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 Kenmerk         :  4274514 
 

 

   
 

 
 

BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 1 juli 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 10.30 uur  

  

_______________________ 

 

 

0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Notulen van de vergadering van 10 juni 2022 

(nr.3769432)  

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  in verband met enkele 
technische wijzigingen (Minister van VWS)  

Met dit besluit wordt een aantal technische en enkele beleidsarme 
wijzigingen doorgevoerd in verschillende besluiten op het terrein van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De beleidsarme wijzigingen zien op 
wijziging van het Opiumwetbesluit zodat het Nederlands Forensisch 

Instituut opiumwetmiddelen aanwezig kan hebben of kan vervoeren en een 

wijziging van het Besluit publieke gezondheid met het oog op bekostiging 
van door de minister opgedragen maatregelen aan andere partijen dan aan 

gemeenten. Daarnaast wordt een aantal technische wijzigingen 
doorgevoerd, die erop zien een aantal onvolkomenheden en omissies te 

herstellen. 
 

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. 
 

3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 28 juni 2022 

Vastgesteld 

 

b. Implementatie sancties 

c.  Conferentie wederopbouw Oekraïne 
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4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 28 juni 2022, nr.25  

(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 

 
1 BNC-fiches 

1.1 Fiche 1: Richtlijn verminderen ongelijke behandeling vreemd en eigen 
vermogen en beperking renteaftrek 

1.2 Fiche 2: Mededeling Europees noodplan voor vervoer 
1.3 Fiche 3: Richtlijn Ontneming en confiscatie van 

vermogensbestanddelen 

2 Kamerbrief: Voorstel over het aanmerken van overtredingen van EU-
sanctiemaatregelen als EU-misdrijf  

 
b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

c.  Uitbreiding NAVO-verdrag 

5. Verkenningen 

a. Discussie Buitenlandbeleid (Minister van BZ) 

De raad heeft een discussie gewijd aan dit onderwerp. 
 

6. Nadere rapporten 

a. Nader rapport bij het wetsvoorstel tot wijziging van de wet 

studiefinanciering 2000 in verband met het opnemen van een 
verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn 

doorgestroomd vanuit het mbo (Minister van OCW)  

Voorliggend wetsvoorstel geeft uitvoering aan de motie Van der Molen c.s., 

waarin de regering wordt verzocht om de 1-februariregeling aan te passen 
naar een 1-septemberregeling voor studenten die doorstromen van het 

mbo naar het hbo. Doel van het voorstel is het wegnemen van een 
mogelijke financiële drempel die een deel van de studenten die zou willen 

doorstromen naar het hbo ervaart.  
Gezien de samenhang van het voorstel met het wetsvoorstel herinvoering 

basisbeurs hoger onderwijs, en de gevolgen van beide voorstellen voor de 

uitvoering (DUO), wordt voorgesteld de inhoud van de wetsvoorstellen 
samen te voegen en dit zelfstandige wetsvoorstel in te trekken. De 

samenvoeging van beide wetsvoorstellen is aangekondigd in de 
hoofdlijnenbrief studiefinanciering van 25 maart. 

 

Aangenomen. De minister van OCW zal het ontwerpvoorstel niet doen 
indienen en het ontwerpvoorstel, met memorie van toelichting, advies van 

de Raad van State en nader rapport publiceren. 
 

7. Wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (Minister van OCW)  

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de afspraken uit het coalitieakkoord over 

studiefinanciering en de hoofdlijnenbrief die op 25 maart 2022 is besproken in de 
ministerraad en aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer (Kamerstukken II 

2021/22, 24724, nr. 176). Ook de uitkomsten van het nota-overleg met de 
Tweede Kamer van 4 april jl. en de besluitvorming in de ministerraad van 14 en 
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22 april jl. over de motie-Van der Molen/Van der Laan zijn meegenomen in het 
wetsvoorstel.  

Het wetsvoorstel regelt de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs 

vanaf studiejaar 2023-2024. Daarnaast regelt het een tegemoetkoming voor 
studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Tot slot regelt het 

wetsvoorstel een verruiming van de zogenoemde 1-februariregeling, om een 
mogelijke belemmering voor de doorstroom van mbo-gediplomeerden naar het 

hoger onderwijs weg te nemen. I.v.m. deze laatste maatregel wordt het separate 

wetsvoorstel tot verruiming van de 1-februariregeling ingetrokken. 
 

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

 
8. Benoemingen en instelling commissies 

a. Benoeming leden van de staatscommissie tegen discriminatie en 
racisme (Minister van BZK) 

De raad stemt in met de benoeming van de volgende leden als lid van de 
staatscommissie tegen discriminatie en racisme: 

o J.J. Sylvester (voorzitter) 
o J.H. Gerards; 

o S. Ghebreab; 
o H. Ghorashi; 

o P.L.H. Scheepers; 

o E.F. Stoové; 
o A.B. Terlouw; 

o P. Zanoni. 
 

b. Brief aan de Tweede Kamer inzake besluit instelling Commissie van  

onderzoek naar het land Information Manoeuvre Centre (LIMC) 
(Minister van Defensie)  

De raad stemt in met de benoeming van de leden als lid van de commissie 

van onderzoek naar het land information manoeuvre centre (LIMC): 

o Dr. mr. H. N. Brouwer (voorzitter) 
o Bgen. b.d. A.J. van den Hoek 

o Mr. drs. H.L. Hukshorn 
o A.J. Meijboom 

  
c. Instellingsbesluit Commissie sociaal minimum (Minister voor APP)  

Aangehouden tot de volgende vergadering.  
 

9. Consultatie 

a. Wijziging van de vreemdelingenwet 2000 in verband met de 

uitbreiding van de ongewenstverklaring naar vreemdelingen uit 
derde landen die geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland en 

die niet meewerken aan hun terugkeer of vertrek (Staatssecretaris 
van J&V) 

Aangehouden tot de volgende vergadering.  
 

