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BESLUITENLIJST 

 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 juni 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens aansluitend aan de ministerraad van het Koninkrijk 

en ’s middags voortgezet 

  

_______________________ 

 
 

0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Hamerstukken 

a. Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het 
terrein van de politie in verband met enkele aanpassingen die 
volgen uit de evaluatie van de Politiewet 2012 (Minister van J&V) 

Het ontwerp bevat wijzigingen van enkele besluiten op het terrein van de 
politie die vrijwel geheel voortvloeien uit de Wet tot wijziging van de 
Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de 
evaluatie van deze wet (Stb. 2022, 216). Deze wet voorziet onder andere 

in aanpassingen in de voorbereiding van de zogeheten jaarstukken van de 
politie alsook in de vereenvoudiging en vergroting van de transparantie van 
de bijstand. Het onderhavige ontwerp voorziet in de daarvoor benodigde 
aanpassingen op besluitniveau. Daarnaast wordt bepaald dat 
verantwoording over de arrestantenzorg door de politie niet langer in een 
separate verantwoordingslijn plaatsvindt maar als een verplicht onderdeel 

wordt opgenomen in het jaarverslag van de politie in de reguliere 
verantwoordingslijn. Dit bespaart bestuurlijke lasten. 
 
Aangenomen. De minister van J&V 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. 

 
b. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat (Verzamelwet I&W 2021) (Minister van I&W) 

Het wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht, de 
Drinkwaterwet, de Spoorwegwet, de Waterschapswet, de Waterwet, de Wet 
milieubeheer, de Wet op de economische delicten, de Wet personenvervoer 
2000, de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van enkele bijzondere 
wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 
(Stb. 2009, 542), de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 

milieubeheer BES en de Wet zeevarenden. 
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Het voorstel bevat een aantal wijzigingen ten behoeve van het herstel van 
wetstechnische onvolkomenheden en een aantal andere wijzigingen van 
ondergeschikte aard.  

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

 
c. Besluit houdende uitvoering van de artikelen 570, tweede lid, en 

575, van het Wetboek van Strafvordering (besluit innovatie 
strafvordering) (Minister voor Rechtsbescherming)  

Met dit besluit wordt allereerst uitvoering gegeven aan het met de 
Innovatiewet Strafvordering nieuw opgenomen artikel 575 Wetboek van 

Strafvordering. Dit artikel bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur 

kan worden bepaald dat bepaalde onderdelen uit de Innovatiewet 
Strafvordering slechts worden toegepast in een of meerdere 
arrondissementen en ressorten. De onderwerpen van de Innovatiewet 
Strafvordering worden in de vorm van pilots in de praktijk toegepast. In het 
besluit wordt geregeld dat de pilot mediation en de pilot Audiovisuele 

registratie (AVR) slechts in de genoemde arrondissementen en ressorten 
plaatsvindt (artikelen 1 en 3 van het besluit). Daarnaast wordt uitvoering 
gegeven aan het nieuwe artikel 570, tweede lid, Sv. Die bepaling schrijft 
voor dat bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld 
over de aanwijzing van een hulpofficier van justitie die de hem in de 
Innovatiewet gegeven extra bevoegdheden mag uitoefenen. In artikel 2 
van het besluit wordt geregeld dat een hulpofficier van justitie daartoe 

alleen kan worden aangewezen als hij beschikt over specifieke kennis en 
vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van die extra 
bevoegdheden.  
 

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

 
2. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 21 juni 2022 

Vastgesteld  

 
b. Conclusies MCMenS-OEK / MCMenS d.d. 21 juni 2022 

Vastgesteld  
 

1.  Besluit dat werkende ontheemden geen zorgverzekering 
hoeven af te sluiten (Minister van VWS) 

Het voorstel is dat werkende ontheemden (verzekeringsplichtig) geen 
zorgverzekering hoeven af te sluiten vanaf de start van de Regeling 
Medische zorg Ontheemden (RMO) 1 augustus 2022 tot 4 maart 2023 
(looptijd EU Beschermingsrichtlijn). Dit besluit wordt eind 2022 
heroverwogen met het oog op een mogelijke verlenging van de 

toepassing van de EU Beschermingsrichtlijn. SZW zal i.s.m. VWS 
monitoren of ontheemden bovengemiddeld wisselend werk hebben en 
of dit aanleiding geeft om de uitzonderingspositie terug te draaien.  
 
Aangenomen  
 

2.  Verlenging medische evacuatie Oekraïense patiënten (Minister 
van VWS) 
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Op 30 maart heeft de MCCb besloten om, in eerste instantie voor 3 
maanden, de medische evacuatie van Oekraïense patiënten met een 
urgente medische zorgvraag mogelijk te maken en de bijbehorende 

kosten generaal te dekken. In verband met het in zicht komen van 
het eind van deze termijn, zal deze maatregel worden verlengd tot 
het einde van 2022.  
 
