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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 30 september 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens in aansluiting op de ministerraad van het Koninkrijk   

 _______________________ 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld  

 
1. Hamerstukken 

a. Wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het 
voorzien in een grondslag voor nadere regels over nood- en 
alarmsystemen (Minister van LNV)  

In artikel 2.5 van het Besluit houders van dieren (Bhd) is een aantal open 
normen opgenomen over nood- en alarmsystemen ('passend' noodsysteem 
en alarmsysteem dat 'regelmatig' wordt getest). Omdat het open normen 
zijn, bestaat het risico dat deze niet eenduidig worden uitgevoerd en hier 

niet consistent op gehandhaafd kan worden. In het ontwerpbesluit is nu 
geregeld dat artikel 2.5 Bhd wordt voorzien van een grondslag om nadere 

regels te stellen aan de nood- en alarmsystemen in stallen. Het stellen van 
aanvullende eisen aan de nood- en alarmsystemen is erop gericht om te 
voorkomen dat grote aantallen dieren overlijden in het geval van incidenten 
in stallen die zijn voorzien van kunstmatige ventilatie. 
 
Aangenomen. De minister van LNV 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 het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband 
met de periodieke registratie van de orthopedagoog-generalist en 
de klinisch technoloog (Minister van VWS)  

Uitgangspunt op grond van artikel 8 van de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is dat de geldigheid van de 
inschrijving in het BIG-register aan een periode wordt gebonden, waarna 

herregistratie moet plaatsvinden. Om ook voor de orthopedagoog-
generalist en klinisch technoloog te voorzien in de eis van periodieke 
registratie voorziet dit ontwerpbesluit in een wijziging van het Besluit 
periodieke registratie Wet BIG. 
Daarbij wordt ook vastgelegd hoeveel uren de beroepsbeoefenaars 
minimaal moeten hebben gewerkt om op grond van de werkervaringseis te 
kunnen herregistreren. 

 
Aangenomen. De minister van VWS 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. 
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c. Wijziging van de Alcoholwet om het mogelijk maken dat er een 
boete kan worden opgelegd indien de desbetreffende artikelen 
overtreden worden (Staatssecretaris van VWS)  

Met de Verzamelwet VWS 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 36002, nr. 2) 
wordt het mogelijk gemaakt dat een bestuurlijke boete opgelegd kan 

worden ter overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 25e, 
25f, tweede lid, onder a en c, en 25g van de Alcoholwet. Deze artikelen 
dienen, na inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2022, opgenomen te 
worden in de bijlage van Alcoholbesluit. Hierdoor kunnen overtredingen van 
de genoemde artikelen daadwerkelijk beboet worden op basis van de 
Alcoholwet. Om dit mogelijk te maken wordt voorgesteld om de artikelen 
met deze wijziging te plaatsen in de bijlage. 

In het voorstel wordt overtreding van een van de artikelen beboet met 

categorie C. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van VWS 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. 
 

d. Wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de 
regels over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag 
door erkenning (Minister voor Rechtsbescherming)  

In de wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet 
basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van 
gezamenlijk gezag door erkenning (Stb. 2022, 242) is in een nieuw artikel 
1:251b, eerste lid, BW bepaald dat de erkenning van een kind van 

rechtswege de gezamenlijke uitoefening van het gezag door de moeder en 

de erkenner tot gevolg heeft. Op deze regel gelden enkele uitzonderingen. 
Een van deze uitzonderingen vereist een wijziging van de inhoud van de 
akte van erkenning. Het gaat om de uitzondering dat uit de akte van 
erkenning blijkt dat de moeder en de erkenner hebben verklaard dat de 
moeder het eenhoofdig gezag uitoefent (tweede lid, onder a). 
De in dit besluit opgenomen wijzigingen van het Besluit burgerlijke stand 

1994 (BBS 1994) voorzien in de benodigde aanvulling van de inhoud van 
de akte van erkenning en van de inhoud van de latere vermelding van de 
erkenning die aan de geboorteakte wordt toegevoegd. In overeenstemming 
met artikel 251b, tweede lid, onder a, van de bovengenoemde wet wordt 
mogelijk gemaakt dat in de akte van erkenning (en de latere vermelding) 
de keuze voor eenhoofdig gezag van de moeder wordt opgenomen. 
 

