBP. Het SVP heeft een vierledige doelstelling: 

ondersteuning van de operationele gereedstelling, werving en behoud 
van personeel, verduurzaming en het herstellen van de financiële 
balans. Met het SVP wordt een gefaseerde aanpak uiteengezet, 
waarbij aanzienlijk wordt geïnvesteerd om de omvangrijke portefeuille 
te concentreren, vernieuwen en verduurzamen. In het SVP worden 
zes grote vastgoedprojecten aangekondigd die deze beweging in gang 
zetten. Het gaat onder meer om de bouw van een nieuwe kazerne in 

het midden van het land voor ondersteunende eenheden en de 
concentratie van eenheden in Drenthe. Door concentratie kunnen 
locaties tijdelijk of structureel worden afgestoten en ingezet voor 

andere opgaven in het ruimtelijk domein, zoals woningbouw en 
natuur of stikstof. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Defensie zal de brief aan de 

Tweede Kamer sturen. 
 

4.  Nadere invulling regulering middenhuur (Minister voor VRO) 

Aangehouden tot een volgende vergadering van de ministerraad.  
 
d. MCKE 

1. Kabinetsreactie TNO onderzoek ‘Burgers over klimaatbeleid: 
een onderzoek naar zorgen en oplossingen’ (Minister voor K&E) 
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TNO heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat onderzoek gedaan naar zorgen en aandachtspunten die 
inwoners van Nederland hebben bij het klimaatbeleid. Op basis van 

interviews (N=24) en een vragenlijst (N=2058) is in kaart gebracht in 
welke mate Nederlanders zich zorgen maken bij specifieke 
klimaatmaatregelen en wat eventuele oplossingen zijn om de zorgen 
weg te nemen. Het onderzoek is afgerond. In deze brief gaat de 
minister voor K&E in op de belangrijkste bevindingen van het 
onderzoek. 

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

2. Kamerbrief voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur 

Energie en Klimaat (MIEK) (Minister van EZK en de Minister voor 
K&E) 

 In deze brief informeren de minister van EZK en de minister voor K&E 
de Tweede Kamer over de voortgang die het afgelopen jaar is geboekt 

bij het MIEK, en verder informeren zij de Kamer over de opname van 
de vijf nieuwe MIEK projecten. Daarnaast wordt het Nationaal 
Programma Verduurzaming Industrie nader aangekondigd, in lijn met 
de toezegging die door de minister van Economische Zaken en 
Klimaat tijdens het commissiedebat Verduurzaming industrie is 
gedaan.  

 

Aangenomen. De minister van EZK en de minister voor K&E zullen de 
brief aan de Tweede Kamer sturen.   

 
3.  Kamerbrief nadere uitwerking afspraken coalitieakkoord 

kernenergie (Minister voor K&E) 

 Aangehouden tot de volgende vergadering van de ministerraad. 

4. Beleidsbrief nucleaire veiligheid I&W (Staatssecretaris van I&W) 

 Aangehouden tot de volgende vergadering van de ministerraad. 

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

 a.  Terugblik begrotingsbehandeling SZW d.d. 29 november en 1 december 2022 

b.  Terugblik commissiedebat begrotingsonderdeel Sport en Bewegen 
d.d. 28 november en 1 december 2022 

c.  Bekrachtiging door EK aangenomen initiatiefvoorstel-Bromet en 
Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in 
waterschapsbesturen 

d.  Motie van het lid Leijten over regelen dat een op basis van AI 
genomen besluit altijd begrijpelijk kenbaar wordt gemaakt d.d. 30 
november 2022 

 

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

a. Communicatiekalender 
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b. Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke 
huisvesting (Minister voor VRO)  

De tekorten op de huidige woningmarkt zijn en blijven vooralsnog groot. De 
oorlog in de Oekraïne en de asielcrisis maken dat snel meer woningen nodig 
zijn, met name in de sociale huursector. De snelste wijze om woningen te 

realiseren is door flexwoningen te bouwen en te plaatsen. Eind augustus is 
in de bestuurlijke afspraken rond de asielcrisis afgesproken dat er 
een financiële herplaatsingsgarantie komt. Deze moet zekerheden geven 
aan gemeenten en corporaties zodat er voldoende locaties beschikbaar 
blijven voor flexwoningen en daarom voldoende gebouwd en geplaatst 
worden. De financiële herplaatsingsgarantie is de afgelopen maanden 
vormgegeven en de contouren zijn klaar om met het toetsingskader 

risicoregelingen aan de Kamer te worden aangeboden. Het gaat 

nadrukkelijk om de contouren van deze herplaatsingsgarantie; de 
financieel-juridische vormgeving en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd 
worden in de komende periode nader uitgewerkt. Door nu al wel de 
contouren te publiceren ontstaat duidelijkheid voor investeerders (veelal 
woningcorporaties) en gemeenten.  

 
Aangenomen. De minister voor VRO zal een brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 
c. Benoeming directeur-generaal Natuur en Visserij bij het ministerie 

van LNV 

Drs. D.L.M. Slangen 
 
d. Benoeming consultant ABDTOPConsult 

Drs. M.Y. Voslamber 
 
e. Dekolonisatieonderzoek Indonesië 

f. Kabinetsreactie dialooggroep Slavernijverleden 

g.  Hersteloperatie Toeslagen 

h.  Aankondiging rapport Commissie Silvis inzake de Landsadvocaat 

i.  Vaccineren tegen COVID-19 jeugdigen met verhoogd medisch risico 

j. Taskforce verbetering financieel beheer  

k. Niet openbaar 

 
 

 

 
 
 

 