Aangenomen 

 
3.  Bestuurlijk afsprakenkader (Staatssecretaris van J&V) 

Er is vanwege de oorlog in Oekraïne een grote toestroom van 
ontheemden uit dat gebied naar Nederland. Het COA heeft de 

wettelijke taak deze ontheemden als asielzoekers op te vangen. Het 

COA is daar op dit moment niet toe in staat. Om die reden hebben de 
gemeenten op verzoek van het Kabinet deze taak op zich genomen, 
onder coördinatie van de veiligheidsregio's. De juridische grondslag 
hiervoor is gevonden in de activering van artikelen 2c en 4 van de 
Wet verplaatsing bevolking. Het streven is om deze inzet van het 

staatsnoodrecht zo snel als dat verantwoord kan te beëindigen. Om 
die reden wordt op dit moment gewerkt aan een tijdelijke wet als 
alternatief voor de inzet van het staatsnoodrecht. Het overleg met de 
medeoverheden/ bestuurlijk partners, VNG en VB is reeds opgestart. 
Het oogmerk is om af te stemmen welke keuzes gemaakt kunnen 
worden en welke implicaties daarmee gemoeid zijn. Dit proces zal 
uitmonden in een bestuurlijk afsprakenkader (BAK). De relevante 

delen van het BAK kunnen in de tijdelijke wet geïmplementeerd 
worden. 
 
Aangenomen 

 
4.  Financiële randvoorwaarden opvang Oekraïeners (Minister van 

Financiën) 

Er worden financiële randvoorwaarden gesteld voor de maatregelen 
aangaande de opvang van Oekraïense ontheemden. De nota met 
randvoorwaarden die 18 maart 2022 in de Ministerraad is behandeld, 
wordt herzien. In deze herziene versie wordt het mogelijk om 

budgettaire middelen tot eind 2022 en voor een grotere groep 
ontheemden te reserveren. 

 
Aangenomen  

 
5.  Bekostigingsbesluit opvang ontheemden Oekraïne (SPUK) 

(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. Dit bekostigingsbesluit is 
de uitwerking van die toezegging ten aanzien van de kosten die 
worden gemaakt door de veiligheidsregio’s, gemeenten en de GGD-
en/GHOR die zien op de coördinerende werkzaamheden uitvoeren en 
voor de eerste opvang in hun regio. Dit besluit is bedoeld voor de 

coördinatie en eerste acute opvang van ontheemden uit Oekraïne. Het 
besluit is aanvullend van aard en dient in samenhang te worden 
beschouwd met andere regelingen ter zake. Het besluit gaat er van 
uit dat de Veiligheidsregio een aanvraag indient mede namens de 
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coördinerende gemeenten en de GGD-en/GHOR die geografisch 
binnen de Veiligheidsregio vallen. De aanname is dat dit het beste 
past bij de regisserende en coördinerende rol die Veiligheidsregio 

vervult. Het besluit gaat uit van een geldigheidsduur van 1 maart 
2022 (met terugwerkende kracht) tot en met 31 december 2022.  
 
Aangenomen  

 
6.  Verzamelbrief (Staatssecretaris van J&V) 

In deze verzamelbrief wordt de Kamer geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken met betrekking tot het besluit dat werkende 
ontheemden geen zorgverzekering hoeven af te sluiten, de medische 
evacuaties Oekraïense patiënten met een urgente medische 

zorgvraag, de aanspraak van Oekraïense ontheemden op toeslagen 
en het bekostigingsbesluit opvang ontheemden Oekraïne (SPUK). 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal de brief aan de Tweede 
Kamer sturen.  

 
7. Voorstel taakopdracht staatscommissie demografische 

ontwikkelingen 2050 (Minister van SZW) 

De ministerraad heeft op 25 mei 2022 ingestemd met het instellen 

van een staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050.  
  
De raad stemt in met de taakopdracht voor de staatscommissie 
demografische ontwikkelingen 2050. De minister van SZW zal op een 
later moment een brief aan de Tweede Kamer sturen.  
 

8. Brief actuele situatie asielketen (meerjaren productie 
prognose) (Staatssecretaris van J&V) 

Aangehouden tot de volgende vergadering.  

 
9. Staat van Migratie 2022 (Staatssecretaris van J&V) 

In de Staat van Migratie 2022 wordt een cijfermatig en beleidsmatig 
beeld gegeven van alle aspecten van migratie en het migratiebeleid in 
2021. Ook zal de voortgang worden gepresenteerd van de 
tenuitvoerlegging van de migratiegerelateerde maatregelen uit het 
coalitieakkoord. 

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

Kamer sturen.  
 

3. Buitenlands beleid 

a. Doen waar Nederland goed in is (Minister voor BHOS)  

Deze nieuwe BHOS-beleidsnota is een nadere uitwerking van het 
coalitieakkoord, Het doel van de nota is om een grotere samenhang en 
focus in het BHOS-beleid aan te brengen. Met deze nota kiest het kabinet 
voor nieuwe accenten in het Nederlands handelsbeleid, meer focus en extra 
investeringen voor ontwikkelingssamenwerking op het gebied van 
klimaatverandering, opvang in de regio en COVID-19-bestrijding en het 
versterken van wereldwijde gezondheidssystemen. Daarnaast krijgt het 

Nederlandse bedrijfsleven in de 14 combinatie-landen een grotere rol bij 
duurzaamheids- en digitaliseringstransities. 
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Deze nota is tot stand gekomen na brede consultaties met verschillende 
departementen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, experts, jongeren en 
maatschappelijke organisaties. Deze nota zal komend jaar aangevuld 

worden met diverse strategieën op het gebied van 
Afrika, internationaal klimaat, global health en grondstoffen. 