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

 
e. Wijziging van het Besluit van 5 februari 2000, houdende regels 

inzake avarij-grosse ter uitvoering van artikel 1022 van Boek 8 van 

het Burgerlijk Wetboek (Stb 2000, 110) (Minister voor 
Rechtsbescherming)  

Het besluit betreft een uitwerking van artikel 1022 van Boek 8 van het 
Burgerlijk Wetboek (BW). Dit artikel regelt hoe de kosten die zijn gemaakt 
en de verliezen die zijn geleden ter redding van een schip en zijn lading 
(hierna: Avarij-Grosse) moeten worden berekend en verdeeld over alle 
belanghebbenden. In artikel 8:1022 BW is op dit moment bepaald dat voor 
de binnenvaart de ‘Rijnregels IVR’ gelden. De Verzamelwet Justitie en 
Veiligheid 2022 wijzigt dit per 1 januari a.s. naar de ‘Avarij-Grosse Regels 

IVR’. Bij besluit moet vervolgens worden bepaald welke versie van de 
Avarij-Grosse regels van toepassing is. In het conceptbesluit 
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wordt geregeld dat dit de Avarij-Grosse Regels IVR van 2006 zijn. Dit zijn 
de in de praktijk aanvaarde regels die in de binnenvaart het meest worden 
gebruikt. 

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

 
2. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 27 september 2022 

Vastgesteld 
 

3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 27 september 2022, 
nr.36 (Minister van BZ) 

 De conclusies t.a.v. de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1 BNC-fiches: geen fiches 
2 Extra Energieraad d.d. 30 september 2022 

3 Eurogroep Luxemburg d.d. 3 oktober 2022 
3.1 Macro-economische situatie in de eurozone en beleidsreactie op hoge 

energieprijzen en inflatiedruk, met inbegrip van een 
gedachtewisseling met de secretaris-generaal van de OESO 

3.2 Prioriteiten van de eurozone in de herstel- en veerkrachtplannen 
(RRP's) en de uitvoering van de aanbevelingen van de eurozone 

3.3 Voorbereiding van internationale vergaderingen 

3.4 Digitale euro - bedrijfsmodellen van publieke en private deelnemers in 

het digitale euro-ecosysteem  
4 EcoFinraad Luxemburg d.d. 4 oktober 2022 
4.1 Verordening betreffende REPowerEU-hoofdstukken in de herstel- en 

veerkrachtplannen  
4.2 Stand van de uitvoering van wetgeving inzake financiële diensten 
4.3  Economische en financiële impact van de Russische agressie jegens 

Oekraïne 
4.4 Stand van zaken energieprijzen en energiederivatenmarkt 
4.5 Economisch herstel: implementatie van de herstel- en 

veerkrachtfaciliteit 
4.6 Voorbereiding G20 vergadering van Ministers van Financiën en 

Presidenten van Centrale Banken en de IMF Jaarvergadering 

4.7 Raadsconclusies Klimaatfinanciering 
4.8 Fiscale en niet-fiscale taken van de douane-autoriteiten in de EU 
4.9 Stand van de uitvoering van de wetgeving inzake financiële diensten 
 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

4. EU-implementatie 

a. Wijziging van de Binnenvaartwet in verband met de implementatie 
van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de 

binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen 91/672/EEG en 
96/50/EG van de Raad (Minister van I&W)  

Dit wetsvoorstel implementeert Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende de erkenning van 
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beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen 
91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad (PbEU 2017, L 345) (hierna: 
richtlijn). De doelstelling van deze richtlijn is het tot stand brengen van een 

gemeenschappelijk kader voor de erkenning van minimumberoeps-
kwalificaties voor de binnenvaart. Met de richtlijn worden de voorwaarden 
en procedures vastgesteld voor de certificering van de kwalificaties van 
personen die betrokken zijn bij het bedienen van een vaartuig dat de 
binnenwateren in de Unie bevaart en voor de erkenning van die 
kwalificaties in de andere lidstaten. 