10. Brief actuele situatie asielketen (Staatssecretaris van J&V) 

Deze Kamerbrief heeft als doel transparant te zijn naar de Kamer over de 

kritische situatie in de asielketen. De voorraden bij de IND lopen op, een 
beperkte uitstroom van mensen met een vertrekstatus en een onevenredig hoog 

aantal vergunninghouders in de opvang van COA, waardoor de druk op de 
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bezetting steeds verder toeneemt. Door de migratieketen worden verschillende 
maatregelen genomen om de productie bij de IND te versnellen en de uitstroom 

uit het COA te vergroten. Deze maatregelen zullen naar verwachting niet 

afdoende zijn om de toename van de voorraden bij de IND en bezetting bij 
het COA op het niveau van de vastgestelde meerjaren productie prognose uit te 

komen. De benodigde doorstroom naar gemeenten wordt niet gerealiseerd en er 
is onvoldoende productie- en opvangcapaciteit om het volledige werkaanbod te 

kunnen verwerken. Dit wordt versterkt door de huidige krapte op de arbeids- en 

woningmarkt en het draagvlak bij gemeenten voor het realiseren van 
opvanglocaties. Met vereende kracht zetten de ketenpartners en vele andere 

organisaties, waaronder de gemeenten zich in om deze vraagstukken het hoofd 
te bieden. 

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

sturen.  

 
11. Hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing (Minister van BZK) 

De hoofdlijnenbrief biedt een overzicht op hoofdlijnen van aspecten bij 

verschillende varianten van constitutionele toetsing. In deze brief wordt 

daaronder verstaan de rechterlijke toetsing van (formele) wetten aan 
(onderdelen van) de Grondwet. Met deze brief wordt gevolg gegeven aan het 

coalitieakkoord, waarin is aangekondigd dat dit kabinet de uitwerking van 
constitutionele toetsing ter hand zal nemen, in lijn met het advies  van de 

staatscommissie parlementair stelsel, waarbij het kijkt welke vormgeving het 

best aansluit bij het Nederlandse rechtssysteem. Deze hoofdlijnenbrief sluit aan 
op de brief constitutionele toetsing van 16 december 2021 van het vorige kabinet 

en op de aankondiging aan de Kamer bij de commissiedebatten over het 
coalitieakkoord op het terrein van de ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid. Hiermee geeft het kabinet tevens 
(nader) uitvoering aan de eerder in de Tweede Kamer breed aanvaarde moties 

inzake de invoering van constitutionele toetsing (moties Kuiken en Simons). 

Het kabinet heeft de verschillende varianten en inrichtingskeuzes langs de lijnen 
van het coalitieakkoord gewogen en heeft alles afwegende, een voorkeur de 

variant van gespreide toetsing aan met name genoemde grondwetsbepalingen 
over vrijheidsrechten, waarbij de rechter in een bindend rechterlijk oordeel in 

een concreet aan hem voorliggend geval een wetsbepaling buiten toepassing kan 

laten wegens strijd met de Grondwet. 
 

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

12. Sectorplannen COVID-19 onderwijs en kinderopvang (Minister van OCW) 

Op 14 april zijn in de hoofdlijnen van de (middel)lange termijn aanpak COVID-19 

voor het onderwijs aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is aangekondigd om 
voor de zomervakantie met een uitwerking van de in die brief aangekondigde 

scenario's te komen. De sectorplannen van het onderwijs en de kinderopvang 
zijn onderdeel van de langetermijnstrategie corona, zoals gepresenteerd in de 

Kamerbrief van 13 juni jl. De plannen voor mbo/hoger onderwijs, primair 

onderwijs/voortgezet onderwijs en kinderopvang zijn zoveel mogelijk in lijn met 
elkaar.  

 
Aangenomen. De ministers van OCW, SZW en voor PVO zullen de brief aan de 

Tweede Kamer sturen. 

 
13. Beleidsreactie verkenning juridische en beleidsmatige interventies ter 

voorkoming  van conversiepraktijken (Minister van OCW) 

Kamerbrief betreft een beleidsreactie op het onderzoek 'Verkenning van 

juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming en bestrijding van 
'conversietherapie', uitgevoerd door Regioplan en de Vrije Universiteit 
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Amsterdam. In de verkenning is onderzocht welke juridische en beleidsmatige 
interventies de overheid ter beschikking staan om Sexual Orientation and Gender 

Identity and Expression Change Efforts (SOGIECE), ook bekend onder de noemer 

(homo)conversietherapie of homogenezing, te voorkomen en tegen te gaan, 
inclusief de optie van een wettelijk verbod. In de beleidsreactie beschrijft het 

kabinet wat zij (aanvullend) zal doen om conversiepraktijken nu en in de 
toekomst te voorkomen en tegen te gaan.  

 

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

14. Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 (Minister van Financiën) 

Deelnemingen zijn ondernemingen waarin de staat aandelen houdt. Via het 

aandeelhouderschap oefent de staat invloed uit op de koers van die 
ondernemingen. In welke gevallen staatsaandeelhouderschap wordt overwogen 

en hoe de staat dit aandeelhouderschap invult, wordt beschreven in de Nota 
Deelnemingenbeleid. Het meest recente deelnemingenbeleid is de Nota 

Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013. De voorliggende Nota 
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 vervangt de Nota 2013. De Nota  

2022 zet steviger in op de rol van deelnemingen bij de borging van publieke 

belangen en op een verdere professionalisering van het aandeelhouderschap 
door de staat. Diverse ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven voor deze 

aanscherping van het beleid. Daarnaast zijn in de Nota 2022 de aanbevelingen 
uit de Beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid 2020 verwerkt. 

 

Aangenomen. De minister van Finacien zal de nota aan de Tweede Kamer sturen. 
 

15. Julibrief 2022 (Minister van Financiën) 

De Julibrief bevat de budgettaire ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan 

sinds de voorjaarsbesluitvorming. Voorgaande jaren was sprake van budgettaire 
ontwikkelingen volgend uit de Juniraming van het CPB. Het CPB heeft echter 

besloten geen Juniraming meer op te stellen. Deze Julibrief bevat daarom geen 
wijzigingen volgend uit het macro economisch beeld, saldo en schuldraming maar 

alleen de ontwikkeling van de Oekraïne-uitgaven, ramingsbijstellingen op de 
corona regelingen, de overheveling vanaf de Aanvullende Post en een beperkt 

aantal technische mutaties die niet-relevant zijn voor het uitgavenplafond. Ook is 

het voorstel voor de taakopdrachten voor Interdepartementale 
Beleidsonderzoeken (lBO) opgenomen en wordt een doorkijk naar de 

augustusbesluitvorming gegeven. 
 

Aangenomen.  