 
Aangenomen. De minister voor BHOS zal de brief naar de Tweede Kamer 
sturen.  

 
b. Toetsingskader Drive garantiefaciliteit 2022 (Minister voor BHOS)  

Dit Toetsingskader betreft een verlenging van de DRIVE (Development 
Relevant Infrastructure Investment Vehicle) garantiefaciliteit, waarbij een 

uitbreiding plaatsvindt met het oog op klimaatrisico’s die met publieke 

infrastructuur kunnen samenhangen. Drive garantiefaciliteit is onderdeel 
van het private sectorontwikkeling programma voor duurzame inclusieve 
publieke infrastructuur in partnerlanden (ontwikkelingslanden). De DRIVE 
garantiefaciliteit heeft een functie om aanvullend te zijn t.o.v. bestaande 
verzekeringen waar deze bestaande verzekeringen geen dekking kunnen 

bieden. Hier heeft de DRIVE garantiefaciliteit een tweeledige functie: 
1. aanvullend zijn waar een garantieverlening voor exporttransacties door 

reguliere EKV of door DGGF3 niet mogelijk blijkt; 
2. garanties bieden waar reguliere transactie- of 

investeringsverzekeringen geen dekking bieden met name voor 
klimaatrisico’s die kunnen samenhangen met de levering en beheer 
van groene oplossingen voor infrastructuur. 

 
Aangenomen. De minister voor BHOS zal de brief naar de Tweede Kamer 
sturen.  

 

c. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 21 juni 2022, nr.24 
(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1 BNC-fiches  
1.1 Fiche 1: Gezamenlijke mededeling EU-strategie voor externe 

energiebetrekkingen  
1.2 Fiche 2: Mededeling EU-strategie voor zonne-energie 
1.3 Fiche 3: Gezamenlijke Mededeling lacunes defensie-investeringen  
2 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie d.d. 27 juni 2022 
2.1 Hernieuwbare energierichtlijn (RED) – Fit-for-55 pakket  
2.2 Energie-efficiëntierichtlijn (EED) – onderdeel Fit-for-55 pakket  
2.3 EU-energiesituatie naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne  

2.4 Methaanverordening – Fit-for-55 pakket  
2.5 Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) – Fit-for-55 pakket  
2.6 Diversenpunten  

3 Raad Milieu d.d. 28 juni 2022  
3.1 Herziening en uitbreiding van het Emissiehandelssysteem  
3.2 Herziening Effort Sharing Regulation  

3.3 Herziening LULUCF-verordening  
3.4 CO2-normen voertuigen  
3.5 Voorstel voor Social Climate Fund (SCF)  
3.6 Voorstel voor Ontbossingsverordening  
3.7 Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)  
3.8 Diversen  
4 Kamerbrief Nederlands Herstelplan  

5 Kamerbrief over verruiming van tariefquota voor Moldavië  
 

d. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
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4. EU-implementatie 

a. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de 
implementatie van Richtlijn (EU) 2020/284 van de Raad van 18 
februari 2020 tot wijziging van de Richtlijn 2006/112/EG wat 

betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor 
betalingsdienstaanbieders (PbEU 2020, L62) (Wet implementatie 
Richtlijn betalingsdienstaanbieders) (Staatssecretaris van Financiën 
(F&B)) 

Dit wetsvoorstel voorziet in gerichte toegang voor belastingdiensten tot 
internationale betalingsgegevens. Belastingdiensten gaan die gegevens 
gebruiken bij de bestrijding van btw-fraude, in het bijzonder bij e-

commerce. De Europese Commissie ontwikkelt een centraal Europees 
systeem voor het verzamelen en uitwisselen van betaalgegevens van en 

door de lidstaten van de Unie (Central Electronic System of Payment 
Information (CESOP). Fraude-experts van de lidstaten analyseren deze 
verzamelde betalingsgegevens. De bevindingen worden uitgewisseld met de 
lidstaten. 

 
        Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (F&B) zal het voorstel om 

advies aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van 

State. 
  
b. Besluit tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de EU-

verordening markttoezicht (Staatssecretaris van I&W) 

Dit ontwerp verzamelbesluit dient ter uitvoering van de EU-verordening 
markttoezicht (hierna: de verordening). De verordening regelt het 

markttoezicht op producten en heeft als doel het waarborgen dat producten 
voldoen aan de harmonisatiewetgeving van de EU. In dit verzamelbesluit 

worden de algemene maatregelen van bestuur aangepast in verband met 
de uitvoering van de verordening, die: 
- de implementatie of uitvoering vormen van Europese richtlijnen en 
verordeningen opgenomen in bijlage I bij de verordening, 
- die hun grondslag vinden in de Wet milieubeheer en 
- waarvoor de staatssecretaris van I&W beleidsverantwoordelijk is. 
Op wetsniveau wordt uitvoering gegeven aan de verordening in de wet 

houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht 
en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en 
de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 
2019, L 169) en Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 mei 2020 inzake de etikettering van banden met 
betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging 

van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1222/2009 (PbEU 2020, L 177), aan de Tweede Kamer aangeboden op 
3 mei jl. (kamerstukken II 2021/22, 36 093). 
 
