
 
 

 

 
   

 

MINISTERRAAD 
  

 

 Kenmerk         :  4247862 

 
 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 21 januari 2022  

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aangevangen 's middags om 12.30 uur 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Notulen van de vergadering van 10 december 2021 
(nr.3758015) 

Vastgesteld  
 

2. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Conclusies MCC-19 d.d. 14 januari 2022 

Vastgesteld 
 
b. MCC-19 d.d. 25 januari 2022 

De raad machtigt:  
-  de MCC-19 van 25 januari 2022 om zo nodig te besluiten over op- en 

afschaling van maatregelen en de minister van VWS om een en ander 
vervolgens te verwerken in een brief aan de Tweede Kamer;  

-  de ministers van VWS, BZK, J&V om deze maatregelen te verwerken 

in tijdelijke regelingen en waar nodig aan te passen aan de 
uitkomsten van een eventueel debat. 

 
c. Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (Trm) 

De raad machtigt de ministers van VWS, BZK en J&V om de Tijdelijke 

regeling maatregelen covid-19 zodanig aan te passen dat de 
geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs consistent wordt gemaakt 
met EU-normen.  

 

d. Terugblik debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 
d.d. 20 januari 2022 
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3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 18 januari 2022, nr.2 
(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1 BNC-fiches 
1.1 Fiche 1: Herziening richtlijn kiesrecht mobiele EU burgers bij 

gemeenteraadsverkiezingen, herziening richtlijn kiesrecht  

mobiele EU burgers bij verkiezingen van het EP, mededeling 
bescherming integriteit verkiezingen en stimulering  
democratische participatie  

1.2 Fiche 2: Verordening transparantie en gerichte politieke reclame  
1.3 Fiche 3: Herziening verordening statuut en financiering Europese  

politieke partijen en stichtingen  
1.4 Fiche 4: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie  

gebouwen  
1.5 Fiche 5: Herziening verordening en richtlijn markten voor  

financiële instrumenten 
1.6 Fiche 6: Verordening centraal Europees toegangspunt publieke 

informatie financiële diensten  
1.7 Fiche 7: Herziening richtlijn AIFMD en richtlijn UCITS  

met betrekking tot uitbesteding, liquiditeitsmanagement- 

instrumenten, toezichtrapportages, bewaarders en 
schuldfondsen  

1.8 Fiche 8: Verordening voor Europese langetermijn 
investeringsfondsen (European Long-Term Investment Funds,  
ELTIF’s)  

1.9 Fiche 9: Aanbeveling Gemeenschappelijke Europese dataruimte 

voor cultureel erfgoed  

2 Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 januari 2022  
2.1 Current Affairs  
2.1.1 Oekraïne  
2.1.2 Indo-Pacific  
2.1.3 Mali  
2.1.4 Soedan  

2.2 Libië  
2.3 Syrië  
2.4 Lunch over internationaal humanitair recht  
3 Raad Algemene Zaken d.d. 25 januari 2022  
3.1 Wetgevingspakket “versterking van democratie en integriteit van 

verkiezingen”  
3.2 Prioriteiten Frans EU-voorzitterschap 
3.3 Conferentie over de Toekomst van Europa 
3.4 COVID-19: coördinatie EU-niveau  
3.5  Stand van zaken relatie EU-VK  
4 Informele Raad Concurrentievermogen (Onderzoek) Parijs (digitaal) 
d.d. 24 en 25 januari 2022  
4.1 Synergie tussen hoger onderwijs enerzijds en onderzoek  

en innovatie anderzijds  
5 Informele Raad voor (Onderwijs), Jeugd, Cultuur en Sport 
Straatsburg d.d. 26 en 27 januari 2022 
5.1 Het betrekken van jongeren bij het beschermen van de 
leefomgeving 
6.      Kabinetsreactie consultatie concept gedelegeerde handeling 
taxonomie kernenergie en aardgas 

 
b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 



Stg. Geheim - 3 - MR 21 januari 2022  

4. EU-implementatie 

a. Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het 
tegengaan van de verspreiding van de terroristische online-inhoud 
(PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische 
online-inhoud) (Minister van J&V) 

Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van verordening 2021/784. De 

verordening treedt op 7 juni 2022 in werking en stelt regels om het 
misbruik van hostingdiensten voor de verspreiding onder het publiek van 
terroristische online-inhoud tegen te gaan, door deze zo snel mogelijk van 
het openbare internet te verwijderen. De verordening bevat daartoe 
verplichtingen voor de lidstaten en verschillende maatregelen gericht op 

aanbieders van hostingdiensten.  
Met het wetsvoorstel wordt als bevoegde autoriteit een nog op te richten 

zelfstandig bestuursorgaan aangewezen. Op grond van artikel 6 van de 
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarom medeondertekenaar. 
Voorts voorziet het wetsvoorstel in sanctionering door middel van een 
bestuurlijke boete en krijgt de Autoriteit de bevoegdheid om onderzoek in 
te stellen ten einde terroristische inhoud te identificeren. Tot slot is 
voorzien in bepalingen die de samenwerking met OM, politie en de 

AIVD/MIVD regelen om te voorkomen dat een lopend onderzoek wordt 
doorkruist.  

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

 

b. Besluit tot wijziging van enkele besluiten ter uitvoering van 

Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten (Minister van LNV) 

Per 1 januari 2022 zal de Verordening (EU) 2018/848 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en 
de etikettering van biologische producten in werking treden. De 
verordening heeft rechtstreekse werking en in nationale regelgeving 
worden alleen wijzigingen opgenomen die ter uitvoering van de Europese 
regels noodzakelijk zijn. In het Landbouwkwaliteitsbesluit wordt 

opgenomen met welke taken en bevoegdheden de minister van LNV en 
Skal Biocontrole op basis van de verordening zullen zijn belast. Dit betekent 
materieel een continuering van de huidige taken en bevoegdheden van de 
minister van LNV en Skal Biocontrole. Totdat de implementatie gereed is 
voorziet een tijdelijke ministeriële regeling in de basis voor deze 
bevoegdheden. Verder voorziet dit wijzigingsbesluit in het actualiseren van 
verwijzingen naar de verordening. 

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

 
5. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake besluit tot wijziging van het besluit 
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en het examen- en 
kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met 
herijking van de rekeneisen voor het mbo, de omvang van 

keuzedelen voor de middenkaderopleiding en enige andere 
wijzigingen (Minister van OCW)  
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Met het ontwerp-besluit worden herijkte rekeneisen vastgelegd voor het 
mbo. Ook gaat rekenen in het mbo meetellen in de slaag-zakbeslissing en 
dus voor het behalen van het diploma. Daarnaast wordt met dit ontwerp-

besluit geregeld dat de studiebelasting voor keuzedelen voor alle 
middenkaderopleidingen (mbo-niveau 4) wordt vastgesteld op 720 uur. 
 
Aangenomen. De minister van OCW zal het besluit doen vaststellen. 

 
6. Benoemingen 

a. Voordracht diplomatieke benoeming (Minister van BZ) 

De raad stemt in met de voordracht tot benoeming van jonkheer drs. J.R. 
Twiss Quarles van Ufford tot zijner majesteits gevolmachtigd ambassadeur 

in de republiek Litouwen met standplaats Vilnius.  
  

b. Voordracht voor herbenoeming van de Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen (Minister van J&V) 

De raad stemt in met de herbenoeming van H.J. Bolhaar als Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tot 22 mei 2022.  

 
c. Benoeming drie leden van de Raad van deskundigen voor de 

nationale meetstandaarden (Minister van EZK)  

De raad stemt in met de volgende benoemingen voor de Raad van 
deskundigen voor de nationale meetstandaarden: 
- De heer ing. A.H. Boer 
- Mevrouw prof. dr. ir. C.A. Ramirez Ramirez 

- De heer dr. O. El Gawhary 

 
d. Benoeming lid Adviescollege Toetsing Regeldruk naar aanleiding 

van vacature (Minister van EZK)  

De raad stemt in met de benoeming van de heer drs. H.S. Veldman tot lid 
van het Adviescollege Toetsing Regeldruk. 