Kern van de richtlijn is dat het ervaringsgerichte kwalificatiesysteem wordt 
gewijzigd in een competentiegericht kwalificatiesysteem voor 
dekbemanningsleden in de beroepsvaart. 
Om de richtlijn volledig te implementeren in de nationale wetgeving zal 
verdere uitwerking plaatsvinden in het Binnenvaartbesluit en de 

Binnenvaartregeling. Om deze verdere uitwerking mogelijk te maken wordt 
in de Binnenvaartwet, voor zover nodig, een aantal nieuwe grondslagen 

gecreëerd. Die grondslagen zien in algemene zin op de invoering van het 
kwalificatiesysteem en meer in het bijzonder op een kwalificatiecertificaat 
schipper, een kwalificatiecertificaat voor de andere dekbemanningsleden en 
de ten behoeve van dat kwalificatiesysteem te registreren gegevens. 
 
Aangenomen. De minister van I&W zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 

 
b1. Wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met 

de uitvoering van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn en 
enkele andere wijzigingen van wetgevingstechnische aard en 
wijziging van het Besluit gebruik Meststoffen in verband met de 
implementatie van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn 
(Minister van LNV)  

Een aantal maatregelen uit het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 
2022-2025 zoals in december 2021 toegezonden aan de Eerste Kamer, aan 

de Tweede Kamer en aan de Europese Commissie, worden 
geïmplementeerd in regelgeving. Voorliggende wijzigingsbesluiten strekken 
daartoe. De ontwerpbesluiten wijzigen het Besluit Gebruik Meststoffen 
(Bgm) en het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) i.v.m. de aanstaande 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. De maatregelen dragen bij aan 
een verbetering van de waterkwaliteit en de bodemkwaliteit en hebben een 

beoogde inwerkingtreding van 1 januari 2023. De besluiten zijn vrijwel 
identiek. De besluiten regelen: 
1)  Het verruimen van de uitrijdperiode van vaste strorijke mest op gras- 

en bouwland op zand en lössgronden. De periode waarin wel mag 
worden uitgereden verschuift van 1 februari tot en met 1 september 
naar 1 januari tot en met 1 september; 

2)  het verkorten van de uitrijdperiode voor drijfmest of vloeibaar 

zuiveringsslib op bouwland. De periode waarin niet mag worden 

uitgereden verschuift van 1 augustus tot en met 15 februari naar 1 
augustus tot en met 15 maart, tenzij een aangewezen gewas wordt 
geteeld; en 

3)  de introductie van een verplichting om eens in de vier jaar 
gewasrotatie met rustgewassen toe te passen op zand- en 
lössgronden. 

Daarnaast bevat de wijziging Bal een aantal wetgevingstechnische 
verbeteringen.  
 
Aangenomen. De minister van LNV 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 spoedadvies aanhangig 

doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
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b2. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

Behandeld in samenhang met pt.4b1. 
 

c. Wijziging van het Warenwetbesluit Verpakte waters en het 
Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen in verband met 
technische aanpassingen (Minister van VWS)  

Dit besluit strekt er toe enkele Warenwetbesluiten te wijzigen in verband 

met technische aanpassingen. Het Warenwetbesluit Verpakte waters wordt 
gewijzigd in verband met de uitvoering van richtlijn (EU) 2020/2184 van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de 
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) 
(PbEU 2020, L 435) (hierna: richtlijn (EU) 2020/2184).  

Het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen wordt gewijzigd in 
verband met een onjuiste verwijzing naar een vervallen artikel.  

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

d. Wijziging van een aantal Warenwetbesluiten in verband met de 
uitvoering van Verordening (EU) 2019/787 (Minister van VWS)  

Op 25 mei 2021 is verordening (EU) 2019/787 betreffende de definitie, 
omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken van 
toepassing geworden. 

Het doel van deze amvb is om te voorzien in de benodigde 
uitvoeringsbepalingen om uitwerking te kunnen geven aan deze 
verordening. De uitvoeringsbepalingen bestaan enerzijds uit 
strafbaarstelling van overtreding van bepalingen van de verordening en 

anderzijds uit aanpassing van hiermee strijdige nationale wetgeving. De 
verordening heeft betrekking op levensmiddelen die vallen onder de 

Warenwet.  
 