Aangenomen. De minister van I&W zal het besluit om advies aanhangig 
doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
5. Benoemingen 

a. Voordracht tot benoeming lid van de Raad voor het Openbaar 
Bestuur (Minister van BZK)  

De raad stemt in met de benoeming van prof. dr. F. Hendriks als lid van de 

Raad voor het Openbaar Bestuur.  
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b. (Her)Benoeming van leden Kiesraad (Minister van BZK)  

De raad stemt in met de benoeming van L. Griffith en de herbenoeming van 
H. Reukema-Gevers en R. Prins als lid van de Kiesraad. 

 

6. Ontwerpbesluit screening ambtenaren van politie en politie-externen 
(Minister van J&V) 

De Wet screening ambtenaren van politie en politie-externen regelt de 
aanscherping en verruiming van het betrouwbaarheidsonderzoek. Op grond van 
deze wet dienen uitvoeringsregels te worden gesteld bij AMvB. Het betreft het 
aanwijzen van werkzaamheden waarbij een verklaring omtrent gedrag volstaat 
voor de screening, het aanwijzen van werkzaamheden die een verhoogd risico 

vormen voor de integriteit van de politie waarvoor een omgevingsonderzoek 
dient te worden verricht, het aanwijzen van misdrijven die beschouwd worden 

als zwaarwegende beletselen en regels over de te volgen procedure voor, tijdens 
en na het betrouwbaarheidsonderzoek. Tot slot voorziet het ontwerp in regels 
over de meldplicht, de gevallen waarin een hernieuwd onderzoek moet 
plaatsvinden en de termijnen waarbinnen opnieuw een 
betrouwbaarheidsonderzoek dient te worden verricht dan wel een verklaring 
omtrent het gedrag dient te worden overgelegd. Deze regels zijn grotendeels 
reeds aangekondigd en toegelicht in de memorie van toelichting van de wet.  

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

 
7. Brief aan de Tweede Kamer inzake beleidsbesluit rechtsherstel box 3 

(Staatssecretaris van Financiën (F&B))  

Het kabinet heeft besloten om rechtsherstel in box 3 te bieden volgens de 
zogenoemde forfaitaire spaarvariant. Dit rechtsherstel geldt voor 

bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 en voor alle belastingplichtigen wiens 
aanslag nog niet onherroepelijk vaststond op het moment van het arrest van de 
Hoge Raad. Hierover is de Tweede Kamer op 28 april 2022 geïnformeerd. 
Het rechtsherstel is technisch uitgewerkt in het bijgaande beleidsbesluit. 
Toegezegd is een afschrift hiervan aan de Tweede Kamer te sturen. Het 
beleidsbesluit is vooruitlopend op wetgeving. Het wetsvoorstel hiertoe wordt 
opgenomen in het Belastingplanpakket. Het beleidsbesluit ziet niet op 

rechtsherstel aan belastingplichtigen van wie de aanslag over de belastingjaren 
2017-2020 al onherroepelijk vaststond op het moment van het arrest van de 
Hoge Raad (de niet-bezwaarmakers).  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (F&B) zal de brief aan de 
Tweede Kamer sturen.  
 

8. Gefaseerde vervolgaanpak voor de mogelijk bredere werking van de 
Nevele jurisprudentie (Staatssecretaris van I&W) 

In juni 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die ertoe leidt dat de 
huidige regels in het Activiteitenbesluit milieubeheer over windparken niet meer 
toegepast mogen worden omdat daarvoor geen plan-milieueffectrapportage 
(plan-mer)gemaakt is volgens de richtlijn strategische milieubeoordeling. Deze 
uitspraak is gebaseerd op het Nevele-arrest van het Europees Hof van Justitie. Er 
is een overbruggingsregeling vastgesteld met milieuregels voor bestaande 
windparken die 1 juli in werking zal treden. 

De aanpak houdt in dat wordt gewerkt aan een plan-mer voor andere algemene 
milieuregels, voor andere onderwerpen dan windparken, en indien nodig een 
overbruggingsregeling.  
 