 
16. Brief aan de Tweede Kamer inzake Nationaal Milieuprogramma 

(Staatssecretaris van I&W) 

In Nederland zijn de afgelopen decennia substantiële stappen gezet in het 

milieubeleid. Voor de milieuopgaven die voor ons liggen, zijn echter extra 
inspanningen nodig. Daarom is I&W gestart met de opzet van het Nationaal 

Milieuprogramma (NMP), als uitwerking van het Nationaal Milieubeleidskader 
(NMK). De Staatssecretaris van I&W heeft een brief toegezegd, waarin de 

voorgestelde ambities, aanpak en het proces van het NMP worden beschreven. 
Doelstelling van het voorstel: de aanzet van het NMP en daarmee hoe het 

Kabinet met het NMP de regie op het milieubeleid voor de lange termijn vanuit 

een integrale benadering aanpakt. In de Tweede Kamerbrief wordt het doel van 
het NMP voor een gezonde, schone en veilige leefomgeving voor 2030 en 2050 

beschreven en de toegevoegde waarde door zich te richten op de derde erkende 
internationale crisis: het aanpakken van milieuvervuiling. Er zijn drie opgaven 

geïdentificeerd: vitale ecosystemen, gezonde leefomgeving en duurzame, 

circulaire economie. Hiervoor worden concrete doelen voor de korte termijn en 
streefbeelden en ambities voor de lange termijn opgesteld. Veelal gestart vanuit 
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de EU-ambities, vooral de EU Green deal en het bijbehorende actieplan ‘Towards 
Zero Pollution for Air, Water and Soil’. Het vaststellen van de precieze ambities 

en een bijbehorend uitvoeringsprogramma gebeurt in gesprek met de 

maatschappij en brede participatie. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het Nationaal Milieuprogramma 
aan de Tweede Kamer sturen. 

 

17. Toetsingskader risicoregeling t.b.v. subsidieregeling 
evenementengarantie 2022 (Minister van EZK)  

Dit toetsingskader betreft verlenging van de garantieregeling evenementen 

(TRSEC) en Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 

tot en met het derde kwartaal van 2022, zoals aangekondigd in de Kamerbrief 
“Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022” van 14 december 2021. 

Omdat de TRSEC en ATE in elkaars verlengde liggen en de ATE feitelijk een 
vangnet is voor evenementen die niet in aanmerking komen voor de TRSEC, is 

het efficiënter voor zowel evenementen-organisatoren als voor de uitvoerder van 
de regelingen, de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), deze 

regelingen samen te voegen tot een gecombineerde regeling. Deze regeling 

wordt genoemd de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG). 
De ministerraad is reeds akkoord gegaan met een toetsingskader voor de SEG. 

Door een wijziging in de regeling ligt dit stuk nu nogmaals voor. Naar aanleiding 
van een bezwaar tijdens de notificatie door de Europese Commissie is de 

annuleringsperiode in de voorliggende versie uit de regeling geschrapt. 

 
Aangenomen. De minister van EZK zal het voorstel aan de Staten-Generaal 

sturen.  
 

18. Wijziging van het besluit tijdelijke wet Groningen in verband met de 
afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding 

van schade (AMvB samenwerking IMG/NCG) (Staatssecretaris van EZK)   

Met de AMvB wordt beoogd een eigenaar van een gebouw, met versterking en 

schade op één adres, te ontlasten door integrale oplossingen en coördinatie te 
bieden - indien hij dat wenst. Dit wordt gedaan door met de AMvB eigenaren met 

samenloop het volgende te bieden:  

1. Eigenaren met samenloop krijgen de keuze voor een gecoördineerde 
behandeling. Met een persoonlijk informatiedocument wordt de samenloop 

inzichtelijk gemaakt.  
2. Eigenaren die kiezen voor gecoördineerde behandeling krijgen een coördinator 

die functioneert als aanspreekpunt voor zowel de schadeafhandeling als de 

versterkingsoperatie. Eigenaren kunnen daarbij aangeven of zij het IMG of de 
NCG als coördinerende instantie wensen.  

3. Eigenaren met samenloop kunnen kiezen voor een totaalopname waarbij hun 
gebouw geïnspecteerd wordt voor zowel de versterking als de schadeafhandeling. 

Hiermee wordt eigenaren één moment geboden waarbij zowel de schade als de 
versterking wordt opgenomen.  

4. Eigenaren met samenloop kunnen kiezen voor een integrale uitvoering van 

schadeherstel bij de versterking van hun gebouw, met als achterliggende 
gedachte dat zij in één keer de werkzaamheden aan hun gebouw kunnen laten 

verrichten.  
Daarnaast legt de AMvB vast dat het IMG en de NCG in de vijf 

aardbevingsgemeenten zullen voorzien in gezamenlijke steunpuntlocaties en 

worden er regels gesteld over de benodigde gegevensuitwisseling tussen het IMG 
en de NCG om goed samen te kunnen werken. 

 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het ontwerpbesluit aan de Staten-
Generaal sturen in het kader van voorhang en na afloop van de voorhang, als de 
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voorhang niet tot ingrijpende wijzigingen leidt, om advies aanhangig doen maken 
bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 

19. Wijziging van het besluit tijdelijke wet Groningen in verband met het 
opdragen van andere taken en bevoegdheden aan het Instituut 

Mijnbouwschade Groningen (IMG) (Staatssecretaris van EZK)  

Op verzoek van de Kamer is in november besloten om eenmalig 25 mln. euro vrij 

te maken voor een tegemoetkoming aan bewoners die van de NAM een lagere 
vergoeding voor waardedaling hebben ontvangen dat zij van nu van het Instituut 

Mijnbouwschade Groningen (IMG) zouden krijgen. Het uitkeren van deze 
tegemoetkoming is een extra taak die aan het IMG moet worden toegewezen en 

waarvoor een wettelijke grondslag nodig is. De wettelijke grondslag word 

gecreëerd met bijgevoegde AMvB.  
Met deze nieuwe taak krijgt het IMG de wettelijke bevoegdheid om bewoners, die 

een vergoeding van de NAM hebben ontvangen voor schade door waardedaling, 
het verschil uit te betalen tussen wat zij toen hebben ontvangen en wat het IMG 

uitkeert op basis van de methode die het instituut hanteert voor de berekening 
van schade door waardedaling. Deze nieuwe taak is uitsluitend van toepassing op 

schade door waardedaling van woningen als gevolg van het risico op beweging 

van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten 
behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de 

gasopslag Norg en betreft geen andere vormen van schade.  
In de voorjaarsnota 2022 is er 25 miljoen beschikbaar gemaakt voor de 

uitvoering van deze regeling. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het voorstel om advies aanhangig 

doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
 

20. Brief aan de Tweede Kamer inzake hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt 
(Minister van SZW)  

Deze hoofdlijnenbrief geeft aan wat het kabinet doet aan hervorming van de 
arbeidsmarkt, in het bijzonder aan de flexibilisering waar de Commissie Borstlap 

over adviseerde. Hoofdboodschap van deze brief is dat het kabinet het 
coalitieakkoord uitvoert. Met het MLT-advies van de SER als belangrijke leidraad. 

