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BESLUITENLIJST 

 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 10 december 2021  

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aangevangen aansluitend aan de MCC-19 

 

_______________________ 

 
 

0.   Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1a. Notulen van de vergadering van 19 november 2021  
(nr.3757090 en nr.3756716)  

Vastgesteld 
 

1b. Notulen van de vergadering van 26 november 2021 
(nr.3757237) 

Vastgesteld 

 
1c. P-Notulen van de vergadering van 19 november 2021  

(nr.3757110)  

Vastgesteld 
 

1d. P-Notulen van de vergadering van 26 november 2021  
(nr.3757482)  

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Koninklijk besluit overdracht Noordzeetaken van BZK naar I&W 
(Minister-president, minister van AZ) 

De ministers van BZK en l&W hebben overeenstemming bereikt over de 
overdracht van de beleidsportefeuille "doorvaart en medegebruik van 
windparken op de Noordzee" van het ministerie van BZK naar het ministerie 

van l&W per 1 januari 2022, inclusief bijbehorende personele en financiële 
aspecten.  
De over te hevelen taken omvatten: 
•  Ontwikkeling van beleids- en afwegingskaders voor doorvaart en 

medegebruik van windparken op de Noordzee; 
•  Opstellen van gebiedsverkenningen en gebiedspaspoorten voor het 

medegebruik van windparken; 
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•  Invullen van medeverantwoordelijkheid bij vaststelling van de 
kavelbesluiten voor windparken door de minister van EZK. 

De minister van BZK is en blijft vanuit de systeemverantwoordelijkheid voor 

de ruimtelijke ordening van Nederland betrokken bij het ruimtelijke 
Noordzeebeleid, in het kader van de uitvoering van de Omgevingswet en 
Nationale Omgevingsvisie. De verantwoordelijkheid voor een inhoudelijk 
(sectoraal) dossier zoals de beleidsportefeuille doorvaart en medegebruik 
past echter niet binnen deze brede systeemverantwoordelijkheid. 
 

Aangenomen. De minister-president zal het besluit doen vaststellen.  
 

b. Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen (Minister van VWS) 

De wet- en regelgeving omtrent het experiment gesloten coffeeshopketen 
is op 1 juli 2020 in werking getreden. Op die datum is de 
voorbereidingsfase aangevangen. In het kader van de voorbereiding is 
gebleken dat enkele eisen voor coffeeshophouders en telers aanpassing of 
verduidelijking behoeven. Dat vergt wijziging van het Besluit experiment 

gesloten coffeeshopketen. Het onderhavige ontwerpbesluit bevat die 
wijzigingen. De belangrijkste inhoudelijke wijziging is de vernietiging van 
(afval van) hennep of hasjiesj door de coffeeshophouders en aangewezen 
telers. Gebleken is dat dit meer gedetailleerde regulering behoeft. De 
andere wijizigingen zijn hoofdzakelijk technisch van aard. 
 
Aangenomen. De minister van VWS 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. 

 
3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Conclusies MCC-19 d.d. 10 december 2021 

1. Algemeen beeld 

Besproken 
 

2.  Plan van aanpak lange termijn (Minister van VWS) 

Besproken 
 

3.  Wijkgerichte aanpak (Minister van VWS) 

Bekend is dat de meeste mensen een besmetting oplopen en (ernstig) 

ziek worden, in gemeenten en wijken waar de vaccinatiegraad laag is, 
waar vaak sprake is van een lage sociaaleconomische status en waar 
vraagstukken rond werkzekerheid, opleidingsniveau, taalbarrière en 
woonruimte spelen. Het gaat om de zogenaamde wijken van aandacht 

waar gemeenten en GGD’en samen belangrijk werk verrichten. De 
noodzaak daartoe is hoog gelet op de enorme toename van het aantal 
besmettingen in die wijken, waardoor een bredere 
beschermingsstrategie nodig is. Dit vraagt om gerichte acties om 
mensen in die gemeenten en wijken beter te bereiken en zodoende 
mensen beter te beschermen tegen COVID-19. Om die reden zijn 30 

“hotspots” geselecteerd om met voorrang aan te pakken.  
Het ministerie van VWS wil deze wijkgerichte aanpak waar mogelijk 
ondersteunen en kracht bij zetten. Ook de Tweede Kamer heeft hier 
om verzocht. 
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Aangenomen. De minister van VWS zal een brief aan de Staten-
Generaal sturen.  

 
4.  Zelftesten in de winter en het voorjaar (Minister van VWS) 

Het kabinetsbeleid voor zelftesten in het onderwijs, het BAO-advies 

n.a.v. het 131e OMT-advies en de wijkenaanpak zorgen ervoor dat er 
meer zelftesten nodig zijn dan reeds ingekocht. 
Voorgesteld is zelftesten in te kopen in de aanbesteding voor het 
onderwijs in januari en februari 2022 en de sociale minima voor 
januari, februari en maart 2022. Tot slot, worden de voorbereidingen 
getroffen voor een nieuwe aanbesteding. 

 

Aangenomen. De minister van VWS zal een brief aan de Staten-

Generaal sturen.  
 

5.  Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in 
verband met stellen van regels inzake het 
coronatoegangsbewijs voor kort verblijf van personen aan wie 

in een derde land een vaccinatie is toegediend (Minister van 
VWS) 

Het coronatoegangsbewijs voor kort verblijf is bedoeld voor personen 

die volledig gevaccineerd zijn in een derde land, die korte tijd in ons 
land verblijven en die geen aanspraak kunnen maken op een 
nationale QR-code, DCC of equivalent. Zij moeten nu dagelijks testen 
om gebruik te maken van een voorziening met Ctb-verplichting. Het 
betreft toeristen, zakelijke reizigers, congresdeelnemers, diplomaten, 
etc. Via een combinatie van een covid-19 test en toetsing van het 

door een derde land afgegeven vaccinatiebewijs kan de reiziger een 

Ctb voor kort verblijf dat 14 dagen geldig is, verkrijgen, mits de test 
negatief is en het bewijs voldoet aan de wettelijke vereisten. Met de 
wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 wordt een 
nieuwe vorm van Ctb voor kort verblijf geïntroduceerd. 