Aangenomen. De minister van VWS zal het besluit om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  
 

5. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het voorstel van wet tot goedkeuring van de 
algemene maatregel van bestuur tot wijziging van sociale 
zekerheidswetten in verband met het regelen van overgangsrecht 

voor de situatie waarin het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit 
de Europese Unie zonder akkoord over de voorwaarden voor deze 
terugtrekking (no deal brexit) (Minister van SZW)  

Aangezien er ten tijde van de Brexit een akkoord is bereikt over de 
voorwaarden voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 
Europese Unie, zal de algemene maatregel van bestuur waarop de 
goedkeuringswet in kwestie betrekking had niet in werking treden. De 
goedkeuringswet is daarom niet meer nodig. Het voorstel van wet zal niet 
worden ingediend. Dit is kenbaar gemaakt in het slotformulier van het 

nader rapport.  
 

De minister van SZW zal het ontwerpvoorstel niet doen indienen en het 
ontwerpvoorstel, met memorie van toelichting, advies van de Raad van 
State en nader rapport publiceren.  
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b. Nader rapport Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 
2014 II en wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte 
(afschaffing verhuurderheffing en wijziging maximering 

huurprijsverhoging gel iberaliseerde huurovereenkomsten) (Minister 
voor VRO) 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een negatief advies 
(dictum c) uitgebracht over het wetsvoorstel.  
Naar aanleiding van het advies is: 
1.  het wetsvoorstel gesplitst in twee wetsvoorstellen: (a) Intrekking Wet 

maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) en 
(b) Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woon ruimte (wijziging 
maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde 

huurovereenkomsten). 

2.  De memorie van toelichting van beide wetsvoorstellen aangevuld. 
3.  In het wetsvoorstel wijziging maximering huurprijsverhogingen 

geliberaliseerde huurovereenkomsten de voorgestelde vaststelling van 
het maximum bij ministeriële regeling vervangen door een regeling in 
de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. De huurprijsverhogingen 

worden gemaximeerd op de inflatie plus 1 procentpunt (geldende 
regeling ) dan wel - als dat lager is - de loonontwikkeling plus 1 
procentpunt. 

 
Aangenomen. De minister voor VRO zal het voorstel aan de Tweede Kamer 
doen sturen. 

 
6. Benoemingen 

a. Benoeming lid Adviescollege openbaarheid en 
informatiehuishouding (Minister van BZK)  

De raad stemt in met de benoeming van drs. S.M. Wiemers als lid van het 

Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding.  
 

7. Wijziging van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare 
ruimte in verband met indexering van boetebedragen 2023 (Minister van 
J&V)  

De bijlage van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte 
(Besluit bboor) bevat een niet-limitatieve lijst van overlastfeiten en vaste 
boetebedragen. Dit is afgestemd op de boetebedragen in strafbeschikkingen 
zoals jaarlijks landelijk vastgesteld door het Openbaar Ministerie in de OM-

Tekstenbundel. Gebeurt dat niet, dan lopen strafrechtelijke en punitieve 
bestuursrechtelijke afdoening voor dezelfde feiten uiteen en dat is (ook blijkens 
de wetsgeschiedenis) ongewenst. In verband met de indexering van de 
boetebedragen per 1 januari 2023 is het noodzakelijk om wijzigingen door te 

voeren in de bijlage van het Besluit bboor, zoals het OM die doorvoert voor 
strafbeschikkingen voor dezelfde feiten. 
 

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

8. Wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de 
verhoging van het minimumtarief voor tolken en de jaarlijkse indexering 
van de vergoedingen voor psychologen en psychiaters 2023 (Minister van 
J&V)  

Dit besluit regelt de verhoging van het minimumtarief voor tolken zoals bepaald 
in het Besluit tarieven in strafzaken 2003 (hierna: Btis). Omdat sinds de 

invoering van het minimumtarief (juli 2020) in de praktijk is gebleken dat de 
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gemiddelde uurvergoeding voor tolken minder snel ontwikkelt dan wenselijk 
geacht, heeft de minister van J&V in de Kamerbrieven van 13 april en 22 juni 
2022 (Kamerstukken II 2021/22, 29936, nrs. 63 en 65) aangekondigd het 

minimumtarief voor tolken per 1 januari 2023 te verhogen van € 43,89 naar  
€ 55,-. Dit besluit voorziet hierin. Daarnaast regelt dit besluit de jaarlijkse 
indexering van de tarieven, zoals bepaald in het Btis, voor de vergoedingen voor 
psychiaters en psychologen (Pro Justitia rapporteurs). De indexering van deze 
tarieven vindt ieder jaar plaats aan de hand van de loonontwikkeling in de 
publieke sector. Het in dit ontwerpbesluit toegepaste indexeringspercentage van 