 

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

21. Brief aan de Kamers inzake hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij 
ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Minister van SZW)  

Met deze brief informeert het kabinet de Tweede en Eerste Kamer over de 
hoofdlijnen van het stelsel van verplichte certificering bij ter beschikking stellen 

van arbeidskrachten, zoals het kabinet dat voorstelt en zoals is aanbevolen in het 
tweede advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. In 

aanvulling op deze brief aan het parlement wordt een wetsvoorstel deze zomer 

voor internetconsultatie gepubliceerd.  
Het doel van het stelsel van verplichte certificering is:  

1. beter beschermen van de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten 
(en in het bijzonder die van arbeidsmigranten);  

2. waarborgen van een gelijk speelveld voor inleners en uitleners. 
 

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

 
22. Wijziging in verband met de toevoeging van een meldplicht aan het 

wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (Minister van 
SZW) 

Met de nota van wijziging wordt een meldplicht voor intermediairs toegevoegd 
aan het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit 
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wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om een werkwijze voor 
werving en selectie op te stellen. De meldplicht heeft tot doel het verder 

tegengaan en het voorkomen van discriminerende verzoeken van opdrachtgevers 

aan intermediairs. Deze meldplicht is voorgenomen in het Regeerakkoord.  
 

Aangenomen. De minister van SZW zal de Nota van wijziging om advies 
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 

23. Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband 
met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en 

grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere 
persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties 

zorg) (Minister van VWS)  

Het wetsvoorstel regelt dat kwaliteitsregistraties in de medisch specialistische 

zorg gepseudonimiseerde (bijzondere) persoonsgegevens mogen verwerken voor 
de doelen 'leren & verbeteren' en 'samen beslissen' zonder daarvoor 

toestemming te vragen aan de cliënt. De voorwaarde hiervoor is dat ze zijn 
opgenomen in het nieuwe openbare Register voor kwaliteitsregistraties, waaraan 

een aanvraag- en toetsingsprocedure vooraf gaat.  Ook introduceert het 

wetsvoorstel een wettelijke verplichting voor zorgaanbieders/ zorgverleners om 
alle relevante gegevens aan te leveren aan kwaliteitsregistraties die zijn 

opgenomen in dat Register voor kwaliteitsregistraties.  Het Zorginstituut krijgt de 
wettelijke taak het Register voor kwaliteitsregistraties bij te houden en 

aanvragen tot opname in dat Register voor kwaliteitsregistraties te toetsen.  

Alleen de kwaliteitsregistraties die in het Register voor kwaliteitsregistraties 
staan mogen gebruik maken van de wettelijke grondslag. Op die manier wordt 

het landschap van kwaliteitsregistraties weer beheersbaar. 

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

 
24. Aanschaf extra aangepaste COVID-19-vaccins (Minister van VWS)  

Gevraagd is in te stemmen met de aanschaf van extra aangepaste COVID-19-
vaccins voor de tweede helft van 2022 en het beschikbaar stellen van het 

benodigd budget hiervoor. Op basis van de huidige inschatting betreft het een 

generale bijstelling van €125 miljoen.  
Dit besluit is vooruitlopend op EMA autorisatie van de aangepaste vaccins en de 

adviezen van de Gezondheidsraad en het RIVM over de te volgen 
vaccinatiestrategie, maar volgt wel de inschatting van het RIVM. Daarbij wordt 

verondersteld dat het effectiever is om de gehele bevolking te voorzien van een 
aangepast vaccin als dit beschikbaar komt. Zonder toelating van de EMA wordt 

geen nadere overeenkomst gesloten. 

 
Aangenomen 

 
25. Wijziging van het Tijdelijke Besluit DCC in verband met de uitgifte van 

vaccinatiecertificaten aan personen die elders in de Europese Unie zijn 

gevaccineerd en in verband met het inladen van een buitenlands DCC 
(Minister van VWS)  

Dit besluit maakt mogelijk dat personen die in het buitenland een DCC kregen, 

kunnen deze DCC inladen in CoronaCheck. Zo hoeven zij niet meer verschillende 

losse bewijzen mee te nemen tijdens een reis naar landen die zijn aangesloten 
op het DCC. Ook hoeven de controleurs dan niet meer handmatig beoordelen op 

samenhang tussen de bewijzen. Verder zorgt dit ervoor dat digitale 
vaccinatiebewijzen niet ongeldig worden verklaard (terwijl de geldigheidsduur 

van het vaccinatiebewijs nog niet is verstreken) om de reden dat iemand een 
buitenlandse boosterprik niet heeft kunnen inladen in de CoronaCheck.  
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Daarnaast kan iedereen die in een lidstaat van de Europese Unie is gevaccineerd 
met een geldig vaccin hiervoor met hun vaccinatiegegevens terecht bij de 

GGD'en in regio's Utrecht, Groningen, Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-

Amstelland en Twente.  
De GGD kan de benodigde gegevens met een portal-applicatie invoeren, waarna 

de betrokkene, op papier of digitaal, een vaccinatiecertificaat kan ontvangen. 
 

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. 
 

26. Wijziging van de wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband 
met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (Minister 

van VWS) 

Op 1 juli 2020 is de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in werking 

getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een experiment met de teelt en 
verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten 

coffeeshopketen uit te voeren. Er is sprake van een 'gesloten coffeeshopketen' 

omdat aangewezen telers hun hennep uitsluitend mogen leveren aan de 
coffeeshophouders in de deelnemende gemeenten en die coffeeshophouders 

uitsluitend de door de aangewezen telers geteelde hennep mogen verkopen.  
De levering aan en de verkoop van de ten behoeve van het experiment geteelde 

hennep in coffeeshops zal blijkens artikel 6, eerste lid, van de Wet experiment 

gesloten coffeeshopketen plaatsvinden in maximaal tien gemeenten. De tien 
deelnemende gemeenten zijn in artikel 2, eerste lid, van het Besluit experiment 

gesloten coffeeshopketen aangewezen. Dit wetsvoorstel voorziet in de 
mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen. In het 

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen zal de betreffende elfde 
deelnemende gemeente worden aangewezen. De aanleiding voor de wijziging is 

het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Hierin 

is over de Wet experiment gesloten coffeeshopketen aangekondigd dat de 
experimenten op basis van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen worden 

voortgezet en uitgebreid met een grote stad. 
 

Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel om advies bij de Afdeling 

advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

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

De centrale doelstelling van het programma is om de leefbaarheid en veiligheid 

van 20 zogenoemde stedelijke focusgebieden in 19 steden in Nederland in 15-20 
jaar tijd op orde te brengen en het perspectief van de bewoners te verbeteren. Er 

wordt een viertal actielijnen voorgesteld: (1) het zorgen voor een integrale 
aanpak met duidelijke regie en een adequaat juridisch instrumentarium, (2) het 

verbeteren van slechte woningen en zorgen voor meer gemengde wijken, (3) 
ervoor zorgen dat bewoners kunnen meedoen in de samenleving, (4) het 

vergroten van de veiligheid in wijken. Om de doelstelling van dit programma te 

realiseren wordt een partnerschap aangegaan met 19 gemeenten. Het Rijk stelt 
zich hierbij op als partner en intervenieert financieel (o.b.v. middelen uit het CA 

en Prinsjesdag 2021), met het bieden van ruimte in regelgeving, en delen van 
kennis. 

Naast de minister voor VRO zijn de bewindslieden van OCW, SZW, VWS en J&V 

mede-eigenaar van het programma. Zij zijn op hun eigen beleidsterrein 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de beoogde interventies. Het programma 

wordt op 4 juli 2022 gelanceerd. 
 

Aangenomen. De minister voor VRO zal het Nationaal Programma Leefbaarheid 
en Veiligheid aan de Tweede Kamer sturen. 
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28. Wijziging wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten met 
het oog op verdere versterking van de onafhankelijkheid, onpartijdigheid 

en integriteit van de rechtspraak (Minister voor Rechtsbescherming)  

De onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de Nederlandse 

rechtspraak is in de kern op orde. Wel zijn er enkele wijzigingen ter verdere 
versterking wenselijk. Het wetsvoorstel heeft als doel de onafhankelijkheid, 

onpartijdigheid en integriteit van de rechterlijke organisatie  en de daarbinnen 

werkzame rechterlijke ambtenaren op enkele onderwerpen verder te  versterken. 
Het wetsvoorstel voorziet onder meer in een verbod van het gelijktijdig bekleden 

van het ambt van rechter en het lidmaatschap van de Eerste Kamer, de Tweede 
Kamer of het Europees Parlement. Hiermee geeft het wetsvoorstel uitvoering aan 

een GRECO aanbeveling. 

 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel om advies bij 

de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

29. Nieuwe vermogensuitzonderingen (Minister voor APP)  

In de nota wordt voorgesteld vier nieuwe vermogensuitzonderingen door de 

ministerraad goed te laten keuren. Hierbij gaat het om twee uitzonderingen voor 
regelingen die al door de MR zijn aangenomen: de regelingen voor kinderen en 

gedupeerden in het kader van de hersteloperatie toeslagen. Verder gaat het om 
twee regelingen die nog in voorbereiding zijn, maar waar een voorlopig besluit 

nodig is om vermogensuitzonderingen per ministeriële regeling te regelen: de 

Regeling tegemoetkoming stoffen gerelateerde beroepsziekten (TSB) en de ex-
partnerregeling in het kader van de hersteloperatie toeslagen. 

 
Aangenomen 

 

30. Brief aan de Tweede Kamer inzake het programma Wonen, 
Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (Minister van LZS)  

Met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) 

draagt het kabinet bij aan een brede maatschappelijke beweging en de transitie 

in wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen. We willen anders (diversiteit 
ouderen); we moeten anders (personele en financiële houdbaarheid); we kunnen 

anders (goede voorbeelden). WOZO wordt een co-creatie met partijen die hier 
een rol in hebben. Doel is hen te binden op de maatschappelijke opgave en het 

lange termijn perspectief met expliciete norm: zelf als het kan; thuis als het kan; 
digitaal als het kan. Het programma heeft vijf actielijnen:  

1.  Samen vitaal ouder worden; 

2.  Goede basiszorg in de wijk; 
3.  Passende Wlz-zorg; 

4.  Wonen en zorg voor ouderen; 
5.  Arbeidsmarkt en innovatie.  

WOZO voorziet ook in maatschappelijke dialoog over ouder worden. WOZO 

includeert een aantal CA maatregelen: o.a. scheiden wonen en zorg, stimuleren 
wooncombinaties jongeren en ouderen. Deze maatregelen worden met partijen 

verder uitgewerkt na de zomer.  
 

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

31. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 28 juni 2022 

a. MCOV d.d. 28 juni 2022 

Vastgesteld  
 

b. Vierhoek d.d. 28 juni 2022 
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Vastgesteld 
 

1a. Brief over koopkrachtmaatregelen (Minister van Financiën) 

 Tijdens het debat over de Voorjaarsnota is het kabinet gevraagd om 

te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om voor 2022 nog 
koopkrachtmaatregelen te nemen ter compensatie van de 

energieprijzen en inflatie. 

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

Kamer sturen.  
  

1b. Kamerbrief belasting op excessieve winsten van 

energiebedrijven (Minister voor K&E) 

 Met deze brief komt het kabinet terug op de toezegging uit het debat 
over de klimaatplannen van de regering van 23 februari 2022 rond 

het idee om excessieve winsten van energiebedrijven te benutten ten 

gunste van mensen die moeite hebben rond te komen als gevolg van 
de gestegen energieprijzen. Ook de staatsecretaris van Financiën 

heeft tijdens het voorjaarsnotadebat toegezegd om nader in te gaan 
op een dergelijke heffing. Bijgevoegd bij de brief is tevens de 

beantwoording van schriftelijke vragen die de leden Bontenbal en Van 
Dijk (CDA) en het lid Dassen (Volt) over deze thematiek. De brief 

behandelt verschillende routes en schetst knelpunten die hier bij 

spelen. 
 