 
Aangenomen. De ministers van VWS, BZK en J&V zullen de regeling 

aan de Staten-Generaal sturen in het kader van de nahang en na 
afloop van de nahang, indien de nahang niet tot ingrijpende 
wijzigingen leidt, de regeling vaststellen.  

 
6.  Besluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit DCC in verband 

met uitbreiding van het aantal gemeentelijke 
gezondheidsdiensten die een vaccinatiecertificaat kunnen 

afgeven aan personen die in een derde land zijn gevaccineerd 
(Minister van VWS) 

Het tijdelijk besluit DCC wordt gewijzigd waarmee GGD Groningen, 
Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam Amstelland worden aangewezen 
als gemeentelijke gezondheidsdiensten die vaccinatiecertificaten 
kunnen uitgeven aan personen die in een derde land zijn 
gevaccineerd en die over een vaccinatiebewijs beschikken dat voldoet 
aan de in de EU verordening gestelde voorwaarden. 

 
Aangenomen. De ministers van VWS, BZK en J&V zullen 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. De raad machtigt de ministers van 
VWS, BZK en J&V het besluit, na ommekomst van het advies van de 

Raad van State ingeval van een dictum A of B te doen vaststellen. 
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7.  Voortzetten financiële COVID maatregelen zorg 2022 (Minister 
van VWS) 

Voor 2022 wil VWS in de verschillende domeinen 
(Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en sociaal domein) de 
mogelijkheid creëren om meerkosten t.g.v. de COVID-19 pandemie te 

kunnen blijven vergoeden aan zorgaanbieders. Voor alle domeinen is 
het aannemelijk dat er COVID gerelateerde kosten gemaakt zullen 
worden, die niet op een andere (reguliere) wijze bekostigd kunnen 
worden.  
Tegelijkertijd wil VWS de regeling compensatie doorlopende kosten in 
de langdurige zorg en de prestatie voor de continuïteitsbijdrage in de 
curatieve zorg stop zetten in 2022. 

 

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

 
b. MCC-19 d.d. 14 december 2021 

De raad machtigt: 
-  de MCC-19 van 14 december 2021 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. 

- de ministers van EZK en Financiën en de staatssecretarissen van SZW 
en Financiën om naar aanleiding van de maatregelen het steunpakket 
zo nodig te herzien en hierover in dat geval een brief te sturen aan de 

Tweede Kamer. 

 
c. Budgettaire verwerking corona besluitvorming begrotingsstukken 

VWS 2021 en 2022 (Minister van VWS) 

Betreft de 14e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) 2021 en de 1e 
incidentele suppletoire begroting 2022 van het ministerie van VWS. 
In de ISB's zijn verplichtingen en uitgaven verwerkt waarover in de 
ministerraad nog besluitvorming wordt gevraagd. Het betreft de volgende 
maatregelen: (1) selecteren van bijzondere groepen voor de booster 

vaccinatie, (2) overnemen van een positief advies GR vaccineren van 5-11 
jarigen, (3) wijkgerichte aanpak vaccineren en testen, (4) versnelling 
boosteroffensief overig, (5) aankoop van zelftesten voor scholen en sociale 
minima. 
In de ISB 2021 betreft het een generale bijstelling van C 98 miljoen en 
voor de ISB 2022 gaat het C 466,6 miljoen (kas). 

 

Aangenomen. De minister van VWS zal de 14e incidentele suppletoire 
begroting 2021 en de 1e suppletoire begroting 2022 aan de Tweede Kamer 
sturen. De ministers van VWS en Financiën worden gemachtigd om, in 
overleg met de MP, te besluiten over eventuele, niet voorziene, suppletoire 
begrotingen in het kerstreces. 

 

d. Advies Gezondheidsraad Vaccinatie van 5- tot en met 11-jarigen 
tegen COVID-19 (Minister van VWS) 

e.    Vuurwerkverbod 
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4. Buitenlands beleid 

a. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de republiek 
Finland inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van 
gerubriceerde gegevens (Minister van BZ) 

Het Verdrag heeft ten doel de beveiliging van nationale gerubriceerde 
gegevens die worden uitgewisseld tussen Nederland en Finland te 
waarborgen. Het Verdrag regelt dat de informatie die onderling wordt 

uitgewisseld in beide landen een vergelijkbaar niveau van beveiliging krijgt. 
In het Verdrag zijn de veiligheidsprocedures en regelingen voor de 
beveiliging vastgelegd. Het Verdrag maakt de uitwisseling van 
gerubriceerde informatie mogelijk, maar verplicht de landen daar niet toe. 
De uitwisseling kan plaatsvinden tussen overheden onderling, of tussen 

overheid en bedrijfsleven, wanneer de overheid een gerubriceerde opdracht 
verleent aan een bedrijf in het andere land. Het Verdrag ziet zowel op 

opdrachten op defensie- als civiel terrein. Het biedt Nederlandse bedrijven 
daarmee de mogelijkheid om opdrachten voor Finland uit te voeren 
waarvoor toegang tot gerubriceerde gegevens in Finland nodig is en vice 
versa. De bevoegde veiligheidsautoriteit voor de uitvoering van het Verdrag 
is in beide landen de National Security Authority (NSA), in Nederland 
ondergebracht bij de AIVD. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal 
het Verdrag alleen voor het Europese deel en het Caribische deel van 

Nederland gelden. 
 
