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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 16 september 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 11.30 uur  

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1a. P-Notulen van de vergadering van 20 mei 2022 
(nr.3768572)  

Vastgesteld 
 

1b. Notulen van de vergadering van 26 augustus 2022 
(nr.3773075 en nr.3773355)  

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in 
verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe 
maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het 
accountancy- en pensioentoezicht (Minister van Financiën) 

Het besluit bevat enige wijzigingen in het Besluit bekostiging financieel 

toezicht 2019. Het betreft de nadere invulling van de nieuw 
geïntroduceerde mogelijkheid tot het aanhouden van een heffingsreserve, 
de wijziging van de procentuele verdeling voor de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) in verband met veranderingen in het accountancy- en 
pensioentoezicht, en een nieuwe maatstaf voor de heffingen bij 

handelsplatformen. Vanwege de wijziging in de doorberekening van de 

kosten het pensioentoezicht wordt dit besluit mede namens de minister 
voor APP aangeboden. 
 
Aangenomen. De minister van Financiën 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. 
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b. Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de 
modernisering van het asbeststelsel alsmede enkele technische 
wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Minister van SZW) 

Voorstel tot het meer risicogericht maken van de asbestregelgeving, 

waarbij wetenschappelijke inzichten over asbestrisico's en werkwijzen 
centraal staan, waarbij regels eenduidig zijn en waarbij ruimte is voor 
innovatie. 

 
Aangenomen. De minister van SZW 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. 

 
c. Wijziging van het Besluit inburgering 2021 (Bi2021) in verband met 

aanpassing van het overgangsrecht en enige andere wijzigingen 
(Minister van SZW)  

De conceptwijziging van het Bi2021 betreft de uitwerking van het voorstel 
Wijziging van de Wet inburgering 2021 (Wi2021) i.v.m. het overgangsrecht 
(Kamerstukken II 36078), die het wegnemen van een aantal hardheden in 
de Wet inburgering 2013 bevat. Het gaat om de volgende wijzigingen: 

ambtshalve gedeeltelijke kwijtschelding van de lening bij een verwijtbare 
termijnoverschrijding voor asielmigranten, ambtshalve draagkrachttoets bij 
terugbetaling leningen, begeleiding van asielmigranten door gemeenten 
t.b.v. het afronden van de inburgeringsplicht. Verder wordt binnen de 
Wi2021 voorzien in de mogelijkheid van verlenging van de 
inburgeringstermijn vanwege het volgen van een opleiding die niet leidt tot 

een vrijstelling van de inburgeringsplicht. Tevens worden enkele meer 

technische aanpassingen gedaan.  
 

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

 
d. Wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG en Besluit 

opleidingseisen orthopedagoog-generalist (Minister van VWS)  

Deze wijzigings-AMvB schrapt de tweejaarseis uit het Besluit periodieke 

registratie Wet BIG. De tweejaarseis ziet erop toe dat de uren die gemaakt 
zijn vóór een werkonderbreking van meer dan twee jaar niet mee mogen 
tellen als werkervaring voor herregistratie. Deze eis blijkt in de praktijk een 
drempel tot herintreding en herregistratie, waarbij het moment van de 
werkonderbreking sterk bepalend is voor de vraag of de beroepsbeoefenaar 
op grond van de werkervaringseis kan herregistreren. Met dit besluit wordt 
uitvoering gegeven aan de toezegging aan de Tweede Kamer om de 

tweejaarseis te schrappen. 
Daarnaast is met dit besluit een kleine wijziging doorgevoerd in het 
overgangsrecht in het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist. 
Hiermee krijgen personen die (om in aanmerking te komen voor een BIG-
registratie als orthopedagogen-generalist) bezig zijn met een door de 
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen vastgesteld 

opleidingstraject, zes maanden langer de tijd om dit traject af te ronden. 
Deze trajecten hebben vanwege de covid-19-epidemie vertraging 
opgelopen. Het uitstel heeft betrekking op maximaal 365 mensen. 
 