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

 

 
c. MCU d.d. 28 juni 2022 

Vastgesteld 

 

1. Brief stand van zaken programma werk aan uitvoering (Minister 
voor APP) 

Met de brief worden de prioriteiten aangeboden aan de kamer, waar 

het kabinet samen met de provincies, gemeenten, publieke 

dienstverleners en uitvoerders en ministeries de komende tijd op in 
wil zetten. En wordt een uitnodiging gedaan richting de kamer om in 

gesprek te gaan over de prioriteiten en inzet van de verschillende 
betrokkenen. In de bijlagen wordt een overzicht van de prioriteiten 

gegeven vanuit de sporen en een stand van zaken van verschillende 
de moties die betrekking hebben op het programma. 

 

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

 
 

 

2. Voorstel governance eerste Staat van de Uitvoering (Minister 
van BZK) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 

 

d. RFL d.d. 28 juni 2022 

Vastgesteld  
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1. Update 'Verzorgingsplaats van de Toekomst' (Minister van I&W) 

Het voorstel is het versturen van een update naar de Tweede Kamer 
over het beleidstraject 'Verzorgingsplaats van de toekomst' via de 

RFL. Dit traject ziet op de energietransitie langs het hoofdwegennet. 
Doelstelling van het traject ‘Verzorgingsplaats van de Toekomst’ is 

dat, ook gedurende de energietransitie, verzorgingsplaatsen de 

verkeersveiligheid blijven dienen door weggebruikers in de 
gelegenheid te stellen hun reis te onderbreken om uit te rusten en 

zichzelf en hun voertuig veilig te verzorgen (‘verzorgingsplaats’). In 
de brief worden de meest prangende dilemma's die spelen in het 

beleidstraject benoemd. 

Het gaat dan onder andere om marktordeningsvraagstukken. In 
afwachting van een aantal lopende onderzoeken wordt nog geen 

beslissing voorgesteld. De onderzoeken die wel afgerond zijn en ook 
zullen worden meegestuurd, stellen echter veelal wel een voorkeur 

voor. De argumenten van de onderzoekers zijn kort samengevat in de 
brief.  

 

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

 
2. Programma wonen en zorg voor ouderen (Minister voor VRO) 

Aangehouden tot een volgende vergadering van de onderraad.  
 

3. Aanpak vierde tranche regio deals (Minister van BZK) 

In de Kamerbrief wordt geschetst dat met de Regio Deals wordt 

beoogd bij te dragen aan de versterking van Brede Welvaart, in het 
bijzonder in die gebieden waar dat het sterkst onder druk staat. Dit 

vanuit de overtuiging dat "Elke Regio Telt!", zoals in het 
coalitieakkoord verwoord. Op basis van de ervaringen uit de vorige 

periode en de evaluaties is het eerder gehanteerde afwegingskader 

doorontwikkeld. Met deze brief wordt o.a. het nieuwe afwegingskader 
en het verdere proces voor de nieuwe tranche deals geschetst. 

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

sturen. 
 

4. Programmaplannen NOVEX en Mooi Nederland, met 

begeleidende brief (Minister voor VRO) 

Nederland wordt ingrijpend verbouwd en heringericht als gevolg van 
opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de 

woningbouw. Dat zijn allemaal opgaven die veel ruimte nodig hebben 

en vragen om duidelijke ruimtelijke keuzes, slimme combinaties, een 
samenhangende aanpak en maatschappelijke betrokkenheid, waarbij 

ruimtelijke kwaliteit geborgd is. Het leggen van deze ruimtelijke 
puzzel is complex, qua inhoud én proces. Recent is het nieuwe 

nationale ruimtelijke beleid gepresenteerd door middel van de RO-

brief. De Minister voor VRO coördineert het proces om de ruimtelijke 
puzzel te leggen en om tot ruimtelijke arrangementen te  komen. Dit 

doen we door middel van de programma's Mooi Nederland en 
NOVEX.  

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

Kamer sturen. 

 
e. MCKE d.d. 28 juni 2022 
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Vastgesteld  
 

1. Conceptvoorstel van wet houdende regels over 

energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Minister 
voor K&E) 

Dit wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet beoogt de huidige Gaswet 

en Elektriciteitswet 1998 te vervangen en een gemoderniseerd en 

geactualiseerd ordeningskader te bieden voor de energiesystemen 
van zowel gas als elektriciteit. Het wetsvoorstel strekt daarin tevens 

tot implementatie van een aantal richtlijnen en verordeningen voor 
elektriciteit (het Clean Energy Package), tot herimplementatie van de 

bestaande Europeesrechtelijke bepalingen en tot uitvoering van 

enkele onderdelen van het Klimaatakkoord. Zo biedt dit wetsvoorstel 
een gemoderniseerd wettelijk kader voor zowel elektriciteit als gas, 

waarbinnen (1) de energietransitie mede ondersteund en 
gestimuleerd wordt en (2) een bijdrage wordt geleverd 

aan het doel van een schone n koolstofdioxide-arme (CO2) 
energievoorziening, die ruimtelijk inpasbaar, veilig, betrouwbaar en 

betaalbaar is. 

 
Het wetsvoorstel bevat voor de zowel de gas- als elektriciteitsmarkt 

een breed scala aan voorschriften, bijvoorbeeld te aanzien van: 
1. De bescherming van eindafnemers (contractuele bescherming, 

leveringszekerheid); 

2. De deelname aan de markt, zowel door bedrijven als 
huishoudelijke eindafnemers; 

3. Het beheer van verschillen de systemen, zoals de transmissie- en 
distributiesystemen; 

4. Het beheren en uitwisselen van gegevens; 
5. Het toezicht en de handhaving, met name door de Autoriteit 

Consument en Markt (ACM). 

 
Aangenomen. De minister voor K&E zal het voorstel om advies 

aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van 
State.  

 

2. Kabinetsinzet burgerfora bij klimaat- en energiebeleid (Minister 
voor K&E) 

Dit kabinet zet in op democratische vernieuwing en heeft in het 

coalitieakkoord afgesproken burgers actief te betrekken bij het 

klimaatbeleid. Er is de laatste tijd veel aandacht geweest voor de 
inzet van het burgerforum, waarbij een (vaak gelote) groep mensen 

bij elkaar komt om langere tijd over een onderwerp in gesprek te 
gaan en hier, met steun van experts, aanbevelingen over te doen. 