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag sluiten en het vervolgens 
met het oog op stilzwijgende goedkeuring om advies aan de Afdeling 
advisering van de Raad van State doen sturen.  
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. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 7 december, nr.49 

(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1 Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 december 2021  
1.1 Current Affairs  
1.1.1 Belarus  

1.1.2 Varosha  
1.1.3 Ethiopië  
1.2 EU-Afrika betrekkingen  
1.3 EU-Centraal-Azië 
1.4 Lunch minister BZ Qatar  
1.5 Venezuela  
2 Raad Landbouw en Visserij d.d. 13 en 14 december 2021  

2.1 Verordening betreffende de bijdrage van de Unie aan de 
geïntegreerde landbouwstatistieken binnen het financieel kader 2021-
2027  

2.2 Verordening van de Raad tot vaststelling, voor 2022, van de 
vangstmogelijkheden in de wateren van de Unie en bepaalde wateren 
buiten de Unie  

2.3 Verordening van de Raad tot vaststelling, voor 2022, van de 
vangstmogelijkheden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee  

2.4 Oneerlijke handelspraktijken in voedselvoorzieningsketen  
2.5 Conclusies over een noodplan voor het waarborgen van de 

voedselvoorziening en voedselzekerheid in tijden van crisis  
2.6 AOB  
3 Raad Algemene Zaken d.d. 14 december 2021  

3.1 18-maandenplanning van de Raad (1 januari 2022 – 30 juni 2023)  
3.2 Voorbereiding Europese Raad van 16 december 2021  
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3.3 Europees Semester  
3.4 Stand van zaken artikel 7-procedures Polen en Hongarije  
3.5 Gezamenlijke verklaring aangaande wetgevende prioriteiten 2022  

3.6 Conferentie over de toekomst van Europa  
3.7 Uitbreiding en Stabilisatie en Associatieproces  
3.8  Antisemitisme  
4 Kamerbrief SGP betreffende Stabiliteits- en Groeipact  
5 Kabinetsappreciatie Verordening maatregelen vervoerders bij   

mensenhandel en mensensmokkel  

6 Kamerbrief met Kabinetsappreciatie EU Strategisch Kompas  
(Defensie/BZ)  

7 Inzet Kabinet plenaire vergadering Conferentie Toekomst Europa d.d.  
17 en 18 december 2021 

 
c. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. Internetconsultaties 

a. Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het 
terrein van de politie i.v.m. enkele aanpassingen doe volgen uit de 
evaluatie van de Politiewet 2012 (Minister van J&V) 

Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen van enkele besluiten op het terrein 
van de politie die vrijwel geheel voortvloeien uit de kabinetsreactie op het 

eindrapport "Doorontwikkelen en verbeteren" van de Commissie Evaluatie 
Politiewet 2012 (hierna: de kabinetsreactie) en de daaruit voortvloeiende 
wijziging van de Politiewet 2012, waartoe inmiddels een wetsvoorstel is 
ingediend. Dit wetsvoorstel voorziet o.a. in de aanpassing van de 

voorbereiding van de zogeheten jaarstukken van de politie alsook in de 
vereenvoudiging en vergroting van de transparantie van de bijstand. Het 

ontwerpbesluit voorziet in de daarvoor benodigde aanpassingen van de 
betreffende besluiten. Daarnaast bepaalt het ontwerpbesluit mede op basis 
van de aanbeveling om de verantwoordingslast voor de politie te beperken 
dat de verantwoording over de arrestantenzorg door de politie niet langer 
in een separate verantwoordingslijn plaatsvindt maar als een verplicht 
onderdeel wordt opgenomen in het jaarverslag van de politie in de reguliere 
verantwoordingslijn. De wijzigingen in dit ontwerpbesluit hebben geen 

gevolgen voor de Rijksbegroting en brengen ook geen kosten en geen 
administratieve lasten voor de politie met zich. 
 
Aangenomen. De minister van J&V zal het besluit publiceren ter 
internetconsultatie.  

 
b. Wijziging besluit erfgoed archeologie (Minister van OCW) 

In de Erfgoedwet (art. 5.1) is bepaald dat het verboden is om zonder een 
certificaat een archeologische opgraving uit te voeren. Het Besluit 

Erfgoedwet archeologie (BEa) regelt diverse zaken rondom het daartoe 
benodigde certificeringsproces en bevat een aantal uitzonderingen op het 
opgravingsverbod (bijvoorbeeld voor opgravingen in het kader van 
onderwijs aan universiteiten en hogescholen en voor metaaldetectie tot 30 
cm diepte). Met dit wijzigingsbesluit worden drie uitzonderingen 
toegevoegd en wordt een bestaande uitzondering aangepast. De 
aanpassingen zijn nodig om:  

1.  het mogelijk te maken dat bepaalde groepen sportduikers, als 
vrijwilligers in de onderwaterarcheologie, een bijdrage leveren aan de 
archeologische monumentenzorg;  

2.  het mogelijk te maken dat ook nieuwe organisaties kunnen toetreden 
tot het archeologisch bestel;  
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3.  de opgravingen die onder verantwoordelijkheid van de minister van 
Defensie worden uitgevoerd te voorzien van een adequate juridische 
basis in het stelsel van de Erfgoedwet;  

4.  het huidige vrijstellingsregime voor verenigingen voor vrijwilligers in 
de archeologie buiten gemeentelijk ingedeeld gebied in Iijn te 
brengen met de nieuwe uitzondering onder 1.  

 
Aangenomen. De minister van OCW zal het besluit publiceren ter 
internetconsultatie. 

 
c. Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale 

tegenpartijen (Minister van Financiën)  

Een centrale tegenpartij (CCP) is een financiële onderneming die 

aandelentransacties verrekent tussen kopers en verkopers. Deze 
transacties worden daardoor overzichtelijker en minder risicovol. Omdat 
een CCP hierbij de risico's van de kopers en verkopers overneemt, loopt de 
CCP zelf wel meer risico. Een faillissement van een CCP kan grote gevolgen 
hebben voor de financiële stabiliteit. Daarom geeft de nieuwe EU-

verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen regels voor een 
falende CCP en de afwikkeling daarvan. Het wetsvoorstel wijzigt een aantal 
wetten (onder andere de Wet op het financieel toezicht en 
Faillissementswet) om ervoor te zorgen dat de verordening goed kan 
worden uitgevoerd. De aanwijzing van DNB als afwikkelingsautoriteit en de 
handhaafbaarheid van de verordening is al geregeld in een 
uitvoeringsbesluit. 

 
Aangenomen. De minister van Financiën zal het besluit publiceren ter 
internetconsultatie.  