Aangenomen 
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9. Wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 inzake een grondslag voor 

het afschermen van bezoekadressen op verzoek (Minister van EZK)  

Dit besluit voorziet in een rechtsgrondslag voor het verzoek tot het afschermen 
van het bezoekadres van een onderneming of een rechtspersoon ter bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. Hiertoe wordt artikel 51 van het 
Handelsregisterbesluit 2008 gewijzigd. Het voorstel geeft invulling aan het advies 
van de Autoriteit Persoonsgegevens van 21 juli 2021, dat inhoudt dat de 
openbaarheid van gegevens in het Handelsregister (HR) alleen gerechtvaardigd is 
als KvK ook de mogelijkheid heeft om daarop onder omstandigheden 
uitzonderingen te maken. Het voorstel bevat twee grondslagen voor afscherming 
van het bezoekadres van een onderneming op verzoek van de ondernemer. De 

eerste biedt de mogelijkheid om bij een bestaande, op een persoon gerichte, 

dreiging het bezoekadres af te schermen van ieder type entiteit in het HR. De 
tweede biedt de mogelijkheid om preventief, zonder dat er al sprake is van een 
op een persoon gerichte dreiging, adressen af te schermen bij bepaalde 
beroepsgroepen waarbij dreiging voorzienbaar is op basis van hun beroepsmatige 
activiteit. In het laatste geval is de afscherming beperkt tot bezoekadressen van 

ondernemingen, niet zijnde kapitaalvennootschappen, die tevens woonadres zijn. 
Ten behoeve van de uitvoering van de afscherming voor beroepsgroepen door 
KvK worden afspraken gemaakt met de desbetreffende beroepsorganisaties. 
 
Aangenomen. De minister van EZK zal het besluit om advies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
10. Ingetrokken 

11. Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de 
Regeling apenpokken (Minister van VWS)  

De Wpg biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling een infectieziekte aan 

te wijzen als groep A-infectieziekte. Daarmee kan met de nodige spoed voor 
artsen een onverwijlde meldplicht ter zake van een (vermoedelijke) besmetting 
worden ingesteld. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt met de op 21 mei 
2022 in werking getreden Regeling apenpokken.  
Artikel 20, vierde lid, Wpg vereist dat binnen acht weken na het tot stand komen 
van een dergelijke ministeriële regeling een voorstel van wet tot incorporatie 
van die regeling aan de Tweede Kamer moet worden gezonden. Mede op advies 

van het RIVM wordt het op dit moment vanuit het belang van de 
volksgezondheid bezien te prematuur geacht om de ingestelde meldplicht te 
laten vervallen, aangezien juist vanwege de snelheid van het melden en het feit 
dat de meldplicht ook op vermoedelijke besmettingen ziet het indammen van 
infecties het meest effectief kan plaatsvinden. Verdere monitoring en bestrijding 
zijn hiervoor noodzakelijk.  
Het is derhalve noodzakelijk om binnen voornoemde termijn van acht weken 

(zijnde uiterlijk op 15 juli 2022) een wetsvoorstel tot incorporatie van de 
Regeling apenpokken in de Wpg in te dienen bij de Tweede Kamer. 
 
Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

12. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op motie-Sneller/Van 
Nispen inzake vertrouwelijkheid ambtelijke bijstand bij amendementen 
(Minister voor Rechtsbescherming)  

De motie-Sneller/Van Nispen (35869, nr. 19) vraagt de regering ervoor te zorgen 
dat: 
1. als aan een Kamerlid ambtelijke bijstand wordt verleend bij het opstellen van 
een amendement, de bewindspersoon door zijn ambtenaren niet inhoudelijk 
wordt geïnformeerd over de inhoud van het voorgenomen amendement; 
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2. informatie over de inhoud van het voorgenomen amendement niet openbaar 
wordt. De motie is op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming 
aangehouden in afwachting van een kabinetsreactie. In de kabinetsreactie wordt 

onderdeel 2 van de motie geheel onderschreven. Toegezegd wordt dat de 
vertrouwelijkheid steeds ten volle zal worden gerespecteerd. Als deze informatie 
in beslisnota's staat, blijft die dus buiten de openbaarmaking. 
Onderdeel 1 van de motie impliceert een verbod aan ambtenaren om hun 
bewindspersoon inhoudelijk te informeren over een amendement waaraan zij 
bijstand verlenen. In de kabinetsreactie wordt aangegeven dat zo'n verbod niet 

nodig is voor het kunnen waarborgen van de vertrouwelijkheid. Ook wordt 
uiteengezet dat zo'n verbod praktisch en staatsrechtelijk niet mogelijk is binnen 
de politiek-ambtelijke verhoudingen. Verder wordt benadrukt dat het informeren 
van de bewindspersoon op geen enkele wijze het opstellen van het amendement 
of de onderbouwing ervan beïnvloedt. Met Bureau Wetgeving 

Tweede Kamer wordt besproken hoe Kamerleden ervan op de hoogte kunnen 
worden gesteld dat ambtelijke bijstand betekent dat bewindspersonen inhoudelijk 

kunnen worden geïnformeerd. 
 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal de brief aan de Tweede 
Kamer sturen.  