 
7a. Wijziging van de wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in 

verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de minister van 

Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de 
netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te 
verstrekken aan deze aanbieders en aan OKTT’s ten behoeve van deze 
aanbieders (Minister van J&V) 

Dit wetsvoorstel ziet op de verstrekking van dreigings- en incidentinformatie over 

de netwerken informatiesystemen van andere aanbieders dan vitale aanbieders 
en aanbieders die deel uitmaken van de rijksoverheid door de Minister van J&V 
aan of ten behoeve van deze andere aanbieders. Met de voorgestelde wijziging 
kan de minister die informatie in bepaalde gevallen verstrekken aan de hiervoor 

bedoelde andere aanbieders. Ook regelt het voorstel dat de minister 
vertrouwelijke herleidbare gegevens met betrekking tot aanbieders zonder 
instemming kan verstrekken aan zogeheten organisaties die objectief kenbaar tot 
taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over digitale 
dreigingen en incidenten (OKTT’s). Hiermee worden OKTT’s in staat gesteld om 
aanbieders in hun doelgroepen te informeren over voor hen relevante dreigingen 

en incidenten. Dankzij de in dit voorstel geregelde verstrekkingen kunnen andere 
aanbieders in ruimere mate dreigings- en incidentinformatie over hun eigen 
systemen verkrijgen. Op basis daarvan kunnen zij maatregelen nemen om 
incidenten te voorkomen of om de gevolgen daarvan te beperken. 
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Aangenomen. De minister van J&V zal het voorstel om spoedadvies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  
 

7b. Verzoek om spoedadvies Raad van State  

Behandeld in samenhang met pt. 7a.  

 
8. Kabinetsstandpunt inzake het voorstel van wet van de leden 

Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, 
strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-
discriminatiegrond (Minister van BZK) 

Aangenomen 
 

9. Brief aan de Kamers inzake meertalige dagopvang na het aflopen van het 
experiment (Minister van SZW) 

Het experiment meertalige dagopvang is 1 februari 2018 van start gegaan en 
eindigt 1 februari 2022. In het experiment bieden 18 deelnemende 

kinderopvanglocaties gedurende vier jaar lang maximaal 50% van de 
openingstijd opvang in de Engelse taal aan in één of meer groepen.  
De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft het experiment begeleid en 
gemonitord. Er zijn in dit onderzoek geen negatieve effecten gevonden van het 
meertalige (Engelse) taalaanbod op de ontwikkeling van de Nederlandse taal. 
Meertalige opvang draagt bij aan de ontwikkeling van de Engelse en de 
Nederlandse taal. De UvA beveelt daarom aan meertalige dagopvang structureel 

mogelijk te maken. Het kabinet is voornemens meertalige dagopvang wettelijk 
mogelijk te maken en gaat de structurele regeling nu uitwerken. Middels de 
Kamerbrief worden de Kamers hierover geïnformeerd. 
 

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

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

a. Terugblik debat over de regeringsverklaring op 18 en 19 januari 
2022 

b. Motie Segers over onderzoek door een breed samengestelde 

commissie naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke 
polarisatie (35 788, nr. 136) 

c. Commissiedebat staatsdeelnemingen op 26 januari 2022 

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

in de agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 

b. Uitspraak Hoge Raad over vermogensrendementsheffing box 3 

c. Onderzoek PWC over Fraude Signaleringsvoorziening 

d. Cao Politie  

e. Uitzending BOOS d.d. 20 januari 2022 
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