 

d. Mogelijkheden versterking maatregelen ter voorkoming van 
dividendstripping (Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en 
Belastingdienst)) 

Deze consultatie volgt op een brief van het kabinet van 3 december 2018 
waarin is aangekondigd dat zal worden onderzocht of dividendstripping 

binnen het bestek van de huidige nationale regels voldoende kan worden 
aangepakt. Met het oog daarop is in de afgelopen periode in kaart gebracht 
welke hoofdvormen van dividendstripping zich in de praktijk voordoen. 
Daarbij is ook aandacht besteed aan de complexiteit die schuilt in de 
aanpak van dividendstripping. Vervolgens is een aantal alternatieven om 
dividendstripping aan te pakken in kaart gebracht. Bovendien volgt uit dit 
onderzoek dat de doeltreffendheid van een maatregel en de impact daarvan 

op de praktijk per alternatief verschilt. Om die reden betrekt het kabinet 
graag de betrokken partijen en overige belangstellenden bij de weging van 
de verschillende alternatieven. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en 
Belastingdienst) zal het besluit publiceren ter internetconsultatie.  

 
e. Algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het 

besluit tijdelijke wet Groningen in verband met de samenwerking 
bij de uitvoering van de versterking en schadevergoeding (Minister 
van EZK) 

In de wet Versterken wordt de grondslag geboden om per algemene 
maatregel van bestuur (AMvB) nadere regels te stellen over de wijze 
waarop de uitvoering van de versterking en de afhandeling van schade op 
elkaar worden afgestemd. De afgelopen maanden hebben het ministerie 

van EZK en het ministerie van BZK, in samenwerking met het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Cobrdinator Groningen, 
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intensief aan deze AMvB gewerkt. De minister van EZK heeft het 
voornemen om deze AMvB nog voor het kerstreces, mede namens de 
minister van BZK, in consultatie te brengen. 

 
Aangenomen. De minister van EZK zal het besluit publiceren ter 
internetconsultatie. 

 
f. Novelle bij wetsvoorstel huwelijkse gevangenschap en enige 

andere onderwerpen (Kamerstukken 35348) (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

De novelle schrapt een onderdeel van het bij koninklijke boodschap van 25 
november 2019 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere 

wetten (Huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) 
(Kamerstukken 35 348), te weten artikel IIIA. Dat artikel omvat een 
uitbreiding van de strafbaarstelling van artikel 449 Sr. (het verbod van het 
sluiten van een religieus huwelijk voorafgaand aan een burgerlijk huwelijk). 
De uitbreiding is eerder bij wijze van amendement aan het wetsvoorstel 

Huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen toegevoegd. 
Op verzoek van de vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de 
Eerste Kamer zijn de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Vereniging 
voor Rechtspraak, Stichting Slachtofferhulp, Slachtofferhulp Nederland, het 
Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie en Femmes For Freedom om 
advies gevraagd over artikel IIIa. De bevraagde partijen zijn unaniem 
negatief over de strafbaarstelling van partijen bij een religieus huwelijk dat 

aan een burgerlijk huwelijk vooraf gaat. Algemeen wordt opgemerkt dat de 
strafbaarstelling ingaat tegen het doel van het wetsvoorstel en de positie 
van slachtoffers van huwelijkse gevangenschap verzwakt in plaats van 
versterkt. Deze conclusie vormt aanleiding voor deze novelle waarmee 

wordt voorgesteld de strafbaarstelling te schrappen uit het wetsvoorstel. 
 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel 

publiceren ter internetconsultatie.  
 
g. Wetsvoorstel instrumenten aardgasvrije wijken (Minister van BZK) 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving onder 
meer wordt verduurzaamd via een wijkgerichte aanpak, waarbij gemeenten 
de regie hebben. Als onderdeel van de uitwerking van de afspraken in het 
Klimaatakkoord zijn in dit wetsvoorstel voorstellen opgenomen waarmee 
gemeenten instrumenten krijgen en bewoners en andere gebouweigenaren 
waarborgen. Het gaat daarbij om aanpassingen van de Omgevingswet en 

de Gaswet. Hierdoor kunnen gemeenten regels te stellen gericht op het 
beëindigen van de bestaande aardgasvoorziening in een gebied. Er kan dan 
geen aardgas meer gebruikt worden. Gemeenten moeten zich ervan 

vergewissen dat het alternatief voor aardgas daadwerkelijk beschikbaar is 
voordat het transport van aardgas door de netbeheerder kan worden 
stopgezet. Zo wordt gewaarborgd dat niemand per ongeluk in de kou komt 

te zitten. Daarnaast wordt voorgesteld de transitievisie warmte te 
verankeren in de Omgevingswet. Het voorstel is om zo snel mogelijk de 
internetconsultatie te starten . Met de huidige planning treedt de wet 
(inclusief de onderliggende AMvB) per 1 januari 2024 inwerking. Om die 
planning te realiseren, is een internetconsultatie op korte termijn 
noodzakelijk. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel in 2024 is nodig om 
in de gebouwde omgeving het C02 reductiedoel te halen. 

 
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel op een nader te bepalen 
moment publiceren ter internetconsultatie. 
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6. Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies 

a. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 
bestuur tot wijziging van diverse algemene maatregelen van 
bestuur van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
in verband met kleine beleidsmatige, technische en redactionele 
wijzigingen (Verzamelbesluit SZW 2022) (Minister van SZW) 

Het Verzamelbesluit omvat een aantal wijzigingen op het beleidsterrein van 

het ministerie van SZW. Het betreft vooral technische en redactionele 
wijzigingen. Deze dienen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder 
gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van SZW zal het besluit doen vaststellen. 

 
b. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 

bestuur, houdende wijziging van het besluit gebruik 
burgerservicenummer in de zorg teneinde een grondslag te 
verschaffen voor het verwerken van het BSN van medewerkers van 
aangewezen volkenrechtelijke organisaties (Minister van VWS) 

Op verzoek van de Europese Commissie, het Europees Medicijnen 
Agentschap (EMA) en zorgverzekeraar CZ is in dit besluit een grondslag 
gecreëerd voor zorgaanbieders en zorgverzekaars om het bsn te kunnen 
gebruiken van personen die op grond van een zetelverdrag uitgesloten zijn 
van verzekering ingevolge de Wlz. Deze personen zijn verzekerd bij het 

Gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese 
Unie (GSZV), de verzekering van de Europese instellingen. De grondslag is 
nodig omdat zorgverzekeraar CZ de administratieve afhandeling doet voor 
de GSZV. De mensen die het betreft wonen in Nederland en zijn 

ingeschreven in de BRP. Met deze grondslag voor verwerking van het bsn, 
kunnen zij in het administratiesysteem van de zorgverzekeraars (Vecozo; 

'Veilige Communicatie in de Zorg') worden gezet, zodat ook een 
zorgaanbieder kan zien dat iemand verzekerd is en de administratieve 
afhandeling van de zorg goed en op grond van de tariefafspraken van CZ in 
Nederland kan verlopen. Dit leidt tot gelijke behandeling: nu worden deze 
mensen vaak geconfronteerd met een passantentarief omdat voor de 
zorgaanbieder niet duidelijk is of en hoe zij verzekerd zijn. 
 

Aangenomen. De minister van VWS zal het besluit doen vaststellen. 
 

c. Nader rapport inzake besluit nadeelcompensatie 
productiebeperking kolencentrales (Staatssecretaris van EZK) 

Om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis 
wordt met de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen 

bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie 
(Stb. 2021, 382) een aanvullende productiebeperking voor kolencentrales 
tot en met 2024 opgelegd. Kolencentrales worden in deze jaren beperkt in 

hun uitstoot en daarmee hun elektriciteitsproductie, om zo CO2 te besparen 
en tevens leveringszekerheid te garanderen. De maatregel was niet 
voorzienbaar voor de exploitanten en daarom is nadeelcompensatie voor de 
getroffen bedrijven aan de orde. Voorliggend besluit omvat de methode hoe 
deze nadeelcompensatie berekend wordt op basis van het daadwerkelijk te 
verwachten geleden nadeel, evenals een mechanisme om de betaalde 
nadeelcompensatie terug te vorderen als achteraf blijkt dat de maatregel 

niet tot nadeel heeft geleid, bijvoorbeeld door verslechterde 
marktomstandigheden.  

 
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK (Klimaat en Energie) zal het 
besluit doen vaststellen. 
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7. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 
bestuur houdende wijziging van het besluit  spoorverkeer en het 
besluit spoorwegpersoneel (Staatssecretaris van I&W) 

1) Besluit spoorverkeer: De TSI-OPE bevat regels met betrekking tot de 
exploitatie en verkeersleiding van onder het EU-recht vallende spoorwegen. 

De rechtstreekse werking van de verordening betekent dat een aantal 
nationale voorschriften die met die regels overlappen, moet worden 
geschrapt. De inhoud van de regels waar de wijzigingen op zien is niet 
gewijzigd. Deze regels volgen voortaan uit de Uitvoeringsverordening in 
plaats van uit het Besluit spoorverkeer. Deze wijziging van het Besluit 

spoorverkeer heeft daarmee geen praktische gevolgen voor de sector.  
2) Besluit spoorwegpersoneel 2011: Van de gelegenheid wordt gebruik 

gemaakt om een door de spoorgoederenvervoersector dringend gewenste 
vereenvoudiging in de opleiding van machinisten te realiseren en om een 
gebrek in de regeling voor het verlengen van machinistenvergunningen te 
verhelpen. Beide wijzigingen voorzien in een betere uitvoering van 
de machinistenrichtlijn.  
De Raad van State heeft één inhoudelijke opmerking bij het ontwerpbesluit 
gemaakt. Deze opmerking is verwerkt.  

 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal de algemene maatregel van 
bestuur houdende wijziging van het besluit spoorverkeer en het besluit 
spoorwegpersoneel doen vaststellen.  

 
8. Werkprogramma’s planbureaus 

a. SCP jaarplan 2022 (Minister van VWS) 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft in het Jaarplan 2022 
uitwerking aan het Meerjarenplan 2021-2025. Ter voorbereiding heeft het 
SCP gesprekken gevoerd met departementen, lokale bestuurders en het 
maatschappelijk veld. Het concept Jaarplan is medio oktober met 

instemming besproken in een interdepartementaal DG-overleg.  
De directeur van het SCP zal met Jaarplan medio december vaststellen, 
gehoord het gevoelen van de ministerraad. 
 
De raad neemt met instemming kennis van het SCP jaarplan 2022. 

 

b. Hoofdlijnen PBL werkprogramma 2022-2023 (Staatssecretaris van 
I&W)  

In het Werkprogramma PBL 2022-2023 op hoofdlijnen worden de 

belangrijkste thema’s en onderzoeken beschreven. 
Conform de Aanwijzingen voor de Planbureaus wordt het werkprogramma 
door de directeur van het PBL vastgesteld, 'gehoord hebbend de gevoelens 
van de ministerraad'. 
 
De raad neemt met instemming kennis van het hoofdlijnen PBL 

werkprogramma 2022-2023. 
 
c. Werkplan CPB 2022 (Minister van EZK) 

Het werkplan 2022 van het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan welke 
werkzaamheden het CPB in 2022 zal verrichten.  
Volgens de Aanwijzingen voor de Planbureaus wordt het werkplan van het 
CPB vastgesteld door de directeur van het CPB, "gehoord het gevoelen van 
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de ministerraad". Daartoe wordt het samen met de werkplannen van het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) besproken in de ministerraad.  

Het werkplan is op hoofdlijnen en geeft een voorschot op de prioriteiten van 
het CPB voor volgend jaar. Het laat daarmee ruimte voor de precieze 
invulling en planning. 
 
De raad neemt met instemming kennis van het werkplan CPB 2022. 

 
9. Benoemingen 

a. Benoeming voorzitter Adviesraad Internationale Vraagstukken 
(AIV) (Minister van BZ)  

De raad stemt in met de benoeming van drs. A.G. Koenders tot voorzitter 
van de AIV.  

 
b. Voordracht herbenoeming leden van de begeleidingscommissie voor 

het Sociaal en Cultureel Planbureau (Minister van VWS) 

De raad stemt in met de volgende herbenoemingen tot lid van de 
begeleidingscommissie voor het SCP: 
- prof.dr. H.G. van de Werfhorst;  
- Y. Zonderop. 

