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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 21 oktober 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen in aansluiting op de Ministerraad van het Koninkrijk  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1a. Notulen van de vergadering van 30 september 2022 (nr.3774411 en 
nr.3775390)  

Vastgesteld 
 

1b. P-Notulen van de vergadering van 30 september 2022 (nr.3774812)  

Vastgesteld 
 

1c. Notulen van de vergadering van 7 oktober 2022 (nr.3774782 en 
nr.3775330) 

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Wijziging Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole 
(Minister van I&W)  

Het bijgevoegde ontwerpbesluit omvat twee wijzigingen van het Besluit 
aanwijzing verdragen wet havenstaatcontrole; twee internationale 

verdragen worden toegevoegd aan het besluit, zodat de naleving daarop 
kan worden gecontroleerd. Het gaat om het Internationaal Verdrag 
inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging 
door bunkerolie en het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van 

passagiers en hun bagage over zee. 
 
Aangenomen. De minister van I&W zal het besluit om advies aanhangig 

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

3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 19 oktober 2022 

Vastgesteld 
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4. Buitenlands beleid 

a. Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie 2023 - 2030: samen 
zorgen voor gezondheid wereldwijd (Minister voor BHOS) 

Met de Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie geeft het kabinet 
uitvoering aan het coalitieakkoord. Het AIV-advies ‘Fundament voor een 
Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie’ en de uitkomsten van 
consultaties vormen belangrijke bouwstenen voor de strategie.De 

Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie heeft als doel om 
gecoördineerd en doelgericht bij te dragen aan het verbeteren van de 
volksgezondheid wereldwijd, en daarmee ook in Nederland. De Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen vormen hierbij het uitgangspunt. Op basis van 
de grootste wereldwijde uitdagingen en de Nederlandse meerwaarde op het 

gebied van mondiale gezondheid zet de strategie prioriteiten, speerpunten 
en handelingsperspectieven voor de komende jaren uiteen. Centraal in de 

strategie staan het structureel verbeteren van de pandemische paraatheid, 
ook door het versterken van gezondheidssystemen. Ook blijft Nederland 
onverminderd inzetten op het verbeteren van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, inclusief het bestrijden van hiv/aids. Daarnaast 
zoekt het kabinet in de uitvoering van de strategie nadrukkelijk de 
samenwerking met de private sector, kennisinstellingen en het 
maatschappelijke middenveld om tot duurzame en innovatieve oplossingen 

te komen. 
 

Aangenomen. De minister voor BHOS en de minister van VWS zullen de 
brief aan de Tweede Kamer sturen. 

 
b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 18 oktober 2022, nr.39 

(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 

1 BNC-fiches  
1.1 Fiche 1: Verordening Cyber Resilience Act 
1.2 Fiche 2: Europese Media Vrijheid Verordening en Aanbeveling 

redactionele onafhankelijkheid en transparantie 
1.3 Fiche 3: Verordening verbod producten gemaakt met dwangarbeid  
2 Milieuraad Luxemburg d.d. 24 oktober 2022  
2.1 Richtlijn Industriële Emissies (RIE) 

2.2 Verordening Ecodesign voor duurzame producten  
2.3 Raadsconclusies UNFCCC COP27  
2.4  Raadsconclusies VN-Biodiversiteitsverdrag COP15  
2.5  Diversen  
3 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Luxemburg d.d. 25 

oktober 2022  
3.1 Decarbonisatiepakket  

3.2 Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)  
 

c. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. Nadere rapporten 

a. Nader rapport bij het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger 
onderwijs (Minister van OCW)  

