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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 2 september 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 10.00 uur  

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Eerste bespreking Troonrede 

Besproken  
 

2a. Notulen van de vergadering van 15 juli 2022 (nr.3772451 en nr.3772911)  

Vastgesteld 

 
2b. Conclusies van de vergadering van 24 augustus 2022 (nr.3772530)  

Vastgesteld 
 

2c. Conclusies van de vergadering van 25 augustus 2022 (nr.3772613) 

Vastgesteld 
 

3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 30 augustus 2022 

Vastgesteld 
 

4. Buitenlands beleid 

a. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk 
Thailand tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking 
tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van ontduiken 
en ontwijken van belasting, met Protocol (Minister van BZ)  

Het huidige belastingverdrag met Thailand dateert van 1975 en is aan 
herziening toe. De onderhandelingen om tot een nieuw belastingverdrag te 

komen zijn in 2020 op initiatief van Thailand gestart vanwege de wens het 
verdrag te moderniseren. Nederland stemde in vanuit de wens om 
bronstaatheffing voor pensioenen te kunnen effectueren en het verdrag in 
lijn te brengen met de OESO-antimisbruikstandaarden tegen 
belastingontwijking. 
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Het nieuwe belastingverdrag geeft regels om dubbele belasting te 
voorkomen zonder daarbij mogelijkheden te scheppen tot niet-heffing of 
verminderde heffing van belasting door middel van het ontduiken of 

ontwijken van belasting. Het verdrag biedt ook de mogelijkheid om 
onderling fiscale gegevens uit te wisselen.  
Bij de onderhandelingen is in hoofdlijnen het OESO-modelverdrag als 
uitgangspunt genomen. De structuur, inhoud en bewoordingen van het 
verdrag stemmen in het algemeen overeen met de recent door Nederland 
gesloten belastingverdragen, waarbij Nederland rekening heeft gehouden 

met de specifieke wensen van Thailand. 
Het verdrag zal gelden voor het Europese deel van Nederland. In het 
verdrag is expliciet de mogelijkheid opgenomen om het uit te breiden tot 
Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en/of Sint Maarten.  
 

Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag sluiten en met het oog op 
stilzwijgende goedkeuring om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling 

advisering van de Raad van State. De raad stelt vast dat het verdrag niet 
zal gelden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en deze landen evenmin 
anderszins raakt in de zin van artikel 2, derde lid, van de Rijkswet 
goedkeuring en bekendmaking verdragen. 
 

b. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Zwitserse Bondsstaat inzake samenwerking met betrekking tot 
overtredingen van verkeersvoorschriften (Minister van BZ)  

Verkeershandhaving levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op de 

weg en voorkomt dodelijke ongelukken, verwondingen en schade. Dit 
verdrag met Zwitserland maakt het mogelijk dat indien een 
verkeersovertreding wordt begaan met een voertuig met een kenteken uit 
het andere land de gegevens van het voertuig en van de aansprakelijke 

kentekenhouder geautomatiseerd kunnen worden doorgegeven aan de 
autoriteiten van het land waar de overtreding is begaan zodat de 
verkeersboete rechtstreeks kan worden toegezonden aan de 

verantwoordelijke. Dit verdrag vervangt een notawisseling tussen beide 
landen uit 1996 die hetzelfde mogelijk maakte, maar enkel per post. Ten 
opzichte van de nu geldende notawisseling wordt daarnaast voorzien in de 
mogelijkheid geldboetes voor verkeersovertredingen ter inning over te 
dragen aan de andere verdragspartij in geval deze boetes na toezending 
aan de kentekenhouder niet (volledig) worden voldaan. In (de 

implementatie van) het verdrag wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 
werkwijze en systemen die binnen de Europese Unie voor dit doel worden 
gebruikt. 
De ondertekening van het verdrag is voorzien voor september 2022. Het is 
de bedoeling dat het verdrag voor wat betreft de doorgifte van 
kentekengegevens vanaf de datum van ondertekening door beide partijen 
voorlopig zal worden toegepast. Het verdrag zal alleen voor het Europese 

deel van Nederland gelden. 

