
 
 

 

 
   

 

 

MINISTERRAAD 
  

 

 Kenmerk         :  4282738 

 
 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 26 augustus 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen ’s morgens aansluitend aan de ministerraad van het Koninkrijk 

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Notulen van de vergadering van 8 juli 2022 (nr.3770732)  

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Besluit tot wijziging van het besluit melden bedrijfsafvalstoffen en 

gevaarlijke afvalstoffen naar aanleiding van het voortaan verplicht 
melden van informatie over de vervoerder van gevaarlijke 
afvalstoffen (Staatssecretaris van I&W) 

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) is in 2018 herzien en bepaalt sindsdien 
dat informatie over vervoerders van gevaarlijke afvalstoffen moet worden 
geregistreerd en vervolgens moet worden gemeld aan een elektronische 
database (in Nederland: aan het LMA). Deze bepaling is geïmplementeerd 

in artikel 10.40 van de Wet milieubeheer en verder uitgewerkt in het Besluit 
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voorheen waren 
vervoerders van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 
uitgezonderd van de meldplicht. Om de Nederlandse regelgeving in lijn met 
de Kra te brengen moet deze uitzondering met betrekking tot vervoerders 
van gevaarlijk afval komen te vervallen. Ten tijde van het invoeren van het 

uitzonderen van de vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen aan een 
centraal systeem bestond de verplichting nog niet uit hoofde van de Kra. 

De wijziging van artikel 35, vierde lid, van de Kra bepaalt dat ook deze 
informatie gemeld dient te worden aan een landelijke elektronische 
database. De administratieve bezwaren die destijds bestonden, met name 
het onderdeel laten zijn van deze informatie van de vast te melden 
gegevens, worden in het huidige voorstel opgevangen door de gevraagde 

informatie onderdeel te maken van de variabele gegevens die eens in de 
maand kunnen worden gemeld aan het LMA. Voor bedrijven zijn de extra 
lasten die bij deze uitbreiding van de meldplicht komen kijken minimaal. De 
huidige uitzondering voor het melden van informatie over vervoerders van 
bedrijfsafval blijft bestaan. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het besluit aan de Tweede 

Kamer 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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3. Augustusbrief 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

4. Belastingplan  

a. Wetsvoorstel Belastingplan 2023 (staatssecretaris van Financiën (F&B)) 

  Aangehouden tot de volgende vergadering.  
 

a1. Verzoek om spoedadvies Raad van State (staatssecretaris van 
Financiën (F&B)) 

  Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

b. Wijziging van het voordeel uit sparen en beleggen als bedoeld in 
artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 over de 
kalenderjaren 2017 tot met 2022 door het lager vaststellen van het 
voordeel in gevallen waarin dat nodig is om het voordeel in 
overeenstemming te brengen met de uitspraak van de Hoge Raad 
van 24 december 2021 (Wet rechtsherstel box 3) (staatssecretaris 
van Financiën (F&B)) 

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 zijn in 
een beleidsbesluit beleidsregels vastgelegd om de precieze vormgeving van 

het rechtsherstel te verankeren. Dit beleidsbesluit wordt met dit 
wetsvoorstel in wetgeving omgezet. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (F&B) zal het voorstel om 
spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig 
doen maken. De raad machtigt de staatssecretaris van Financiën (F&B) om 

de augustusbesluitvorming te verwerken en na ommekomst van het advies 
van de Raad van State ingeval van een dictum c of d het voorstel aan de 
Tweede Kamer te doen sturen. 

 
b1. Verzoek om spoedadvies Raad van State (staatssecretaris van 

Financiën (F&B)) 

Behandeld in samenhang met pt.4b. 
 

c. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 om de berekening 

van het voordeel uit sparen en belegging in overeenstemming te 
brengen met de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 
(Overbruggingswet box 3) (staatssecretaris van Financiën (F&B)) 

Tot de invoering van een stelsel op basis van werkelijk rendement zal 
overbruggende wetgeving voor box 3 worden ontworpen. Deze wetgeving 
zal het huidige box 3-stelsel vervangen en wordt gebaseerd op de voor het 
rechtsherstel gekozen oplossing, de forfaitaire spaarvariant.  