 
13. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. MCCb d.d. 17 juni 2022 

Vastgesteld  
 
b. MCCb d.d. 20 juni 2022 

Vastgesteld 

 
c. RWIZO d.d. 21 juni 2022 

Vastgesteld 
 

1. Kamerbrief proces en contouren nationaal actieplan tegen 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 
(Minister van OCW) 

In deze brief beschrijft het kabinet het traject naar en de inhoudelijke 
contouren van het nationaal actieplan tegen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NA). Het betreft een 
brief op hoofdlijnen, waarin de contouren worden beschreven aan de 
hand van een aantal doelstellingen. Deze doelstellingen richten zich 
op scherpe normering in wet- en regelgeving, het onderwijzen van 
toekomstige generaties, het activeren van omstanders, het 

optimaliseren van de toegankelijkheid en vindbaarheid van 
meldpunten en hulpdiensten, het optimaliseren van de inzet van 
adequate en effectieve hulp, het helpen van organisaties om hun 
processen op orde te krijgen en tot een breder gedeeld beeld in de 
samenleving komen over hoe we met elkaar om willen gaan en wat 
daarvoor nodig is.  

Voor de nadere uitwerking en verrijking van de contouren organiseert 
het kabinet rondom de zomer meerdere verkenningsessies met 
belanghebbenden. De volledige uitwerking van de contouren met 
concrete maatregelen landt in het NA. Daarnaast zet het kabinet in op 
het stimuleren van het maatschappelijk gesprek.  

 
Aangenomen. De minister van OCW zal de brief aan de Tweede 

Kamer sturen. 
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2. Beleidsreactie Verkenning juridische en beleidsmatige 

interventies ter voorkoming van conversiepraktijken (Minister 
van OCW) 

Aangehouden tot de vergadering van 1 juli 2022. 

 
3. Brief tegemoetkoming FSV (Staatssecretaris van Financiën 

(Fiscaliteit en Belastingdienst)) 

Tot februari 2020 gebruikte de Belastingdienst de Fraude Signalering 
Voorziening (FSV) om risicosignalen en informatieverzoeken vast te 
leggen. Dit systeem voldeed niet aan de eisen die wet- en regelgeving 
daaraan stellen, zoals de AVG. Daarom is FSV uitgezet. 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete opgelegd. Daarnaast 
blijkt uit onderzoeken van PwC dat een deel van de in FSV 

opgenomen burgers en bedrijven onterechte en nadelige gevolgen 
van registratie hebben ondervonden. Voor bepaalde gevolgen is 
tegemoetkoming nodig. In deze brief wordt de denkrichting voor het 
tegemoetkomingsbeleid weergegeven.  

 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (F&B) zal de brief aan 
de Tweede Kamer sturen.  

 
4. Kabinetsreactie op ARK- en ADR-rapporten (Staatssecretaris van 

Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst))  

Deze kabinetsreactie bevat de ambitie om het 
handhavingsmoratorium dat geldt voor de handhaving door de 
Belastingdienst op de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de 

loonheffingen uiterlijk per 1 januari 2025 af te schaffen en beschrijft 
de stappen die daarvoor nodig zijn.  

 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (F&B) zal de brief aan 
de Tweede Kamer sturen. 

 
5.  Kamerbrief aanpak arbeidsmarktkrapte (Minister van SZW) 

Het kabinet ziet een duidelijke rol voor de overheid in het aanpakken 
van krapte, naast de essentiële rol van werkgevers en werkenden. 
Om krapte aan te pakken, zet het kabinet in op zes acties voor de 
overheid en roept het daarnaast werkgevers en werkenden op tot 

aanvullende initiatieven. Ook wordt in de brief vermeld dat het 
kabinet verdergaande maatregelen onderzoekt.  

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

sturen. 
 

6. Besluitvorming over de Pallas-reactor (Minister van VWS) 

Aangehouden tot de volgende vergadering van de RWIZO. 
 

7.  Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (Minister voor 
VRO) 

Aangehouden tot de vergadering van 1 juli 2022. 
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8.  Kamerbrief Van start met het verrijken van de school en 
omgeving in het funderend onderwijs (Minister voor PVO) 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat, als onderdeel van een brede 
aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door 
gemeenten, wordt geïnvesteerd in een rijke schoolomgeving, waarbij 

scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te 
verkleinen. In de Kamerbrief wordt de Kamer geïnformeerd over de 
uitwerking hiervan.  

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

9. Lerarenstrategie (Minister voor PVO) 

In deze Kamerbrief wordt de inzet beschreven om te komen tot een 

effectieve aanpak van de tekorten in onderwijs aan te pakken. De 
opbouw van de brief is als volgt:  
1.  Reflectie op het lerarenbeleid en de maatregelen en inzet op 

krapte tot nu toe;  
2.  Landelijke strategie, intensiveren en versnellen;  
3.  Grotere vraagstukken en uitdagingen.  
Kern van de aanpak is meer sturing vanuit de landelijke overheid, aan 

de hand van een concreet werkplan, met doelen en mijlpalen. Er komt 
een programmabureau om de (regionale) aanpak in het veld te 
versnellen. Daarnaast wordt een aantal succesvolle maatregelen 
geïntensiveerd (zij-instroom en het opleiden van assistenten tot 
leraar), worden nieuwe maatregelen ingezet (zij-instroom voor 
schoolleiders en scholen van statushouders).  

In het laatste deel worden dilemma's beschreven om tot een 

structurele oplossing te komen. Het gaat hierbij om thema's die het 
hart van het onderwijsstelsel raken: de bekostiging, bevoegdheden en 
onderwijstijd. 