De commissie-Brenninkmeijer adviseerde in 2021 al om burgerfora 
rond het klimaat- en energiebeleid in te zetten. Burgerfora kunnen, 

mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is, positief bijdragen aan het 

versterken van de democratie en voor breed gedragen besluitvorming 
zorgen. Cruciaal is o.a. een gerichte vraagstelling, rond een 

onderwerp dat maatschappelijk leeft en voor een brede groep 
inwoners urgent en relevant is. Bovendien moet vooraf duidelijk zijn 

wat met de resultaten gebeurt. Het parlement heeft daarin een 

buitengewone rol. Het doel van de brief is om met de Tweede Kamer 
het gesprek aan over de wenselijkheid en mogelijke opzet, timing en 

thematiek van een nationaal burgerforum over klimaat-en 
energiebeleid. 

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

sturen.  
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3. Kamerbrief bijmengverplichting groen gas (Minister voor K&E) 

In het Coalitieakkoord is gekozen voor een bijmengverplichting groen 
gas ter hoogte van 1,6 bcm in 2030. De beoogde CO2-reductie van 

deze maatregel is 2,9 Mton CO2. Er is aan de Kamer toegezegd dat er 
voor de zomerreces een brief over de bijmengverplichting groen gas 

wordt gestuurd. In deze brief: 

 Apprecieert het kabinet de CE Delft studie naar de vormgeving 
van de bijmengverplichting. 

 Bevestigt het kabinet het commitment om vast te houden aan 
een bijmengverplichting die ingaat vanaf 2025 met een 

starthoogte van 0,15 bcm, en die oploopt tot 1,6 bcm in 2030. 

 Schetst het kabinet het proces om in Q1 van 2023 tot een 
definitief besluit over de bijmengverplichting te komen, waarbij in 

het bijzonder de rol van import en de technische en beleidsmatige   
opties om de eindgebruikerskosten te beperken centraal staan. 

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

sturen.  

 
4. Zomerbrief Maatwerk (Minister van EZK) 

In de brief wordt het beleidskader van de maatwerkafspraken 

gepresenteerd. Hierin wordt toegelicht op welke onderdelen afspraken 

gemaakt kunnen worden om de verduurzaming van de industrie te 
bevorderen. Ook wordt de status van de afspraken met Tata Steel 

toegelicht. Het doel van de brief is om de Kamer te informeren over 
het beleidskader, de stand van zaken van het maatwerk en Tata 

Steel. 

 
Aangenomen. De minister van EZK zal de brief op een nader te 

bepalen moment aan de Tweede Kamer sturen. 
 

5. Taakopdracht analyse ontwerp beleidsprogramma Klimaat 
(Minister voor K&E) 

In het ontwerp beleidsprogramma klimaat is aangegeven wordt 
gestart met een analyse van het ontwerp-beleidsprogramma in 

samenwerking met externe onderzoeksbureaus en planbureaus. De 
analyse moet in kaart brengen welke aanvullingen op het 

beleidsprogramma denkbaar zijn om een bijdrage te leveren aan het 

realiseren van 55% emissiereductie in 2030. Aangehecht is de 
taakopdracht opgenomen voor uitvoering van deze analyse. 

 
Aangenomen 

 

 

 
6. Brief over acties die zijn ingezet om uitvoering te geven aan 

het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie (Minister 

voor K&E) 

Kamerbrief over de acties die zijn ingezet om uitvoering te geven aan 

het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie, mede ondertekend 
namens de Staatssecretaris van IenW. De brief gaat specifiek in op de 

bedrijfsduurverlening Borssele en de voorbereiding voor nieuwe 
kerncentrales. Na de zomer volgt een volgende Kamerbrief waarin de 

Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de diverse 
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onderzoeken, de kabinetsvisie kernenergie, en de voorziene stappen 
in het vervolgtraject.  

 

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

 
7. Eerste hoofdlijnenbrief Betalen naar Gebruik (Staatssecretaris 

van Financiën (F&B)) 

Het doel van de eerste hoofdlijnenbrief is om de afspraak uit het 

Coalitieakkoord over Betalen naar Gebruik (BnG) in de 
motorrijtuigenbelasting (mrb) nader toe te lichten en uit te leggen 

welke openstaande onderzoekspunten er nog zijn.  

In de eerste hoofdlijnenbrief wordt toegelicht dat door het hervormen 
van de huidige mrb van een belasting op bezit naar een belasting op 

gebruik, de lasten van automobiliteit evenwichtiger en rechtvaardiger 
verdeeld worden. Door deze hervorming zullen de twee in het 

Coalitieakkoord afgesproken doelen behaald worden: 1) het op peil 
houden van de belastinginkomsten in het autodomein en 2) het 

realiseren van een aanvullende CO2-reductie van 2,5 Mton in 2030. 

Beoogde invoeringsdatum is 2030. De benodigde wetgeving moet 
deze kabinetsperiode worden vastgesteld. In het Coalitieakkoord is 

afgesproken de hervorming van de mrb vorm te geven door het 
kilometerafhankelijk maken van het tarief van de mrb, zonder 

differentiatie naar tijd en plaats. 

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

de Tweede Kamer sturen.  
 

8. Verzamelbrief SDE++ (Minister voor K&E) 

Omdat de SDE++ primair gericht is op kosteneffectieve CO2-reductie, 

kunnen zeer kosteneffectieve technieken minder kosteneffectieve, 
maar noodzakelijke technieken op korte termijn verdringen. Daarom 

is besloten om vanaf 2023 hekjes te plaatsen binnen de SDE++. 
Voorgesteld wordt om in 2023 drie hekjes van € 750 miljoen te 

plaatsen om de domeinen Lagetemperatuurwarmte, 

Hogetemperatuurwarmte en Moleculen (bij een referentiebudget van 
€5 miljard) en de maximale subsidie-intensiteit van € 300/ton CO2 

binnen de hekjes te verhogen naar €400 per ton CO2 en dat het CCS-
plafond vervalt. Dit zal na een jaar worden geëvalueerd en dan zal 

opnieuw worden besloten over de hoogte van de hekjes en de 

subsidie intensiteit. Hierbij wordt ook het (vervallen van het) CCS-
plafond betrokken. Geothermieprojecten met een SDE++-beschikking 

die vertraging oplopen, kunnen - onder voorwaarden - verlenging van 
hun uiterste realisatietermijn krijgen om hun installatie alsnog te 

realiseren. Dit gaat echter ten koste van het aantal jaren dat zij recht 
hebben op subsidie. Op 12 april jl. is de motie Grinwis/Erkens over 

het instandhouden van het aantal subsidiejaren (SDE++) voor 

geothermie aangenomen. Deze motie is niet uitvoerbaar, vanwege 
precedentwerking, negatieve effecten op kostenreductie en mogelijke 

overstimulering. Verder worden de resultaten van de SDE++ 2021, de 
transporttarieven voor CCS, het CCS-plafond en het 

staatssteuntraject voor de SDE++ 2022 en de SCE-toezeggingen 

behandeld. 
 