 
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag sluiten en met het oog op 
stilzwijgende goedkeuring om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State. De raad stemt in met voorlopige 
toepassing van het verdrag, stelt vast dat het verdrag niet zal gelden voor 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en deze landen evenmin anderszins raakt 

in de zin van artikel 2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en 
bekendmaking verdragen. 

 
c. Uitgebreide Luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Unie 

en haar lidstaten en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-
Aziatische Staten (ASEAN) (Minister van BZ) 
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Met deze gemengde Overeenkomst wordt een regime van een Open 
Aviation Area tussen de EU en ASEAN tot stand gebracht die leidt tot een 
belangrijke uitbreiding van de wederzijdse markttoegang waarmee wordt 

beoogd de concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens 
te versterken. Tegelijkertijd dient de geliberaliseerde Overeenkomst de 
belangen van consumenten en de luchtvaartsector en haar werknemers en 
vormt het een belangrijke basis voor harmonisatie tussen de EU en haar 
lidstaten en de lidstaten van ASEAN op verschillende terreinen van de 
luchtvaart die door de Luchtvervoersovereenkomst worden bestreken, zoals 

mededinging, veiligheid, beveiliging, milieu en consumentenbescherming. 
Voor Nederland en de Nederlandse luchtvaartsector is de 
Luchtvervoersovereenkomst van belang omdat hiermee de connectiviteit 
tussen Nederland en de lidstaten van ASEAN bevorderd wordt en er ruimere 
commerciële mogelijkheden worden gecreëerd voor de Nederlandse 

luchtvaartsector. Enkele bepalingen die gunstiger zijn in de huidige 
bilaterale luchtvaartovereenkomsten met de afzonderlijke lidstaten van 

ASEAN, evenals in de bestaande bilaterale luchtvaartovereenkomsten 
tussen andere lidstaten van de EU en lidstaten van ASEAN, blijven van 
kracht. De Overeenkomst zal voor het Europese deel van Nederland gelden. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal de overeenkomst sluiten. De raad 
stelt vast dat het verdrag niet zal gelden voor Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, en deze landen evenmin anderszins raakt in de zin van artikel 2, 

derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. 
 

d. Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Democratische Socialistische Republiek Sri 
Lanka (Minister van BZ)  

In het licht van de door beide partijen gewenste vernieuwing van de 

luchtvaartbetrekkingen tussen Nederland en Sri Lanka is besloten een 
verdrag tot stand te brengen. Het verdrag omvat alle bepalingen die vanuit 
de hedendaagse luchtvaartpolitieke inzichten wenselijk zijn. 

De bepalingen zoals overeengekomen in het verdrag zijn in 
overeenstemming met het recht van de Europese Unie en bieden de door 
beide verdragsluitende partijen aangewezen luchtvaartmaatschappijen 
ruime commerciële en operationele mogelijkheden. Tevens zijn de 
standaardbepalingen ten aanzien van veiligheid en beveiliging van de 
luchtvaart opgenomen teneinde te voldoen aan de internationale 

verplichtingen ter zake. Het verdrag zal, voor wat betreft het Koninkrijk der 
Nederlanden, alleen voor het Europese deel van Nederland gelden. 
Het verdrag vervangt bij inwerkingtreding het huidige op 14 september 
1953 te Colombo tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Ceylon inzake 
luchtvaartdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en verder (Trb. 
1953, 85) dat ook alleen voor het Europese deel van Nederland gold. 