4,647% betreft een voorlopig cijfer (CBS-cijfers over de loonontwikkeling in de 
cao-sector overheid van juli 2021 t/m juli 2022). Dit voorlopige indexeringscijfer 
wordt bij het nader rapport aangepast aan het benodigde cijfer (CBS 
loonontwikkeling cao-sector overheid van september 2021 - september 2022). 
Het aanpassen van het indexeringscijfer bij het nader rapport is de 

gebruikelijke werkwijze omdat bij de startdatum van het traject tot wijziging van 
het besluit het benodigde percentage nog niet bekend is. Deze handelwijze is 

eveneens gevolgd bij de besluiten voor de kalenderjaren 2018 t/m 2022. 
 
Aangenomen. De minister van J&V zal het besluit om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

9. Regels inzake het toedelen van een wettelijke taak aan gemeenten om 
opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken en wijziging 

van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (wet gemeentelijke 
taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (Staatssecretaris van J&V) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

10. Kabinetsstandpunt over het advies van het adviescollege rechtspositie 
politieke ambtsdragers over de hoogte van de vergoeding van leden van 

de provinciale staten en de algemene besturen van de waterschappen 
(Minister van BZK) 

Het adviescollege stelt in het advies voor de vergoeding van de werkzaamheden 
voor Statenleden met 16% te verhogen en de vergoeding van de leden van 
algemene besturen van de waterschappen met 8%. 

Het kabinet neemt deze gerechtvaardigde en beheerste verhoging over. Het 
voornemen is het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in lijn 
hiermee aan te passen. Met het IPO is afgesproken dat de provincies de 
meerkosten van de verhoging van de vergoeding zelf voor hun rekening nemen. 
Vanwege het eigen belastinggebied komen de meerkosten van de verhoging van 
de vergoeding van AB-leden ten laste van de waterschappen. 
 

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

11. Toekenning individuele steunverlening aan bedrijven Curaçao 
(Staatssecretaris van BZK) 

Op 30 oktober 2020 stemde de Rijksministerraad in met de voorwaarden voor de 
derde tranche liquiditeitssteun Curaçao in het kader van de COVID-19 pandemie, 
de onderlinge regeling Landspakket voor Curaçao en het COHO-
wetgevingstraject. Onderdeel van het besluit was ook een bijdrage van maximaal 

EUR 20 miljoen voor steunverlening aan bedrijven op Curaçao. De KR-begroting 
voorziet in deze bijdrage en dit besluit vereist daarom geen aanvullende 
uitgaven. 
Inmiddels is door Curaçao aan alle vereisten voor toekenning hiervan voldaan en 
kan een definitief besluit worden genomen over toekenning van de bijdrage. 
 
Aangenomen  
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12. Toetsingskaders Risicoregelingen Rijksoverheid inzake de verstrekking 
van de tiende en elfde tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten 
(Staatssecretaris van BZK)  

Conform het beleidskader risicoregelingen vindt besluitvorming over een nieuwe 
risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een 

bestaande risicoregeling piaats aan de hand van het "toetsingskader 
risicoregelingen". In de Rijksministerraad (RMR) van 30 september 2022 is 
besloten over het verstrekken van een bedrag van ANG 10 miljoen voor de elfde 
tranche liquiditeitssteun (4e kwartaal 2022) aan Sint Maarten. Binnen het 
mandaat dat de RMR van 15 juli 2022 aan de Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën heeft gegeven, is aan 
Sint Maarten tevens ANG 14 miljoen in de tiende tranche liquiditeitssteun (3e 

kwartaal 2022) toegekend. Hiervoor zijn de toetsingskaders risicoregelingen 

conform beleidskader opgesteld.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Staten-Generaal 
sturen.  
 