De Raad van State heeft op 7 september 2022 advies uitgebracht over het 
wetsvoorstel herinvoering basisbeurs. Het betreft een advies met een C-
dictum. Voornaamste punt uit dit advies is dat de herinvoering van de 
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basisbeurs beter moet worden gemotiveerd - met hierbij aandacht voor de 
doelstellingen en de bestendigheid van het studiefinancieringsstelsel. Ook 
de tegemoetkoming voor studenten die geen gebruik hebben kunnen 

maken van de basisbeurs moet volgens het advies van de RvS beter 
worden gemotiveerd, mede met het oog op het voorkomen van 
precedentwerking. Naar aanleiding van het advies is het nader rapport 
opgesteld en is het wetsvoorstel aangepast. Zowel in het nader rapport als 
in de toelichting is uiteengezet dat met de herinvoering van de basisbeurs 
ook wordt beoogd de zelfstandige positie van studenten te verstevigen en 

meer recht te doen aan het profijt dat de samenleving heeft van studeren. 
Wat betreft de tegemoetkoming wordt uiteengezet wat de positie van deze 
studenten bijzonder maakt. Benadrukt wordt dat de tegemoetkoming niet 
voortvloeit uit een rechtsbeginsel, maar voortkomt uit de politieke wens om 
een gebaar te maken naar deze groep. In het wetsvoorstel is tot slot de 

koopkrachtmaatregel verwerkt, inhoudende dat de basisbeurs en het 
normbedrag voor uitwonende ho- en mbo-studenten en de basistoelage 

voor uitwonende leerlingen in studiejaar 2023-2024 worden verhoogd met 
€ 164,30 per maand. 

 
Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel aan de Tweede Kamer 
doen sturen.  

 
6. Benoemingen 

a. Herbenoeming van enkele leden en tevens herbenoeming van de 
voorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal 
privaatrecht (Minister van BZ)  

Met het oog op de continuïteit van de werkzaamheden van de 

Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht (hierna: 

Staatscommissie) is de herbenoeming gewenst van vier leden waaronder de 
voorzitter. Met ingang van 1 september 2022 is de benoemingstermijn van 
prof. mr. drs. A.E. Oderkerk verlopen. Met ingang van 1 januari 2023 
vervalt de benoemingstermijn voor prof. mr. P. Vlas (vz), mr. M.V. Polak en 
prof. mr. G. de Groot.  
 

De raad stemt in met de volgende herbenoemingen voor de 
Staatscommissie:  
- prof. mr. drs. A.E. Oderkerk 
- prof. mr. P. Vlas 
- mr. M.V. Polak 
- prof. mr. G. de Groot 
 

b. Voordracht voor de benoeming van een Procureur-Generaal, (niet 
rechterlijk) lid van het College van Procureurs-Generaal (Minister van 
J&V) 

De raad stemt in met de benoeming van mr. F.M. Damme als Procureur-
Generaal, (niet rechterlijk) lid van het College van Procureurs-Generaal.  
 

c. Voordracht benoemingen Onderwijsraad (Minister van OCW)  

De raad stemt in met de volgende (her)benoemingen voor de 
Onderwijsraad:  
- prof. dr. E.H. Hooge (voorzitter) 
- dr. O. Agirdag 

- prof. dr. G.J.J. Biesta 
- prof. mr. P.W.A. Huisman 
- dr. D.J.M. Majoor 
- dr. C.J. van Montfort 
- prof. dr. S.F. te Pas 
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- prof. dr. T. Schils 
- drs. L.Y.P. Sluijsmans 

 

7. Kamerbrief 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie Toeslagen 
(Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane) 

De voortgangsrapportage laat enerzijds zien dat de afgelopen maanden 
vorderingen zijn gemaakt in de uitvoering van de hersteloperatie. Tot het einde 
van het derde kwartaal hebben zich bijna 57.000 personen aangemeld. Voor 
97% van de melders is de eerste toets afgerond. De ouders waarvan is 
vastgesteld is dat zij gedupeerd zijn, ontvangen €30.000 en krijgen hulp via de 
schuldenaanpak. Bij de gemeenten vinden steeds meer gedupeerde ouders de 
weg naar brede hulp, waarbij er ruimte is voor maatwerk. Ouders in het 

buitenland kunnen terecht bij het ondersteuningsteam dat in juni is gestart. 