Aangenomen. De minister van zal het besluit om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
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e. Algemene Maatregel van Bestuur Zorgtoeslag 2023 (Minister van 
VWS)  

Via deze AMvB wordt de jaarlijkse aanpassing van de zorgtoeslag geregeld. 
 

Aangenomen. De minister van VWS 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. 

 
f. Wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor 
nettopensioen (Minister voor APP)  

In voornoemd ontwerpbesluit zijn een aantal technische aanpassingen 
opgenomen die ervoor zorgen dat de scheiding van vermogen van een 

pensioenfonds in een bruto en netto pensioenregeling ook in het nieuwe 
pensioenstelsel is geborgd (fiscale hygiëne). Deze scheiding is noodzakelijk 
om te voorkomen dat bepaalde pensioengelden structureel fiscaal onbelast 
blijven. 
Verder is in de toelichting bij dit ontwerpbesluit verduidelijkt hoe de eisen 
rond fiscale hygiëne zich verhouden tot de eisen voor pensioenfondsen rond 
de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars. Deze 

taakafbakeningseisen zijn altijd van toepassing op nettopensioen, omdat 
nettopensioen altijd een vrijwillige pensioenregeling moet zijn. Voor 
vrijwillige pensioenregelingen die worden uitgevoerd door pensioenfondsen, 
geldt de eis dat voldoende solidariteit en collectiviteit in deze regelingen 
aanwezig moet zijn om een eerlijk speelveld met verzekeraars tot stand te 
brengen. 

 

Aangenomen. De minister voor APP 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. 

 
g. Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen (Minister 

voor APP)  

Het Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen (hierna: het 

Besluit) is gebaseerd op artikel 150a van de Pensioenwet (onderdeel van 
Wetsvoorstel wet toekomst pensioenen). In dat artikel is een 
experimenteerbepaling opgenomen. Deze bepaling maakt het mogelijk dat 
bij wijze van experiment tijdelijk wordt afgeweken van een aantal artikelen 
in de Pensioenwet. Hierdoor kunnen pensioenregelingen in de tweede pijler 
opengesteld worden voor vrijwillige aansluiting door zelfstandigen. 
Wetsvoorstel wet toekomst pensioenen ligt op dit moment voor 

behandeling bij de Tweede Kamer (beoogde inwerkingtreding 1 januari 
2023). Het doel van het Besluit is regels stellen waar de experimenten aan 
moeten voldoen. In het Besluit is een aantal zaken geregeld: 
• De wijze waarop een pensioenregeling voor zelfstandigen in de tweede 

pijler tot stand komt; 
• Een meldplicht voor de pensioenuitvoerder die gebruik maakt van de 

experimenteerruimte; 
• De wijze waarop zelfstandigen dienen te worden geïnformeerd over de 

mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan een pensioenregeling in 
de tweede pijler; 

• Welke pensioenuitvoerders onder welke voorwaarden deelnemers 
kunnen benaderen; 

• Verplichting tot deelname aan monitorings- en evaluatieactiviteiten; 
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• De keuzeruimte die zelfstandigen als deelnemers hebben ten aanzien 
van het door hen opgebouwde pensioenvermogen in het geval de 
experimenteerwetgeving niet leidt tot structurele wetgeving. 

 
Aangenomen. De minister voor APP 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. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 13 september 2022 

Vastgesteld 

 
b.  Stand van zaken Oekraïne 

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 13 september 2022, 
nr.34 (Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de onderstaande onderwerpen zijn  
vastgesteld: 
1 BNC-fiches 
1.1 Fiche 1: Wijziging verordening Europese milieu-economische 

rekeningen 
1.2 Fiche 2: Verordening lichaamsmateriaal 
2 Raad Algemene Zaken d.d. 20 september 2022 
2.1 Prioriteiten Tsjechisch voorzitterschap  
2.2 Strategisch prognoseverslag  
2.3 Letter of Intent  
2.4 Voorbereiding Europese Raad van 20 -21 oktober 2022 
2.5 Jaarlijkse rechtsstaatsdialoog: horizontale discussie 
2.6 Relaties EU-VK 
2.7 Opvolging Conferentie over de Toekomst van Europa  
3 Kamerbrief appreciatie voorstel Macro-Financiële Bijstand aan 