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

spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig 
doen maken. De raad machtigt de staatssecretaris van Financiën (F&B) om 
de augustusbesluitvorming te verwerken en na ommekomst van het advies 
van de Raad van State ingeval van een dictum c of d het voorstel aan de 
Tweede Kamer te doen sturen. 
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c1. Verzoek om spoedadvies Raad van State (staatssecretaris van 
Financiën (F&B)) 

Behandeld in samenhang met pt.4c. 
 

d. Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de 

invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet 
minimum CO2-prijs industrie) (staatssecretaris van Financiën (F&B)) 

In het coalitieakkoord is afgesproken om per 1 januari 2023 een minimum 
CO2-prijs voor de industrie te introduceren. Deze minimumprijs wordt 
gerealiseerd als aanvullend (relatief laag) tarief binnen de CO2-heffing 
industrie. Hierdoor geldt er, wanneer relevant, ook een minimumprijs over 
de vrije voet van de CO2-heffing. De hoogte van deze minimumprijs is 

gekoppeld aan de minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking.  
 

Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (F&B) zal het voorstel om 
spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig 
doen maken. De raad machtigt de staatssecretaris van Financiën (F&B) om 
de augustusbesluitvorming te verwerken en na ommekomst van het advies 
van de Raad van State ingeval van een dictum c of d het voorstel aan de 
Tweede Kamer te doen sturen. 
 

d1. Verzoek om spoedadvies Raad van State (staatssecretaris van 
Financiën (F&B)) 

Behandeld in samenhang met pt.4d. 
 

e. Wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in 
specifieke gevallen (staatssecretaris van Financiën (F&B)) 

Op dit moment bevat artikel 28, derde lid, IW 1990 een limitatieve 
opsomming met situaties waarbij geen invorderingsrente in rekening wordt 
gebracht. Dit betreffen situaties waarbij de ontvanger uitstel van betaling 
heeft verleend in verband met bijzondere omstandigheden. Om sneller te 
kunnen inspelen op de wens om in een bijzondere situatie geen 

invorderingsrente in rekening te brengen, wordt de IW 1990 gewijzigd. De 
wijziging houdt in dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden 
vastgesteld dat in een specifieke situatie geen invorderingsrente in 
rekening wordt gebracht.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (F&B) zal het voorstel om 

spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig 
doen maken. De raad machtigt de staatssecretaris van Financiën (F&B) om 
de augustusbesluitvorming te verwerken en na ommekomst van het advies 
van de Raad van State ingeval van een dictum c of d het voorstel aan de 

Tweede Kamer te doen sturen. 
 

e1. Verzoek om spoedadvies Raad van State (staatssecretaris van 
Financiën (F&B)) 

Behandeld in samenhang met pt4e. 

 
f. Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de 

overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens (staatssecretaris van Financiën (F&B)) 

Met de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens wordt 
een koolstofheffing aan de buitengrens van de Europese Unie over invoer 
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van bepaalde goederen geïntroduceerd. De overgangsperiode van deze 
verordening treedt naar verwachting reeds met ingang 1 januari 2023 in 
werking. De verordening is nog niet vastgesteld, maar vraagt bij 

inwerkingtreding nadere operationalisering op twee punten. Met dit 
wetsvoorstel worden deze punten geregeld.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (F&B) zal het voorstel om 
spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig 
doen maken. De raad machtigt de staatssecretaris van Financiën (F&B) om 

de augustusbesluitvorming te verwerken en na ommekomst van het advies 
van de Raad van State ingeval van een dictum c of d het voorstel aan de 
Tweede Kamer te doen sturen. 
 

f1. Verzoek om spoedadvies Raad van State (staatssecretaris van 
Financiën (F&B)) 

Behandeld in samenhang met pt.4f. 
 

g. Wetsvoorstel opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de 

inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (staatssecretaris van 
Financiën (T&D)) 

De motie-Eerdmans c.s. (31 066, nr. 1010) verzoekt om ook voor de 

domeinen toeslagen en douane een wettelijke basis te creëren voor 
ontheffing van de geldende geheimhoudingsplicht. In dit wetsvoorstel wordt 
daarvoor de benodigde wettelijke basis gecreëerd.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (T&D) zal het voorstel om 
spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig 

doen maken. De raad machtigt de staatssecretaris van Financiën (T&D) om 

de augustusbesluitvorming te verwerken en na ommekomst van het advies 
van de Raad van State ingeval van een dictum c of d het voorstel aan de 
Tweede Kamer te doen sturen. 
 

g1. Verzoek om spoedadvies Raad van State (staatssecretaris van 
Financiën (T&D)) 

Behandeld in samenhang met pt.4g. 
 