Anderzijds zijn er ook zorgen van ouders, onder andere over de voortgang bij de 
commissie werkelijke schade (CWS). De voortgangsrapportage en de 
aanbiedingsbrief gaan hierop in en besteden aandacht aan het versnellen en 
verbeteringen, zoals de opening van het loket al betaalde schulden en de 
uitbreiding van de rol van de persoonlijk zaakbehandelaar. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (T&D) zal de brief aan de 
Staten-Generaal sturen.  
 

8. Brief aan de Tweede Kamer inzake besluit over financiering 6 projecten 
uit het Nationaal Groeifonds (Minister van EZK)  

De Adviescommissie Nationaal Groeifonds heeft een aanvullend advies 
uitgebracht over projecten uit de eerste en tweede ronde van het Nationaal 
Groeifonds (NGF). Voor twee projecten was een reservering gemaakt in het NGF. 

Voor die projecten is nu een aangepast voorstel ingediend. De adviescommissie 

adviseert over een van de voorstellen positief en een van de voorstellen negatief. 
De fondsbeheerders, de ministers van EZK en Financiën, stellen voor dit advies 
over te nemen. Daarnaast zijn er ook projecten waar de ministerraad eerder mee 
heeft ingestemd, maar die nog een aantal voorwaarden moesten invullen.  
De adviescommissie concludeert voor vier projecten dat aan de voorwaarden is 
voldaan. De fondsbeheerders nemen dit advies over, waarmee de middelen 

definitief worden toegekend. De hiervoor genoemde besluiten zijn verwerkt in de 
brieven aan het parlement. De financiële verwerking van het besluit vindt plaats 
per nota van wijziging.  
 
Aangenomen. De ministers van EZK en Financiën zullen de brieven aan de 
Staten-Generaal sturen.  
 

9a. Voorstel van wet houdende regels aangaande een tijdelijke uitwisseling 
van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd 
zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de 

kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van 
kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT) 
(Minister voor Rechtsbescherming)  

Het wetsvoorstel strekt ertoe de verwerking en verstrekking van 
persoonsgegevens mogelijk te maken zodat ouders die gedupeerd zijn bij de 

uitvoering van de kinderopvangtoeslag (KOT) en uithuisgeplaatste kinderen 
kunnen worden geïdentificeerd. Hierdoor kan proactief een 
ondersteuningsaanbod aan deze ouders of hun uithuisgeplaatste kinderen 
worden gedaan.  
 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel om 
spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van State 

aanhangig doen maken. 
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9b. Vezoek om spoedadvies Raad van State 

Behandeld in samenhang met pt.9a.  
 

10. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. Vierhoek d.d. 14 oktober 2022 

Vastgesteld 
 

1. Kamerbrief tegemoetkoming energiekosten 

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

sturen.  
 

b. REA d.d. 19 oktober 2022 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

c. MCKE d.d. 19 oktober 2022 

Vastgesteld 

 
1. Instellingsbesluit Klimaatraad (Minister voor K&E) 

In het coalitieakkoord en in het concept-beleidsprogramma Klimaat is 
aangekondigd dat er een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad 
voor het klimaatbeleid komt: de Klimaatraad. De Klimaatraad is een 
onafhankelijk, wetenschappelijk adviescollege dat 

klimaatvraagstukken zal benaderen vanuit een interdisciplinaire 
invalshoek. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies, en brengt 
daarnaast advies uit ter voorbereiding van het vijfjaarlijkse 

Klimaatplan. In afwachting van een voorgenomen definitieve regeling 
in de Klimaatwet, zal de Klimaatraad eerst als een tijdelijk 
adviescollege worden ingesteld via het voorliggende Koninklijk Besluit. 
Na publicatie van dit Koninklijk Besluit in het Staatsblad kan worden 
gestart met de werving van een voorzitter en leden van de 
Klimaatraad. In de toelichting bij het Koninklijk Besluit is de 
taakomschrijving van de Klimaatraad opgenomen en hoe deze taak 

zich verhoudt tot onder andere het PBL, de Rli en de Raad van State. 
Deze taakomschrijving sluit aan op het concept-beleidsprogramma 
van 2 juli 2022.  