Oekraïne 
 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 

 
5. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 om te waarborgen dat 

vreemdelingenbewaring mogelijk is in de situatie dat gerede twijfel 

bestaat of een vreemdeling als gemeenschapsonderdaan kan worden 
aangemerkt (Staatssecretaris van J&V)  
Zie MR 9 september 2022, pt.8 

Op dit moment bestaat er geen expliciete wettelijke grondslag voor rechtmatig 
verblijf gedurende een aanvraag om afgifte van een document waaruit 
rechtmatig verblijf blijkt als gemeenschapsonderdaan (Unieburgers, onderdanen 

EER, Zwitsers en familieleden van deze categorieën). Uit een Afdelingsuitspraak 
van 12 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2530) blijkt dat bij gebrek aan een 
expliciete grondslag rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder e, 
Vreemdelingenwet 2000 moet worden toegekend aan vreemdelingen die een 
dergelijke aanvraag hebben ingediend. Dat is de verblijfsgrond voor 
vreemdelingen waarvan is vastgesteld dat ze gemeenschapsonderdaan zijn. Dit 
heeft tot gevolg dat vreemdelingen vanaf het moment dat zij een dergelijke 

aanvraag indienen rechtmatig verblijf hebben en bewaring door de huidige 
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formulering van de wet niet meer mogelijk is. Het enkele verzoek van een 
vreemdeling om te beoordelen of hij gemeenschapsonderdaan is, kan dan in 
beginsel voldoende zijn om uit vreemdelingenbewaring te worden ontslagen, dan 

wel niet tot vreemdelingenbewaring over te gaan, ook als later blijkt dat daar 
geen reden voor was. Dit kan leiden tot misbruik. Om dit op te lossen is ervoor 
gekozen om een categorie aan artikel 8, onder f, Vreemdelingenwet 2000 toe te 
voegen. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal het voorstel om advies bij de 

Afdeling advisering aanhangig doen maken.  
 

6. Nota van wijziging op Belastingplan 2023 (Staatssecretaris van Financiën 
(Fiscaliteit en Belastingdienst))  

De maatregelen uit de augustusbesluitvorming die niet direct dezelfde dag in het 
pakket Belastingplan 2023 voor aanbieding aan de Raad van State konden 
worden verwerkt, worden nu geregeld via een nota van wijziging. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (F&B) zal het voorstel om 

spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen 
maken en en na ommekomst van het advies van de Raad van State het voorstel 
aan de Tweede Kamer doen sturen. 
 

7. Brief aan de Tweede Kamer inzake Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen 
(Minister van SZW)  

In de kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO) geeft het kabinet 
onder meer uitwerking aan afspraken uit het coalitieakkoord om LLO te 
stimuleren met leerrechten. Nu de urgentie van het blijven leren en ontwikkelen 

zo groot is (krapte, grote transities), heeft het kabinet de ambitie de leer- en 

ontwikkelcultuur te stimuleren, de trend van stagnerende deelname aan scholing 
en training te keren en te streven naar een scholingsdeelname van 62 procent 
van alle volwassenen in Nederland in 2030. Om deze ambitie samen met sociale 
partners, opleiders en andere betrokkenen te realiseren geeft het kabinet een 
stevige impuls van bijna € 1,2 miljard (2023 -2027) via drie samenhangende 
beleidslijnen om mensen, bedrijven en opleiders te stimuleren in ontwikkeling te 

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

8. Wijziging Wet kinderopvang in verband met aanspraak op 
kinderopvangtoeslag (KOT) voor Oekraïense ontheemden en daarnaast 
ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese 

Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op KOT te geven 
(Minister van SZW) 

Op 29 april 2022 heeft de ministerraad het principebesluit genomen dat 
Oekraïense ontheemden aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag 
(KOT). Op 20 mei is de ministerraad akkoord gegaan met het voorstel om, naar 
aanleiding van de komst van Oekraïense ontheemden waarvan de partner in 
Oekraïne achterblijft, ouders met een partner buiten de EU, ook aanspraak te 
laten maken op KOT. 