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

 
9. Technische wijziging Wet verbod op kolen (Minister voor K&E) 
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Het wetsvoorstel betreft een technische wijziging op de volgende 
punten: 

1. Monitoringsrapportage: De exploitanten van kolencentrales 

moeten op basis van bestaande wetgeving een emissie 
monitoringsrapportage aan de NEa overhandigen. Omdat deze 

bestaande verplichting niet is herhaald in de huidige 
productiebeperking, kan het bestuur van de NEa dit formeel niet 

gebruiken in de handhaving van de wet. Dit wordt gerepareerd 

met deze wetswijziging. 
2. Formulering beperking: Er kan onduidelijkheid ontstaan over de 

reikwijdte van de wet als gevolg van de formulering van het 
beperkingsartikel. Deze onduidelijkheid heeft al tot vragen geleid 

van een van de exploitanten. Deze onduidelijkheid wordt 
weggenomen met deze wetswijziging. 

3. Actualisatie verwijzing: Er wordt een verwijzing naar een 

Europese verordening geactualiseerd. 
4. In artikel 4a, tweede lid, wordt “Bij algemene maatregel van 

bestuur” vervangen door “Bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur”. 

5. Artikel II, tweede lid, wordt gewijzigd om de productiebeperking 

te beëindigen per 20-6-2022 i.p.v. 1-1-2025. Hiermee wordt 
uitvoering gegeven aan het besluit van het kabinet van 20 juni 

2022 om de productiebeperking in te trekken.  
 

Aangenomen. De minister voor K&E zal het voorstel om advies 
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van 

State. 

 
 10.  Wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds (Minister voor K&E) 

In het coalitieakkoord is een Klimaatfonds aangekondigd. Het 

Klimaatfonds wordt een begrotingsfonds en, gelet op de 

Comptabiliteitswet 2016, bij wet ingesteld.  
Het wetsvoorstel bepaalt:  

 welke doelen met middelen uit het fonds kunnen worden 
gefaciliteerd;  

 criteria die worden betrokken bij de toekenning van middelen;  

 het instrument van een meerjarenprogramma;  
 het kunnen betrekken van onafhankelijk advies bij het 

meerjarenprogramma en bij de toekenning;  
 dat het fonds een verdelingsfonds is (er kunnen geen subsidies 

direct uit het klimaatfonds worden verstrekt).  
 

Aangenomen. De minister voor K&E zal het voorstel om advies 

aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van 
State. 

 
 

 

 
 11. Notitie - Besluitvormingsproces Meerjarenprogramma 

Klimaatfonds (Minister voor K&E) 

In het concept wetsvoorstel en bijbehorende memorie van toelichting 

voor het Klimaatfonds wordt voorgesteld dat er jaarlijks een 
Meerjarenprogramma Klimaatfonds wordt opgesteld. Dit 

meerjarenprogramma biedt informatie over de verschillende bijdragen 
van het Klimaatfonds aan departementale begrotingen en op welke 

manier deze uitgaven bijdragen aan de doelen van het fonds.  
Bijgevoegde notitie beschrijft een voorstel voor het (reguliere) 

besluitvormingsproces dat voor het eerst in het voorjaar van 2023 tot 
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een volledig Meerjarenprogramma Klimaatfonds moet leiden (voor de 
ontwerpbegroting van 2024). De hoofdlijnen hiervan worden 

opgenomen in het concept wetsvoorstel en bijbehorende memorie van 

toelichting. 
 

            Aangenomen 
 

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

geweest of op korte termijn zullen komen 

a.  Debat over de maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis d.d. 
30 juni 2022 

De ministers van LNV en voor N&S zullen een brief aan de Tweede Kamer 
sturen.   

 
b. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken d.d. 30 juni 2022 

c. Commissiedebat over de contouren box 3-heffing op basis van 
werkelijk rendement d.d. 29 juni 2022 

d. Debat EK inwerkingtreding omgevingswet (34.986) d.d. 28 juni 

2022 

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

in de agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

b. Zevende incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS 
(Minister van VWS) 

Betreft de 7e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) 2022 van het 

ministerie van VWS. Na instemming van de MR wordt deze ISB verzonden 

naar de Tweede Kamer en ter informatie aangeboden aan de Eerste Kamer.  
Met de 7e ISB wordt het parlement geïnformeerd over twee opwaartse 

bijstellingen van de uitgaven (vaccin aankoop en bijdrage voor de 
Landelijke Coördinatie Covid-19 Bestrijding (LCCB) omtrent corona en een 

neerwaartse bijstelling van de uitgaven vanwege lagere afname testen in 
de eerste maanden van 2022 (in de raming was rekening gehouden met 

een maximale afname vanwege de bijbehorende maximale verplichting).  

In de 7e ISB is een budget verwerkt (€ 125 miljoen) voor de aanschaf van 
aan de Omikron-variant aangepaste vaccins. Een voorstel hiertoe is 

afzonderlijk aan de MR voorgelegd. Daarnaast worden middelen vanuit de 
aanvullende post overgeheveld naar de begroting van VWS voor 

standaardisatie van gegevensuitwisseling en werken aan uitvoering.  

 
Aangenomen. De minister van VWS zal de incidentele suppletoire begroting 

aan de Tweede Kamer doen sturen. 
 

c. Inzet personeel voor crisisnoodopvang (Minister van BZK) 

Een van de randvoorwaarden van het Veiligheidsberaad voor het 

organiseren van crisisnoodopvang is dat het rijk zorgt voor personeel. In 
deze nota wordt de aanpak toegelicht en een budgettair besluit voorgelegd 

om de verzochte capaciteit te kunnen leveren.  
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Aangenomen. 
 

d. Transitievergoeding OV 

e. Consultatie wetsvoorstel hervorming huurtoeslag 

f. Nationaal actieplan Zoönose 

g. Organisatie grote evenementen 

h. Derogatie Nitraatrichtlijn 

i. Procedures ministerraad  

j. Benoeming directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie 
van BZK 

 Ir. R.R. Laperre 

k. Benoeming van nieuwe burgemeester van de gemeente Dijk en 
Waard 

M.F. Poorter 

 

 
 