5. Tweede bespreking Miljoenennota (Minister van Financiën) 

Aangenomen  

 
6. Oekraïne 

a. Brief aan beide Kamers inzake Nederlandse financiële steun aan 

Oekraïne via het IMF (Minister van Financiën) 

Oekraïne heeft volgens recente cijfers van het IMF een aanzienlijk 

financieringsgat van ca. 5 miljard dollar per maand. Oekraïne heeft daarom 
laten weten zo snel mogelijk financiële steun nodig te hebben, omdat al 
verleende steun door andere landen en de internationale financiële 
instellingen onvoldoende is om het financieringstekort te dekken. 
In aanvulling op de eerder verstrekte financiële bijdrage voor 
begrotingssteun via de Wereldbank, heeft het kabinet tijdens de Ukraine 

Recovery Conference in Lugano op 4 en 5 juli jl. aangekondigd een 
bilaterale lening van €200 mln. aan Oekraïne te willen verstrekken via het 
Administered Account van het IMF. Deze lening zal een bijdrage leveren 
aan Oekraïense inspanningen om de dagelijkse uitgaven te financieren en 
daarmee de economie draaiende te houden. Het voorliggende voorstel voor 
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deze lening aan het parlement betreft een versneld budgettair proces 
(Incidentele Suppletoire Begroting) vanwege de urgentie om de middelen 
snel uit te kunnen keren.  

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

 
b. Bezoek van de ministers van Defensie en voor BHOS aan Oekraïne 

d.d. 22 augustus 2022 

7. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 23 augustus 2022, 
nr.31 (Minister van Buitenlandse Zaken) 

1 BNC-fiche 
1.1 Fiche 1: Verordening omzetting informatienet inzake 

landbouwbedrijfsboekhoudingen 
2 Informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29 en 30 augustus 

2022 
2.1 Oorlog in Oekraïne en EU-steun 
2.2 Gezamenlijke mededeling lacunes defensie-investeringen 
3 Gymnich Praag d.d. 30 en 31 augustus 2022 
3.1 EU-Afrika relatie 
3.2 Russische agressie tegen Oekraïne 
3.3 Informele lunch met ministers van Buitenlandse zaken van Oekraïne, 

Moldavië en Georgië 
4 Informele RAZ (Cohesie) Praag d.d. 1 en 2 september 2022 
4.1 Informele Raad Algemene Zaken (Cohesie) Praag d.d. 2 september 

2022 

 
b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

8. Nadere rapporten 

a. Nader rapport wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing 
(Staatssecretaris van BZK)  

De Raad van State is kritisch op het bij wet op afstand plaatsen van het 
Adviescollege en adviseert het Adviescollege binnen BZK te positioneren 

zoals voorheen het geval was bij het Bureau ICT-Toetsing (BIT). In het 
nader rapport wordt uiteengezet dat een positionering binnen BZK 
onwenselijk is, omdat het Adviescollege onafhankelijk moet zijn in wezen 

en in schijn. Positionering binnen BZK kan de schijn van partijdigheid met 
zich brengen nu het Adviescollege ook over ICT-systemen van BZK 
adviseert. Bij brief van december 2019 heeft de staatssecretaris van BZK 
deze keuze reeds aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Verder is een 

wetsvoorstel noodzakelijk omdat op basis van het huidige Instellingsbesluit 
Adviescollege ICT-toetsing zbo's niet verplicht kunnen worden om advies 
aan te vragen . Nu doorgaans juist grote ICT-projecten binnen zbo's 
draaien is een dergelijke verplichting wenselijk. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het voorstel aan de Tweede 

Kamer doen sturen.  
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9a. Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 vanwege 
aanpassing van de wijze van indexering van het wettelijk collegegeld 
(Minister van OCW) 

De recente ontwikkelingen tonen aan dat de huidige systematiek van indexering 
van het wettelijk collegegeld gevoelig is voor incidentele pieken en dalen van 

inflatie. Deze indexatie vindt momenteel plaats op basis van de procentuele 
wijziging over de maand april, voorafgaand aan de vaststelling van het wettelijk 
collegegeld (te weten: 1 november) ten opzichte van de maand april in het 
daaraan voorafgaande jaar. De indexatie wordt met dit besluit bepaald op basis 
van de procentuele wijziging van het jaargemiddelde van de 
consumentenprijsindex ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar. Hierbij 
wordt het jaargemiddelde berekend op basis van de gemiddelde 

consumentenprijsindex over de periode mei tot en met april voorafgaand aan de 

vaststelling van het collegegeld. De verwachting is dat met deze wijziging de 
wijze van indexering beter bestand is tegen incidentele fluctuaties van inflatie. 
 
Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel om spoedadvies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  

 
9b. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

Behandeld in samenhang met pt.9a. 

 
10. Brief aan de Tweede Kamer inzake aanpak van hardheden in de WIA en 

de problematiek ten aanzien van sociaal-medisch beoordelen (Minister 
van SZW) 

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om 'hardheden' uit de WIA weg te nemen, 
met oog voor uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid. Daarnaast heeft 

het kabinet de ambitie om een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
zelfstandigen in te voeren. Deze ambities en verbeteringen moeten landen in een 

stelsel dat op dit moment onder grote druk staat. We hebben te maken met 
urgente problematiek ten aanzien van de mismatch tussen de vraag naar en het 
aanbod van sociaal-medische beoordelingen bij UWV. Mensen moeten door deze 
mismatch lang wachten op hun (her)beoordeling, wat onzekerheid geeft over het 
recht op een uitkering. Tegen deze achtergrond wordt in de Kamerbrief een 
voorstel in drie fases geschetst. De eerste prioriteit is het verkleinen van de 
mismatch. Daartoe worden maatregelen op korte termijn aangekondigd. Voor 

wat betreft die hardheden geldt de ambitie om op korte termijn, waar mogelijk, 
aanpassingen binnen de huidige wettelijke kaders door te voeren om 
hardvochtige effecten tegen te gaan. Aangezien niet valt uit te sluiten dat meer 
nodig is om de mismatch op te lossen worden beleidsopties voor de middellange 
termijn geschetst, die nader moeten worden uitgewerkt alvorens besluiten 
kunnen worden genomen. Op lange termijn is een integrale doorlichting van het 
stelsel nodig, met het oog op het wegnemen van meer fundamentele hardheden 

en om te komen tot een structurele oplossing voor de mismatch. 
 
Aangenomen. De minister van SZW zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

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

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

12. Conclusies onderraden en ministeriële commissies 

a. Vierhoek d.d. 19 augustus 2022 

Vastgesteld  
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1.  Toelichting cMEV   

Besproken  
 

2.  Fiscale klimaatregelen  

Aangehouden 
 

3.  IBO vermogensverdeling  

Besproken  
 

4.  Scenario's niet-bezwaarmakers box 3  

Aangehouden 
 

5.  Mijnbouwheffingen (mondeling) 

Besproken 

 
b. RVI d.d. 23 augustus 2022 

Vastgesteld  
 

1. Brief van de minister van EZK inzake onderzoek van 
Agentschap Telecom (Minister van EZK) 

Betreft een brief aan de Tweede Kamer inzake onderzoek van het 
Agentschap Telecom. Tevens wordt in de brief het onderzoek in de 

context van bestaand beleid geplaatst. 
 

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

sturen. 
 
c. Vierhoek d.d. 24 augustus 2022 

Aangehouden 
 
d. Vierhoek d.d. 25 augustus 2022 

Aangehouden 
 

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

Geen opmerkingen. 
 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 

b. Kamerbriefpassage “Compenserende maatregelen intrekking 

kolenmaatregel Urgenda” t.b.v. aanbiedingsbrief concept 
klimaatnota 2022 (Minister voor K&E)  
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De tekstpassage vat het besluit samen over de aanvullende 
klimaatmaatregelen ter compensatie van de CO2-uitstoot die gepaard gaat 
met de intrekking van de productiebeperking op kolencentrales. Deze 

passage zal worden opgenomen in de aanbiedingsbrief van de concept 
klimaatnota 2022 die op Prinsjesdag wordt verstuurd. 
 
Aangenomen. De minister voor K&E zal de brief op Prinsjesdag aan de 
Tweede Kamer sturen.  

 
c.  Stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn 

d.  Herdenkingsjaar 2023 

e.  Stand van zaken gascontracten 

f.  Stand van zaken asiel 

g. Overlijden Bram Peper 

h. Afscheid secretaris Marianne Hordijk 

 

 
 
 