Vooruitlopend op nadere uitwerking, is in een Kamerbrief van 15 juni jl. de 
aanspraak op KOT voor Oekraïners aangekondigd. Deze twee besluiten resulteren 
in een wijziging van de Wko die nu voorligt. Vooruitlopend hierop handelt 
Belastingdienst/Toeslagen al conform de voorgenomen wetswijziging. Dit 
betekent dat Belastingdienst/Toeslagen voorschotten verstrekt. Voordat deze 
voorschotten definitief kunnen worden vastgesteld (mei 2023) moet de 
parlementaire behandeling hebben plaatsgevonden. Na invoering van de 

wetswijzing zal worden gemonitord of de beoogde effecten optreden en in 
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hoeverre er mogelijk niet-beoogde neveneffecten optreden. Op basis hiervan zal 
ook een beeld ontstaan over de doeltreffendheid en doelmatigheid. 
 

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

9. Brief aan de Tweede Kamer inzake voortgang inrichting staatscommissie 
MDMA (Minister van VWS)  

In het coalitieakkoord is afgesproken dat "er een staatscommissie komt die de 
status van XTC (MDMA) in het kader van de volksgezondheid onderzoekt en 
advies uitbrengt over de voor- en nadelen van medicinaal gebruik, met inbegrip 
van een analyse vanuit verschillende disciplines van risico's voor de gezondheid, 

preventie en de Europese context en relevante verdragen" . 

Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de 
voorbereidingen voor de inrichting van de Staatscommissie XTC (MDMA). 
 
Aangenomen. De minister van VWS zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

10. Achtste incidentele suppletoire begroting 2022 ministerie van VWS 
(Minister van VWS)  

De achtste incidentele suppletoire begroting 2022 (ISB) betreft een bijstelling 

van het verplichtingenbudget met € 473,5 miljoen voor analysecapaciteit van het 
testbeleid om aanvullende contracten rechtmatig te kunnen sluiten. 
Voor de verplichtingen opgenomen in deze achtste ISB geldt dat deze 
gerelateerd zijn aan de beheersing van het coronavirus in de vorm van de 
voorbereiding op een eventuele stijging in de testvraag en de daarbij behorende 
benodigde analysecapaciteit. Hiervoor moeten tijdig stappen worden ondernomen 

waardoor niet gewacht kan worden met het aangaan van deze verplichtingen tot 

verwerking in de tweede suppletoire begroting. 
In verband met de verlenging ervan tot 30 september 2023 is tevens het 
toetsingskader voor de verlenging van de garantie bestuurlijke aansprakelijkheid 
van de Stichting Open Nederland (SON) opgenomen in deze ISB. 
 
Aangenomen. De minister van VWS zal de incidentele suppletoire begroting aan 

de Staten-Generaal sturen. 
 

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake voorgenomen maatregelen 
financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

12a. Wijziging van artikel 16 van de wet op de huurtoeslag (Minister voor VRO)  

In dit ontwerpbesluit worden de uitkomsten van de augustusbesluitvorming ten 
aanzien van de huurtoeslag geformaliseerd.  
 