 
Aangenomen. De ministers van BZK en voor K&E zullen het besluit 
doen vaststellen. 

 
2. Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving 

en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Minister voor K&E) 

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen om alle 
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar 
of minder te treffen. De aanpassing van de energiebesparingsplicht 
naar de plicht ter verduurzaming van het energiegebruik heeft 
verschillende wijzigingen tot gevolg. Deze aanpassingen zijn in lijn 
met afspraken uit het Klimaatakkoord en de ambitie van het 

reduceren van importafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.  
- Naast energiebesparing, worden ook hernieuwbare 

energieproductie en overstap van energiedrager verplicht, mits 



 - 6 - MR 21 oktober 2022  

 

de maatregelen CO2 reduceren en een terugverdientijd van vijf 
jaar of minder hebben.  

- De doelgroep voor de energiebesparingsplicht wordt uitgebreid 

naar milieubelastende activiteiten die niet zijn aangewezen in de 
afdelingen 3.3 tot en met 3.11 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving, vergunningplichtige milieubelastende activiteiten, 
bedrijven die deelnemen aan het Europese 
emissiehandelssysteem en glastuinbouwbedrijven die vallen 
onder het CO2-sectorsysteem.  

- De handhaafbaarheid wordt verbeterd door grootverbruikers 
vierjaarlijks een onderzoek naar de verduurzaming van het 
energiegebruik te laten uitvoeren en het toezicht op de 
verplichting bij één partij (Omgevingsdienst) te beleggen.  

- In lijn met bovenstaande wordt ook de informatieplicht waarmee 

wordt gerapporteerd over de genomen maatregelen ter 
verduurzaming van het energiegebruik geactualiseerd.  

Dit voorstel hangt samen met het Besluit tot wijziging van het Bbl 
(agendapunt 10c3). 

 
Aangenomen. De minister voor K&E 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. Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht 
voor utiliteitsgebouwen en enkele andere wijzigingen (Minister 
voor VRO) 

Dit besluit hangt samen met de wijziging van het Besluit activiteiten 
leefomgeving (agendapunt 10c2). De energiebesparingsplicht 
verplicht gebouweigenaren om aan hun utiliteitsgebouwen alle 

energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar 
of minder te treffen. De voorgestelde actualisatie van de 
energiebesparingsplicht houdt verschillende aanpassingen in: 
- Naast energiebesparing worden ook hernieuwbare 

energieproductie en overstap van energiedrager verplicht, mits 
de maatregelen CO2 reduceren en een terugverdientijd van vijf 

jaar of minder hebben; 
- De doelgroep wordt uitgebreid met vergunningplichtige 

milieubelastende activiteiten, bedrijven die deelnemen aan het 
Europese emissiehandelssysteem en glastuinbouwbedrijven die 
vallen onder het CO2-sectorsysteem; 

- De handhaafbaarheid wordt verbeterd door het toezicht op de 
verplichting bij één partij (Omgevingsdienst) te beleggen; 

- De met de energiebesparingsplicht samenhangende 

informatieplicht, waarmee gerapporteerd wordt over genomen 
maatregelen, wordt geactualiseerd. 

 
Aangenomen. De minister voor VRO 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. 
 

4. Vaststellen Nationale Methaanstrategie (Minister van LNV) 

Aangehouden 
 

5. Klimaatnota (Minister voor K&E)  
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In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het 
gevoerde Klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. 

 

Aangenomen. De minister voor K&E zal de brief op 1 november 2022 
naar de Tweede Kamer sturen. 