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

 
d. MCAO d.d. 21 juni 2022 

Vastgesteld 
 

1. 10 Speerpunten voor een werkprogramma Ministeriële 
Commissie Aanpak Ondermijning (Minister van J&V) 

De tien speerpunten zullen in samenhang bijdragen aan het 
terugdringen van ondermijning. De speerpunten zullen nader worden 

uitgewerkt in een werkprogramma voor de Ministeriële Commissie 
Aanpak Ondermijning. 

  

Aangenomen 
 

2. Kamerbrief Toekomstagenda internationaal offensief tegen 
georganiseerde criminaliteit (Minister van J&V) 

Bijgaande Kamerbrief geeft inzicht in de toekomstagenda 
internationaal offensief georganiseerde criminaliteit. In de Kamerbrief 
Toekomstagenda internationaal offensief georganiseerde criminaliteit 
zet de minister van Justitie en Veiligheid mede namens de minister 
van Buitenlandse Zaken en in samenspraak met de vele Nederlandse 

partners (o.a. andere ministeries, het Openbaar Ministerie, de politie, 
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de douane, de FIOD en de Koninklijke Marechaussee) de 
toekomstagenda internationaal offensief tegen georganiseerde 
criminaliteit uiteen. In de Kamerbrief wordt beschreven hoe de 

internationale aanpak van de georganiseerde criminaliteit verder 
versterkt gaat worden in de komende tijd, met bijzondere 
aandacht voor druggerelateerde criminaliteit en criminele 
waardestromen. Ook wordt uiteen gezet hoe hier met de verschillende 
partners de komende jaren vorm aan gegeven zal worden. 
Het doel van de Kamerbrief is m.n. om de Kamer te informeren over 

de ambities t.a.v. de internationale aanpak van ondermijning, en de 
stappen die hierop reeds ondernomen worden en - aanvullend hierop 
– nog ondernomen gaan worden. In het najaar van 2022 wordt de 
Kamer geïnformeerd over de verder uitwerking van de 
toekomstagenda inclusief de in de Kamerbrief genoemde plannen. 

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

sturen.  
 

3. Brede preventieaanpak (ondermijnende en georganiseerde) 
jeugdcriminaliteit (Minister van J&V) 

In deze brief wordt de brede preventieaanpak van jeugdcriminaliteit 
geschetst, waaronder georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. 
Het doel van de aanpak is om te voorkomen dat kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 in aanraking 
komen met criminaliteit of daarin verder doorgroeien. Dit geeft het 

kabinet vorm door in te zetten op een brede, domeinoverstijgende 
wijkaanpak ter bevordering van de leefbaarheid en veiligheid, door 
versterking van de justitiële functies in de wijk, met een aanvullende 
flexibele aanpak en door versterking van de jeugdstrafrechtketen, 

met structureel 60 miljoen per jaar. Daarnaast was reeds met 
Prinsjesdag 2021 structureel € 82 miljoen vrijgemaakt om te 
voorkomen dat jongeren afglijden of doorgroeien in de 

georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. 
Deze aanpak sluit aan op het Nationaal Programma Leefbaarheid en 
Veiligheid. 

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

 
4. Brief aanpak drugspreventie (Staatssecretaris van VWS) 

De opgave uit het Coalitieakkoord is “ter voorkoming van 

problematisch gebruik van drugs zetten we intensiever in op een 
actieve en effectieve preventieaanpak, in het bijzonder ter 
bescherming van kwetsbare jongeren. Drugsgebruik is nooit zonder 

risico voor de gezondheid. Preventie is het meest effectief wanneer 
wordt ingezet op meerdere risico- en beschermende factoren. Iemand 
die te maken heeft met meerdere risicofactoren loopt een groter risico 

om (problematisch) drugs te gaan gebruiken. Beschermende factoren 
hebben juist een positieve invloed. Het is de mix van risico- en 
beschermende factoren die de kans beïnvloedt of iemand wel of geen 
risicogedrag laat zien. Daarom wordt ingezet op een verdere 
versterking van de aanpak in veel voorkomende settings, zoals het 
gezin/de thuissituatie, scholen, werk, de uitgaansomgeving en de 
lokale omgeving van de jongere. In lijn met het Coalitieakkoord wordt 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van interventies waarvan de 
effectiviteit bewezen is.  

 
Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal de brief aan de 
Tweede Kamer sturen.  
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e. REA d.d. 22 juni 2022 

Vastgesteld  
 

1. Fit-for-55 

Het doel van deze bespreking is het uitvoeren van een integrale 
weging van de Fit-for-55-voorstellen die voorliggen in de Energie- en 

Milieuraad van 27 en 28 juni. De onderhandelingen over Fit-for-55 
gaan richting een mogelijk akkoord in de Energie- en Milieuraad van 
27 en 28 juni. De onderhandelingen zijn nog volop gaande en de 
voorstellen kunnen zich nog ontwikkelen. De hoofdinzet van het 
kabinet in de onderhandelingen over Fit-for-55 is: i) snelle afronding 

onderhandelingen, ii) behoud van ambitie in pakket (moet optellen 
tot ten minste 55%) en iii) terughoudendheid over nieuwe fondsen. 