13. Ontwerpbegroting Nederland 2023 (Minister van Financiën) 

In de Ontwerpbegroting (Draft Budgetary Plan, DBP) rapporteert het kabinet over 
de begroting voor het komende jaar en of deze voldoet aan de Europese 

begrotingsregels in relatie tot het Stabiliteits- en Groei Pact (SGP). Uiterlijk 15 
oktober verstuurt Nederland dit rapport naar de Europese Commissie.  
In het DBP staat geen nieuw beleid, het is een beknopte samenvatting van de 
Miljoenennota en een korte update van de voortgang op de landenspecifieke 
aanbevelingen.  
 

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

sturen.  
 

14. Beleidsagenda acute zorg (Minister van VWS)  

Op 22 februari jl. heeft de minister van VWS een brief met zijn uitgangspunten 
voor het beleid voor de acute zorg aan de Kamer gestuurd. De Beleidsagenda 
Acute Zorg bevat de uitwerking van de plannen van de minister om te komen tot 
een toekomstbestendige acute zorg. 
Het doel van het beleid is dat kwalitatief hoogwaardige acute zorg voor iedereen 

in Nederland toegankelijk is en blijft, ondanks personeelstekorten en toenemende 
zorgvraag. In de beleidsagenda worden drie prioriteiten benoemd: 1) kwaliteit en 
toegankelijkheid van acute zorg, 2) zorgcoördinatie en 3) samenwerking in de 
regio. Daarnaast zal de beleidsagenda ingaan op essentiële randvoorwaarden 
voor een toekomstbestendige acute zorg, onder andere gegevensuitwisseling en 
innovatie, bekostiging en regie. Voor elk van deze thema’s zijn concrete acties 
uitgewerkt in de beleidsagenda. 

De acties uit de beleidsagenda sluiten nauw aan bij de afspraken in het Integraal 
Zorgakkoord (IZA). 
 
Aangenomen. De minister van VWS zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

15. Wijziging van de Jeugdwet, de Wet marktordening gezondheidszorg en 

enige andere wetten om de zorgautoriteit te belasten met een aantal 
taken op het terrein van de zorg voor jeugdigen (Wet taken 
zorgautoriteit op Jeugdwet-terrein) (Staatssecretaris van VWS)  

Om te bevorderen dat jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en 
jeugdreclassering in voldoende mate beschikbaar zijn en blijven, is een 
aanpassing van de Jeugdwet noodzakelijk. 
In dit wetsvoorstel -dat naar verwachting wordt samengevoegd met het 
wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen waarover de Raad 
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van State reeds heeft geadviseerd - is hiertoe voorgesteld een aantal taken bij de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te beleggen. 
Het betreft: 

a)  Stelselonderzoek: meer inzicht in de beschikbaarheid van jeugdhulp, 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering op landelijk, 
regionaal of lokaal niveau; 

b)  vroegsignalering: snellere signalering van risico's voor de beschikbaarheid 
van specialistische zorg voor jeugdigen en van daadwerkelijke tekorten 
daaraan; 

c)  toezicht op de naleving van de in het wetsvoorstel 'Wet verbetering 
beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' opgenomen financiële 
bedrijfsvoeringsverplichtingen voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde 
instellingen. 

 

Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 

 
16. Brief aan de Tweede Kamer inzake ondersteuning mantelzorg en 

informele zorg (Staatssecretaris van VWS)  

Met deze Kamerbrief wordt de Kamer geïnformeerd over de integrale visie op 
mantelzorg in relatie tot informele zorg. Omzien naar elkaar en een stevige 
sociale basis zijn hierbij het uitgangspunt, met vrijwilligerswerk en mantelzorg 
als pijlers waar een groot deel van de samenleving op leunt. Vanuit het 
perspectief van de mantelzorgers schetst de brief wat het kabinet zal doen om 
hun onmisbare inzet te waarborgen en te stimuleren. Deze brief geeft verder 

invulling aan de motie van de leden Den Haan en Warmerdam over een integrale 
visie op informele zorg inclusief mantelzorg (35 788, nr.152) en de motie van de 
leden Van der Staaij en Heerma over concrete beleidsvoorstellen om de positie 
van mantelzorgers, gezinnen en vrijwilligers te versterken (35 788, nr.146). 