 

Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag sluiten en met het oog op 
stilzwijgende goedkeuring om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State. De raad stelt vast dat het verdrag niet 
zal gelden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en deze landen evenmin 
anderszins raakt in de zin van artikel 2, derde lid, van de Rijkswet 
goedkeuring en bekendmaking verdragen. 

 
e. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 30 augustus 2022, 

nr.32 (Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de onderstaande onderwerpen zijn 
vastgesteld: 
1 BNC-fiches 
1.1 Fiche 1: Raadsaanbeveling over trajecten naar succes op school  



 - 4 - MR 2 september 2022  

 

1.2 Fiche 2: Verordening versterking Europese defensie-industrie door 
gemeenschappelijke aanbestedingen 

1.3 Fiche 3: Mededeling Internationale Oceaan governance 

1.4 Fiche 4: Mededeling over handel en duurzame ontwikkeling in 
handelsakkoorden  

2 Informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, (Volksgezondheid) 
en Consumentenzaken Praag d.d. 6 en 7 september 2022 

2.1 Kanker en implementatie van het Europese Beating Cancer Plan, 
vaccineren en de impact van de crisis in Oekraïne op de 

gezondheidszorg 
3 Kamerbrief toekomst Economische en Monetaire Unie (EMU) 

 
f. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. Besluit Indexering verkeersboetes 2023 (Minister van J&V) 

Dit besluit regelt de jaarlijkse indexering van de tarieven in de bijlage van de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (hierna: Wahv). De 
indexering corrigeert de geldontwaarding als gevolg van de ontwikkeling van de 
consumentenprijsindex (CPI). In deze bijlage, alsook de bijlagen bij het Besluit 
OM-afdoening, worden daarnaast enkele technische aanpassingen doorgevoerd 

die met name het gevolg zijn van gewijzigde wet- en regelgeving.  
 
Aangenomen. De minister van J&V zal het besluit aan de Staten-Generaal sturen 
in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als de voorhang niet 
tot ingrijpende wijzigingen leidt, om advies aanhangig doen maken bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
6. Kamerbrief spreiding rijkswerkgelegenheid 2022-2026 (Minister van BZK)  

In de Kamerbrief wordt ingegaan op de spreiding van de rijkswerkgelegenheid 
over Nederland. Tevens wordt een prognose gegeven van de ontwikkelingen in 
de komende jaren. De totale omvang van de rijkswerkgelegenheid (conform 
gehanteerde definitie Tweede Kamer) bedroeg op 1 januari 2022 321.396 fte. In 
vergelijking met 1 januari 2021 is dit een stijging met 10.044 fte (3,2 procent) . 
De stijging is niet in alle provincies zichtbaar. De prognoses voor de periode tot 
2026 laten in de meeste provincies een consolidering van de 

rijkswerkgelegenheid zien. In de Kamerbrief is een passage opgenomen over hoe 
het hybride werken bij het Rijk een effect kan hebben op de spreiding van de 
rijkswerkgelegenheid (gevolgen voor de standplaats en het gebruik van 
rijkskantoren). In de praktijk wordt nauwgezet gevolgd welke mogelijke 
effecten van het hybride werken optreden.  
 
Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.  

 
7. Aankondiging wetswijziging Wet normering topinkomens (2de 

evaluatiewet WNT) (Minister van BZK) 

De minister van BZK zal een brief sturen aan de Tweede Kamer, waarin zij 
aangeeft welke opvolging het kabinet wil geven aan de evaluatie van de Wet 
Normering Topinkomens 2016-2020, die in december 2020 aan de Eerste en 
Tweede Kamer is gestuurd. Kernboodschap van de brief is dat het kabinet, 
aansluitend op de uitkomsten van de tweede wetsevaluatie, een beperkte 
wetswijziging voorstaat, gericht op (doelmatigheids-)verbetering en waar 

mogelijk vereenvoudiging. Dit mede aan de hand van de volgende 
kernbegrippen: het bezoldigingsbegrip, de definitie/begrip van WNT-instelling, 
begrip/definitie van topfunctionaris en toezicht en handhaving. De concrete 
uitwerking zal zijn beslag krijgen in een wetswijzigingsvoorstel, dat medio 2023 
aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. 
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Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.  
 

8. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. Vierhoek d.d. 24 augustus 2022 

Vastgesteld 
 

1.  Koopkrachtbeeld n.a.v. cMEV 

Aangehouden  

 
2.  Inkomstenkader augustusbesluitvorming 

Aangehouden 

 
3.  Mijnbouwheffing 

Aangehouden 
 

4.  Fiscale klimaatmaatregelen 

Aangehouden 
 

5.  Mogelijkheden koppeling energierekening 

Aangehouden 
 
b. Vierhoek d.d. 25 augustus 2022 

Vastgesteld 
 

1.  Mogelijkheden koopkrachtmaatregelen via de energierekening 

Aangehouden 
 

2.  Mijnbouwheffing 

Aangehouden 
 

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

 Geen opmerkingen.  

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

in de agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Kamerbrief aanpak personeelstekort in de kinderopvang (Minister 

van SZW) 

In de brief worden lopende en nieuwe acties genoemd om het 
personeelstekort in de kinderopvang aan te pakken. Op dit moment is er 
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naar schatting een tekort van ongeveer 5.000 medewerkers. Door de 
stelselherziening die in het coalitieakkoord staat, stijgt dit tekort - bij 
ongewijzigd beleid- naar verwachting naar ongeveer 29.000 medewerkers 

per 2031. Met deze brief wordt de motie Paternotte/Heerma uitgevoerd, 
waarin de regering wordt verzocht om o.a. specifiek voor de kinderopvang 
met een aanpak van het arbeidsmarkttekort te komen.  
De acties zijn onderverdeeld in drie onderwerpen:  
1.  Nieuw personeel aantrekken, o.a. door verlengen van de tijdelijke 

maatregel om de inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding te 

vergroten en ondersteuning van de arbeidsmarktcampagne.  
2. Huidig personeel behouden. Door de functie aantrekkelijker te maken 

en bij de herijking van de kwaliteitseisen te kijken hoe we de nadelige 
effecten van de kwaliteitseisen kunnen wegnemen, zodat 
aanpassingen ook positieve effecten kunnen hebben op het 

arbeidsmarkttekort.  
3.  Meer uren werken stimuleren, o.a. door onderzoek naar 

combinatiebanen 
 

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

c. Kamerbrief stand van zaken derogatie Nitraatrichtlijn (Minister van 
LNV) 

In voorbereiding op de conceptbeschikking van de Europese Commissie 
over de derogatie van de Nitraatrichtlijn is een Kamerbrief opgesteld. De 

brief wordt gestuurd zodra de Europese Commissie de beschikking deelt 
met de lidstaten. Tijdens het Nitraatcomité van 15 september 2022 wordt 
over de beschikking gestemd. 

 

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

 
d.  Luistersessie werkgroep informatieafspraken 

e. Consultatie wetsvoorstel tot invoering van regels met betrekking 
tot integriteit gewezen bewindspersonen 

f. Advies RvS over de 1e tranche Wet Publieke Gezondheid 

g. Stand van zaken energieprijzen 

h. Bezoek van minister Helder aan Dutch Grand Prix Zandvoort 

i. Kamerbrief beleidsreactie publicatie ‘Startpunt voor dialoog’ 

j. OVV-rapport Heropening mortierongeval Mali 2022 

k. Goedkeuring aangepaste coronavaccins door EMA 

l. Stand van zaken asiel 

m.  Benoeming burgemeester gemeente Maashorst 

P.L.A. Rüpp 
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n.  Benoeming burgemeester gemeente Eindhoven 

Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem 
 

o.  Benoeming burgemeester gemeente Purmerend 

Ir. E. van Selm  
 
p.  Benoeming Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid 

Drs. E.E. de Kleuver  
 

q.  Benoeming programma directeur-generaal Nafase Covid bij het 
ministerie van Justitie en Veiligheid  

Drs. J.P.M. Lazeroms 

 
XX. Besluitenlijst 

 
 
 