 
10. Verlenging t/m december 2022 van de pilots i.h.k.v. het Programma 

Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) (Staatssecretaris van J&V) 

In juni 2021 is de ministerraad al akkoord gegaan met verlenging van de pilots 

i.h.k.v. het Programma LVV tot juli 2022. De staatssecretaris van J&V stelt nu 

voor de pilots LVV te verlengen t/m 31 december 2022. In het Programma LVV 
worden in vijf gemeenten pilots uitgevoerd waarbij opvang en begeleiding wordt 
geboden aan vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf of rijksopvang. 
Doel hiervan is om alsnog tot oplossingen te komen voor de situatie van deze 
vreemdelingen, in de vorm van terugkeer, doormigratie of legalisering van 
verblijf. Het is de bedoeling om op basis van de vijf pilots afspraken te maken 

over een landelijk LVV-netwerk. De beslissing over het vervolg van het 
programma en de transitie naar een landelijk netwerk moet worden genomen 
door een nieuw kabinet. De pilotgemeenten hebben echter op korte termijn, voor 
december 2021, duidelijkheid nodig over de voortzetting en financiering van het 
programma in 2022, omdat zij op tijd de subsidies voor komend jaar moeten 
toekennen aan de organisaties die de pilots uitvoeren. Anders moeten de pilots 

op korte termijn worden stopgezet. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal een brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 
11. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op het ROB-rapport 

‘Sturen of gestuurd worden’ (Minister van BZK) 

De brief behelst de kabinetsreactie op het ROB-rapport van 25 mei 2021 
genaamd 'Sturen of gestuurd worden'. De Raad stelt vast dat naast de 

effectiviteit en efficiëntie van sturen met data door het openbaar bestuur, ook de 
legitimiteit hiervan belangrijk is. Maar juist deze staat volgens wetenschappers 
en experts onder druk als gevolg van digitalisering. De Raad roept het openbaar 
bestuur daarom op om de publieke verantwoording over sturen met data beter te 
organiseren. De Raad doet in totaal 9 aanbevelingen. In de brief wordt per 
aanbeveling ingegaan op het advies van de Raad. Het algemene standpunt van 
het kabinet in de brief is dat het gebruik van data kan helpen bij het oplossen 
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van maatschappelijke opgaven en dat publieke waarden daarbij centraal dienen 
te staan. Digitalisering biedt kansen als middel dat kan bijdragen aan slimmer 
beleid en aan betere dienstverlening. Uiteraard moet daarbij de rechtmatigheid 

voorop staan. Risico's dienen zoveel mogelijk te worden weggenomen of 
gemitigeerd. Dat voorkomt dat naast verbetering van de dienstverlening (sneller, 
simpeler, efficiënter), de keerzijden van digitalisering gaan overheersen, zoals 
extra controle, wantrouwen, complexiteit of zelfs de schending van rechten. 
Het kabinet werkt daarom langs 3 sporen. Spoor 1: Interbestuurlijke 
datastrategie, spoor 2: versterken van verantwoording over de inzet van 

algoritmische datatoepassingen, spoor 3: het ontwikkelen van nieuwe wettelijke 
kaders in nationaal en internationaal verband . 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 
12. Nominatie Planetarium Eise Eisinga voor UNESCO Werelderfgoedlijst 

(Minister van OCW) 

De minister van OCW stelt voor om het Planetarium Eise Eisinga in Franeker voor 

te dragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Op deze lijst staat het 
cultureel en natuurlijk erfgoed dat van uitzonderlijke universele waarde is. Het is 
zo bijzonder dat het van waarde is voor de wereldgemeenschap. Als UNESCO in 
zomer 2023 besluit het planetarium op de lijst te plaatsen, neemt Nederland de 
verplichting op zich dit culturele erfgoed in stand te houden en zo door te geven 
aan volgende generaties. De wereldwijde erkenning van het gebouw kan 
daarnaast een positieve invloed hebben op de (internationale) bekendheid en 

toeristisch profiel van de binnenstad en de Friese regio. Het planetarium bevindt 
zich in een pand in het centrum van Franeker en is als museum toegankelijk voor 
publiek. Instrumenten als rijksmonument (1967) en beschermd stadsgezicht 
(1979) bieden het ontwikkel- en beschermingskader voor het planetarium. Voor 

het verkrijgen van de werelderfgoedstatus is er geen aanvullende regelgeving 
nodig. Een status leidt niet tot nieuwe beperkingen. De eigenaar en de gemeente 
verzoeken OCW om het planetarium voor te dragen.  

 
Aangenomen. De minister van OCW zal het Planetarium Eise Eisinga in Franeker 
voordragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
 

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake afweegkader risicoregelingen 
ophoging hypothecaire lening aan Winair (Minister van I&W) 

Gelet op de voordurende COVID-19-situatie verhoogt I&W de hypothecaire lening 
die op 31 december jl. aan luchtvaartmaatschappij Winair is verstrekt met USD 
1,5 mln. tot de hoogte van de executiewaarde van het onderpand (USD 4,5 

mln.). Dit bedrag wordt terugbetaald na drie jaren. Voor het ophogen van de 
hypothecaire lening met USD 1,5 mln. is een afweegkader risicoregelingen 
opgesteld. Met deze aanvullende middelen kan Winair vluchten aan de bijzondere 

Nederlandse gemeenten Saba en Sint Eustatius blijven verzorgen, totdat 
invulling kan worden gegeven aan een structureel instrument om de 
bereikbaarheid van deze eilanden te borgen. Daartoe wordt nu een 

openbaredienstverplichting verkend, die juridisch en financieel wordt uitgewerkt. 
 
Aangenomen. De minister van I&W zal de brief aan de Staten-Generaal sturen. 
 