Hierbij geldt voor Nederland dat er geen Social Climate Fund komt 
zonder Emissiehandelsysteem voor gebouwde omgeving en 
wegtransport en dat de verwachte klimaatambitie en beschikbare 
middelen met elkaar overeen moeten komen. Deze inzet is tevens 
vastgelegd in de Kamerbrief van september 2021. 
 
Aangenomen. 

 
2. Voorbereiding ER 23-24 juni 2022 (incl. Westelijke Balkantop 

en Eurozonetop) 

De Europese Raad komt op 23-24 juni 2022 bijeen, waarbij de 
volgende onderwerpen op de agenda staan: 1. Wider Europe, 2. 
Oekraïne, 3. Lidmaatschapsaanvragen Oekraïne, Georgië en 

Moldavië, 4. Europees Semester, en 5. Conferentie over de Toekomst 
van Europa. En marge vindt een Eurozonetop plaats, waar 

economische onderwerpen zullen worden besproken, en een 
Westelijke Balkantop. 

 
Aangenomen. 

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

geweest of op korte termijn zullen komen 

a. Debat over het stikstofbeleid d.d. 23 juni 2022 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Tweede incidentele suppletoire begrotingen Defensie 2022 

(Defensiebegroting hoofdstuk X en 
Defensiematerieelbegrotingsfonds hoofdstuk K) (Minister van 
Defensie)  

Het kabinet investeert aanzienlijk in Defensie: de Defensiebegroting groeit 

vanaf 2026 voorstel structureel met 5 miljard euro. In de op 1 juni 2022 
gepresenteerde Defensienota wordt toegelicht hoe Defensie invulling geeft 
aan deze extra investeringen. Het budget dat samenhangt met de 
investeringen wordt uiterlijk bij ontwerpbegroting 2023 toegevoegd aan de 
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Defensiebegrotingen. Om het extra materieel snel te kunnen bestellen en 
de investeringen te bespoedigen, is het voor twee investeringsprojecten 
niet wenselijk om deze pas in de Defensiebegroting 2023 te verwerken. De 

twee investeringsprojecten betreffen de bestelling van zes F-35 toestellen 
en de bestelling van vier extra toestellen MQ-9; deze investeringen zijn 
opgenomen in de Defensienota. Het budget voor die investeringen wordt 
opgenomen in de tweede incidentele suppletoire begrotingen voor de 
Defensiebegroting (hoofdstuk X) en voor het 
Defensiematerieelbegrotingsfonds (hoofdstuk K).  

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

 
c. Hoofdlijnenbrief Schiphol (Minister van I&W)  

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat het de hubfunctie 
van Schiphol wil behouden, terwijl er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor 
het verminderen van de negatieve effecten van de luchtvaart op mensen 
die rond Schiphol wonen, het milieu en de natuur. Tevens stond in het 

coalitieakkoord dat hierover in 2022 een besluit zal worden genomen en dat 
hierbij de opening van vliegveld Lelystad zal worden betrokken. In de 
voorliggende stukken wordt een voorstel gedaan voor de invulling van deze 
afspraak. 

 
Aangenomen. De minister van I&W zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 

 
d. Nationale Prestatieafspraken corporatiesector (Minister voor VRO) 

De nationale prestatieafspraken voor de corporatiesector zijn een 

uitwerking van het coalitieakkoord waarin de verhuurderheffing wordt 
afgeschaft in ruil voor afdwingbare prestaties van corporaties.  

 
Aangenomen. 

 
e. Brief aan de Tweede Kamer inzake zorgmedewerkers met post-

COVID (Minister voor LZS)  

Zoals verzocht door de TK tijdens het Lange Termijn-debat van 16 juni jI. 

schetst de Kamerbrief het proces hoe om te gaan met de groep 
zorgmedewerkers met post-COVID. Daarnaast wordt een 
verslag  opgenomen van het gesprek tussen de minister voor Langdurige 
Zorg en Sport en een aantal zorgmedewerkers met post-COVID. De 
Kamerbrief schetst allereerst de sense of urgency van het vraagstuk en hoe 
het kabinet kan helpen bij eventuele ondersteuning. Gelet op de breedte 
van sectoren waar dit vraagstuk speelt (zorg, onderwijs, kinderopvang en 

mogelijk ook andere sectoren) vergt dit om een zorgvuldig proces.   
 
Aangenomen. De minister voor LZS zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 

 
f.  Keti Koti 1 juli 2022  

g. Stilstaan bij corona 

h. Cao Rijk 

i. Onderwijsroute inburgering 

i.  Mededeling benoeming lid Raad van Bestuur UWV 
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drs. J.K. Hirscher 
 
j. Benoeming lid Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiendsten 

mr. J.I.A. Lichtenberg 

 
k. Benoeming directeur-generaal Straffen en Beschermen bij het 

ministerie van J&V 

drs. E.W. Bezem RC 
 

XX. Besluitenlijst 

 
 
 

 
 

 