 
6. Brief aan de Tweede Kamer inzake Besluit Wet collectieve 

warmtevoorziening (Wcw) over infrastructuur in publieke 
handen (Minister voor K&E) 

De Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: Wcw) geeft met name 
invulling aan (1) de regierol gemeenten en (2) kostengebaseerde 
tariefregulering. De brief informeert de Tweede Kamer over het 

besluit om in de Wcw een verplichting op te nemen dat de warmte-

infrastructuur van aan te wijzen warmtebedrijven voor meer dan 50% 
in eigendom is van één of meer publieke partijen (verplicht publieke 
infra). Door de benodigde tijd voor overleg en het uitwerken van het 
besluit over de verplicht publieke infrastructuur is het niet langer 
haalbaar om het wetsvoorstel in het najaar naar de Raad van State te 

sturen. De verwachting is dat het wetsvoorstel in Q1 2023 naar de 
Raad van State kan worden gestuurd. De vertraging heeft geen 
gevolgen voor de eerder aan de Tweede Kamer gemelde datum voor 
inwerkingtreding. 

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

 
7. Windenergie op zeevergunningverlening: IJmuiden Ver kavels 

1-4 (4 GW) (Minister voor K&E) 

Op basis van de Wet windenergie op zee wordt de procedure gekozen 
waarmee wordt bepaald aan welke partijen vergunningen worden 
verleend om windparken op zee te bouwen en exploiteren. In 2023 
starten de procedures om vergunningen te verlenen voor 4 kavels van 
in totaal 4 gigawatt (GW). Afgesproken is de 4 GW te vergunnen met 
een vergelijkende toets met hoog financieel bod. De Kamer wordt 

over de procedure voor de vergunning van de windparken per brief in 
de week van 31 oktober 2022 geïnformeerd. De procedure wordt 
vervolgens uitgewerkt in een concept ministeriële regeling (Q1 2023), 
definitieve ministeriële regeling (Q2 2023) en openstelling (Q4 2023). 
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een aanpassing van het wettelijk 
kader, zodat het juridisch mogelijk wordt om ook bij een 
veilingprocedure op meer gebieden randvoorwaarden te stellen. 

 
Aangenomen. De minister voor K&E zal op een nader te bepalen 
moment een brief aan de Tweede Kamer sturen.  

 
d. Vierhoek d.d. 21 oktober 2022 

Besproken 
 

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

a.  Algemene Politieke Beschouwingen Eerste Kamer, d.d. 18 oktober 
2022  

b.  Wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36 067), d.d. 19 
oktober 2022 
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12. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet 
in de agenda zijn opgenomen 

a. Brief aan de Tweede Kamer inzake Artikel 100-brief over de 
verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de Anti-ISIS-coalitie en 
de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Minister van BZ) 

Het betreft de artikel 100-brief inzake éénjarige verlenging van: 
1. de Nederlandse bijdrage aan Operation Inherent Resolve (OIR) van de 

Anti-ISIS-coalitie (max 175 pax) – tot en met mei 2023;  
2. de NAVO Missie in Irak (max 20 pax); 
3. de Hervorming veiligheidssector Koerdische Autonome Regio (1 pax). 
 
Het betreft uitbreiding van het mandaat voor: 

4. de EU Adviesmissie (EUAM) Irak (van 3 naar max. 5 pax). 
 

Voor het zomerreces van 2023 volgt een volgende artikel 100-brief inzake 
evt. toekomstige bijdragen aan missies in Irak per 2024. 
 
Aangenomen. De ministers van BZ, Defensie, J&V en de minister voor 
BHOS zullen de brief aan de Tweede Kamer sturen. 

 
b.  Nieuw toetsingskader in verband met het introduceren van een 

groen luik in de garantieregeling Borgstelling MKB bedrijven 
(BMKB), de BMKB-Groen, met een verlaagde provisiestructuur 

c. Stand van zaken asielopvang  

d. Slavernijverleden 

e. Energy Charter Treaty (ECT) 

f. Terugkoppeling Europese Raad 20 oktober 2022 

g.  Niet openbaar 

 
XX. Besluitenlijst 

 
 
 