14a. Voorstel van wet tot wijziging van de spoorwegwet ten behoeve van de 
overwegveiligheid (Minister van I&W) 

Het voorstel wil de overwegveiligheid van niet actief beveiligde overwegen 
verbeteren en ervoor zorgen dat er afdoende instrumentarium is om dit te 
regelen. Ten eerste regelt het voorstel dat de wegbeheerder (gemeente of 

provincie) ervoor zorg draagt dat de maatregelen genomen worden die nodig zijn 
om veilig gebruik te kunnen maken van een openbare, niet actief beveiligde 
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overweg. Indien veilig gebruik niet mogelijk gemaakt kan worden, zorgt de 
wegbeheerder ervoor dat een niet actief beveiligde overweg wordt opgeheven. 
In geval van niet openbare, niet actief beveiligde overwegen die in eigendom zijn 

van particulieren zal het Rijk een hek plaatsen. De particuliere rechthebbende 
dient ervoor te zorgen dat de hekken na gebruik afgesloten worden en er veilig 
gebruik wordt gemaakt van de overweg. Ten tweede regelt het voorstel een 
dwingende aanwijzingsbevoegdheid voor de minister van I&W in de 
Spoorwegwet. Indien het veilig gebruik van openbare en niet-openbare, niet 
actief beveiligde overweg in het gedrang is of dreigt te komen, kan de minister 

van I&W, na een zorgvuldige belangenafweging, een aanwijzing geven tot het 
opheffen van de overweg. De aanwijzing kan ook inhouden dat de overweg wordt 
onttrokken aan het openbaar verkeer op grond van de Wegenwet. 
 
Aangenomen. De minister van I&W zal het voorstel voor spoedadvies aanhangig 

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

14b. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

Behandeld in samenhang met pt.14a. 

 
15. Brief aan de Tweede Kamer inzake traject datavisie handelsregister 

(Minister van EZK) 

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de beleidsopties die zijn 
geïdentificeerd naar aanleiding van de Verkenning Datavisie. Deze hebben 
betrekking op het aanpassen van de mate van openbaarheid van gegevens in het 
Handelsregister (HR) en op de bekostiging van het HR.  
In de brief wordt geschetst waar ruimte zit voor beleidskeuzes tussen de meest 
transparante en de meest afgeschermde versie van het HR die maakbaar is. 

Hierbij worden de grenzen gevormd door enerzijds transparantieverplichtingen 

die voortvloeien uit EU-regelgeving en anderzijds afschermingsverplichtingen op 
basis van de AVG en de maatschappelijke en politieke wens tot meer 
privacybescherming van in het HR geregistreerde ondernemers. Ook wordt 
geschetst welke mogelijkheden er zijn voor financiering van het HR, welke voor- 
en nadelen deze verschillende mogelijkheden hebben, en welke keuzes andere 
EU-lidstaten op dat punt hebben gemaakt.  

Over beide onderwerpen is nadere uitwerking van concrete beleidsvoorstellen en 
besluitvorming voorbehouden aan het nieuwe kabinet. 
 
Aangenomen. De minister van EZK zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

16. Brief aan de Tweede Kamer inzake aanbieding nationaal crisisplan 
elektriciteit en nationaal crisisplan gas (Staatssecretaris van EZK) 

Het nationaal crisisplan elektriciteit (NCP-E) en het nationaal crisisplan gas (NCP-
G) bevatten de bestaande afspraken op nationaal niveau over de beheersing van 

(dreigende) crises in respectievelijk de Nederlandse elektriciteits- en 
gastvoorziening. De plannen beschrijven de samenwerking en aansluiting met 
betrokken publieke en private partners en netwerken op regionaal en 
internationaal niveau. De plannen zijn een uitwerking van de generieke aanpak 
van crises door het Rijk conform het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. 
Beide plannen bevatten een beschrijving op hoofdlijnen op basis van de 

bestaande verantwoordelijkheidsverdeling en zijn kader stellend en 
overkoepelend voor de individuele, meer operationeel uitgewerkte plannen en 
draaiboeken van de betrokken organisaties die waar relevant met deze plannen 
in overeenstemming moeten zijn. De voorliggende plannen zijn een TLP-Amber 
versie, bestemd voor de betrokken organisaties. Er verschijnt van beide plannen 
ook een publieksversie. Hierin staan de belangrijkste betrokken actoren, kritische 
crisisprocessen en belangrijkste dilemma's en aandachtspunten beschreven. Het 

NCP-E is een herziening van het Nationaal Crisisplan Elektriciteit uit 2013 en het 
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NCP-G is nieuw ontwikkeld, zoals aan de Kamer toegezegd in het kader van de 
Agenda Risico- en Crisisbeheersing. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van EZK (Klimaat en Energie) zal de brief aan 
de Tweede Kamer sturen.  
 

17. Brief aan de Tweede Kamer inzake uitkomsten klimaatconferentie COP26 
(Staatssecretaris van EZK) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

18a. Nader rapport inzake wijziging van het besluit vergoedingen 
rechtsbijstand 2000 en het besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in 

verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het 

Vreemdelingenbesluit 2000 onder andere voor situaties waarin sprake is 
van een aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen (Minister 
voor Rechtsbescherming) 

Vanwege de verhoogde asielinstroom in 2015 en 2016 is een aantal wijzigingen 
in de asielprocedure doorgevoerd. De daarvoor benodigde wijzigingen van het 
Vreemdelingenbesluit 2000 zijn reeds op 1 maart 2016 in werking getreden. 
Vanwege deze wijzigingen is betrokkenheid van rechtsbijstandverleners in een 
bepaalde procedure in mindere mate nodig en kan deze in een andere procedure 

zelfs in het geheel achterwege blijven. Hiervoor zijn aanpassingen nodig in de 
rechtsbijstandregelgeving. Daartoe strekt dit ontwerpbesluit.  
Het advies van de Raad van State was zeer kritisch, onder meer vanwege de 
keuze deze maatregel vooruit te laten lopen op de stelselvernieuwing 
rechtsbijstand. In reactie op het advies van de Raad van State wordt – kort 
gezegd - aangegeven dat, terwijl aan herziening van het stelsel voor 

rechtsbijstand wordt gewerkt, onderhoud van het bestaande systeem nodig en 

gerechtvaardigd is. In de brief n.a.v. de Motie-Van Nispen/Azarkan die reeds aan 
de Tweede Kamer is gestuurd, is opgenomen dat wordt bezien of dit besluit op 
korte termijn kan worden vastgesteld en in werking kan treden. 
 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het besluit doen 
vaststellen.  