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

 
17. Instellingsbesluit Commissie Onderzoek naar Binnenlandse Afstand en 

Adoptie in de periode 1956-1984 (Minister voor Rechtsbescherming) 

Onder leiding van emeritus hoogleraar maatschappelijke 
opvoedingsvraagstukken, Micha de Winter, wordt per begin oktober 2022 een 
onderzoekscommissie ingesteld. Deze commissie doet onderzoek naar 
binnenlandse afstand en adoptie in de periode 1956-1984 en de rol die 
maatschappelijke actoren hierin hebben gespeeld. Zij zal haar bevindingen en 
conclusies in een rapport beschrijven uiterlijk vóór 1 oktober 2024. 

Indien uit het onderzoek blijkt dat de overheid en haar uitvoeringsorganisaties in 
het verleden een actieve rol hadden bij de gedwongen afstandsprocedure, 
hetgeen op voorhand niet kan worden uitgesloten, zal de overheid zich moeten 

beraden op het treffen van een (financiële) tegemoetkoming voor de slachtoffers 
ter compensatie van het aangedane leed. 
Apart van dit onderzoek is het ministerie van J&V met de doelgroep in gesprek 

over het uitwerken van aanvullende maatregelen die bijdragen aan erkenning. 
Hierbij kan wordt gedacht aan het actief steun bieden bij de zoektocht naar, en 
het inzien van, dossiers van de betrokkenen. 
 
De raad stemt in met de instelling van de Commissie Onderzoek naar 
Binnenlandse Afstand en Adoptie in de periode 1956-1984 en de benoeming van 
de volgende leden: 

- prof. dr. M. de Winter, tevens voorzitter 
- prof. mr. drs. M. Bruning 
- prof. dr. T. Dehue 
- prof. dr. T. Mooren 
- prof. dr. C. van Nijnatten 
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18. Brief aan de Tweede Kamer inzake programmaplan Toekomstbestendige 

Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) (Minister voor LZS)  

Met het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) pakt 
het ministerie van VWS, samen met andere partijen - zoals zorg- en 

welzijnsorganisaties, medewerkers, zorginkopers, onderwijs en 
beroepsorganisaties - de urgente uitdagingen op die er liggen op de arbeidsmarkt 
in zorg en welzijn. 
 
Aangenomen. De minister voor LZS zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

19. Conclusies onderraden en ministeriële commissies 

a. MCOV d.d. 27 september 2022 

Vastgesteld 
 

b. RVI d.d. 27 september 2022 

Geen conclusies 
 

c. REA d.d. 27 september 2022 

Vastgesteld 
 

1. EU energieprijzen 

Betreft stand van zaken van besprekingen in EU-verband over de 

energieprijzen. 
 
De raad gaat akkoord met de voorgestelde inzet voor de Energieraad 
30 september 2022 en neemt kennis van stand van zaken van de 
verdere besprekingen van de energieprijzen in EU-verband. 
 

2. Hongaars herstelplan 

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het advies van de 
Europese Commissie om besluitvorming in de Raad over het 

maatregelen tegen Hongarije met maximaal twee maanden uit te 
stellen, om Hongarije de tijd te geven om de door de Commissie 
vereiste hervormingen wettelijke vast te leggen. Aan het eind van 
deze verlengde termijn vindt opnieuw een weegmoment plaats in de 
Raad over het opschorten van EU-middelen van Hongarije. 
 

De raad gaat akkoord met instemmen met het voorstel van de 
Europese Commissie. 
 

3. W.v.t.t.k.: RepowerEU 

De raad neemt kennis van de stand van zaken van de 
onderhandelingen over RepowerEU. 
 

d. Vierhoek d.d. 30 september 2022 

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

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Kamerbrief budgettaire verwerking Algemene Politieke 

Beschouwingen (Minister van Financiën) 

Deze Kamerbrief gaat in op de budgettaire verwerking van de aanvullende 
koopkrachtmaatregelen en enkele aangenomen APB-moties. 

 

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

c. Stand van zaken asielopvang 

d. Benoeming DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij 
ministerie van BZK 

mr. drs. A.H. van Hout 
 

e. Terugblik APB 

f. Update stikstof 

h. Rapport Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 

 
XX. Besluitenlijst 

 
 