 
18b. Ontwerp tot wijziging van het besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, 

het besluit toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 2000 in 
verband met aanpassing van de vergoedingen van 
rechtsbijstandverleners en mediators (Minister voor Rechtsbescherming) 

Dit besluit strekt tot uit verbetering van de vergoedingen op grond van de Wet 
op de rechtsbijstand (Wrb) voor rechtsbijstandverleners en mediators. De 
vergoedingen op grond van de Wrb staan al geruime tijd onder druk. In 2017 
heeft de commissie-Van der Meer geadviseerd over verbetering van de 

vergoedingen (Kamerstukken II 2017/18, 31 753, nr. 142). Op 29 april 2021 is 
bij Motie-Klaver/Ploumen (Kamerstukken II 2020/21, 28 362, nr. 44) 
uitgesproken dat “de rechtspositie van burgers versterkt moet worden, in elk 
geval door voldoende middelen structureel vrij te maken voor de sociale 
advocatuur in de geest van het advies van de commissie-Van der Meer”. In de 
motie-Van Nispen/Azarkan van 26 mei 2021 is de regering verzocht “in overleg 

met de advocatuur en de Raad voor Rechtsbijstand alle voorbereidingen te 
treffen en de uitvoering in gereedheid te brengen voor het uitvoeren van scenario 
1 van de commissie-Van der Meer per 1 januari 2022”. In de ontwerpbegroting 
van J&V 2022 is hiervoor geld uitgetrokken. Bij brief van 2 november 2021 
(Kamerstukken II 2021/22, 31 753, nr. 246) is aangegeven hoe deze moties 
worden uitgevoerd. Het onderhavige besluit strekt tot uitvoering daarvan.  
Om de vergoedingen aan rechtsbijstandverleners, per 1 januari 2022 al in lijn te 

brengen met hun daadwerkelijke tijdsbesteding in zaken, wordt tijdelijk gebruik 



  - 15 - MR 10 december 2021  

 

gemaakt van een anticiperende beleidsregel ex artikel 4:23, derde lid, onder a, 
Awb met een geldigheidsduur van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. 
 

Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het besluit publiceren ter 
internetconsultatie en gelijktijdig 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. 

 

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

a. Motie-Van Nispen/Van der Staaij (35 925-VI, nr. 62) over geen 

beroep doen over verjaringstermijnen bij rechtszaken rond 
binnenlandse adopties 

b. Mondelinge vragenuur over het bericht ‘Het Rijk regelde onder druk 
van Facebook voorrang op het stroomnet’ d.d. 7 december 2021 

c. Motie-Thijssen c.s. (35 925-XIII, nr. 33) over een landelijke 
datacenterstrategie 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 

b. Signaal ILT anticiperend handhaven Schiphol (Minister van I&W) 

In de brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen die 

betrekking hebben rond de vaststelling van het Luchthavenverkeerbesluit 
Schiphol (LVB) en de reactie naar aanleiding van het signaal van de ILT 
met betrekking tot het anticiperend handhaven.  

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

 

c. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op het bericht 
dat het hoofdkantoor van Shell verhuist naar het Verenigd 
Koninkrijk (Minister van EZK) 

Door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat is verzocht 
om een schriftelijke reactie op het nieuwsbericht dat het hoofdkantoor van 

Shell verhuist naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij tevens wordt ingegaan 
op de mogelijke gevolgen daarvan voor de energietransitie. 

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

sturen.  
 
d1. Tegemoetkoming omzetderving waterschade (Minister van EZK) 

Aangehouden tot de volgende vergadering.  
 
d2. Tegemoetkoming waterschade Maas-uiterwaarden (Minister van LNV) 

Aangehouden tot de volgende vergadering.  
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e. Brief aan de Tweede Kamer inzake eenmalige energietoeslag lage 
inkomens (Staatssecretaris van SZW) 

Bij brief informeert de staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer over de 
mogelijkheid van een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een 
laag inkomen. Aanleiding is onder andere de motie-Van Hammelburg/Inge 

van Dijk waarin het kabinet wordt verzocht om te onderzoeken hoe 
huishoudens met een laag inkomen via bestaande gemeentelijke regelingen 
een energietoelage kunnen ontvangen. 

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

f. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met enkele technische 
wijzigingen 

De raad machtigt de staatssecretaris van SZW om na ommekomst van het 
advies van de Raad van State ingeval van een dictum A of B het 
ontwerpbesluit houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
in verband met enkele technische wijzigingen te doen vaststellen. 

 
g. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit garantiebedrag Wajong 

in verband met verlenging van de periode van het garantiebedrag 

De raad machtigt de staatssecretaris van SZW om na ommekomst van het 

advies van de Raad van State ingeval van een dictum A of B het 
ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit garantiebedrag Wajong in 
verband met verlenging van de periode van het garantiebedrag te doen 
vaststellen. 

 
h. Impact Europese ESG-standaarden op de defensie- en 

veiligheidssector  

i. Stand van zaken opvang asielzoekers 

j. Aankoop De Vaandeldrager van Rembrandt 

k. Advies Landsadvocaat over verenigbaarheid 24-weken-eis met 
Opvangrichtlijn 

De staatssecretaris van SZW zal een brief aan de Tweede Kamer sturen.  
 
l. Onderwerp niet openbaar 

m.    50 jaar milieubeleid 
 
n.     Benoeming burgemeester Krimpenerwaard 
 

    P.L. Paans 
 
o.  Benoeming staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State 
 
 mr. H. Benek; mr. C.H. Bangma; mr. J.M. Willems 

 
p.      Mededeling benoeming lid raad van bestuurs SVB 
   

        drs. R. Wielinga 
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q.      Mededeling herbenoeming lid raad van bestuur ACM  
  

         drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA 