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

12b. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

Behandeld in samenhang met pt.12a. 
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13. Wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 
2015 in verband met vaststellen van een maximumtermijn aan het 
kunnen aftrekken van eenmalige uitkeringen van de 
vermogensgrondslag (Minister voor LZS)  

Voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 (Wmo 2015/beschermd wonen) wordt een eigen bijdrage 
gevraagd. De hoogte is afhankelijk van de omvang van het inkomen en 
vermogen. In bepaalde omstandigheden kan beroep gedaan worden op een 
vermogensuitzondering, waardoor bijvoorbeeld een compensatie niet wordt 
meegerekend bij het vaststellen van het vermogen van de verzekerde/cliënt en 
een lagere eigen bijdrage verschuldigd is (vermogensuitzondering). De 
Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 

(Uitvoeringsregeling Awir) kent ook de mogelijkheid voor een 

vermogensuitzondering voor de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden 
budget. De mogelijkheid om beroep te doen op deze uitzondering is in een aantal 
gevallen in de Uitvoeringsregeling Awir beperkt tot drie jaar. De voorgestelde 
wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 
biedt een grondslag om bij ministeriële regeling ook voor het bepalen van de 

hoogte van het vermogen in de Wlz en de Wmo 2015/beschermd wonen de 
vermogensuitzondering te beperken tot drie jaar (dan wel een andere termijn 
indien daartoe wordt besloten). Daarnaast bevat het besluit een technische 
wijziging op basis waarvan de grondslag voor het bepalen van de compensatie 
vervallen ouderentoeslag in het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015 (beschermd wonen) op de juiste grondslag wordt vastgesteld. 
 

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

14. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 13 september 
2022 

a. RDINEV 

Vastgesteld 
 

1. Kabinetsreactie op de IOB-eindevaluatie “Een missie in een 
missie. De Nederlandse bijdrage aan de VN Multidimensionale 
Geïntegreerde Stabilisatie Missie in Mali (MINUSMA) 2014-
2019” (Minister van BZ) 

Het IOB heeft de Nederlandse bijdrage aan de VN-Multidimensionale 

Geïntegreerde Stabilisatie Missie in Mali (MINUSMA) geëvalueerd. In 
de kabinetsreactie staat beschreven hoe het kabinet omgaat met de 
aanbevelingen. 
 

Aangenomen. De ministers van BZ en Defensie zullen de brief op een 
nader te bepalen moment aan de Tweede Kamer sturen.  

 
2.  Nota over het Rijksbreed Responskader (Minister van J&V) 

Al langere tijd heeft Nederland te maken met hybride dreigingen. Het 

conflict in Oekraïne laat zien hoe acuut hybride dreiging is en dat dit 
een steeds groter risico vormt. De ervaring met het conflict in 
Oekraïne heeft in de aandacht gebracht hoe ingewikkeld het is om 
gecoördineerd op te treden en de noodzaak laten zien om ons 
adequaat te verweren tegen dit type dreiging. Daarom is het 
Rijksbreed Responskader tegen statelijke dreigingen in ontwikkeling. 
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De RDINEV heeft kennisgenomen van de stand van zaken en de koers 
voor verdere uitwerking van het Rijksbreed Responskader. 

 

3.  Observaties van het Rijksbrede Risicoanalyse 
Analistennetwerk ten behoeve van de Rijksbrede 
Veiligheidsstrategie (Minister van J&V) 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de Rijksbrede 
Veiligheidsstrategie is een aantal document opgesteld dat ter 
kennisname heeft voorgelegen: 
1.  Rijksbrede Risicoanalyse, observaties Rijksbrede Risicoanalyse 

belangrijkste observaties en dwarsverbanden uit de 
Rijksbrede Risicoanalyse van het Analistennetwerk Nationale 

Veiligheid (bijlage: hoofdrapport Rijksbrede Risicoanalyse ter 

bespreking, onderliggende themarapporten ter informatie); 
2.  Concept-Kamerbrief ter aanbieding van de Rijksbrede 

Risicoanalyse; 
3.  Rode draden zorgpunten weerbaarheid: op basis van sessies 

met beleidsexperts de rode draden van zorgpunten op gebied 

van weerbaarheid. 
 
De Rijksbrede Risicoanalyse en de rode draden zorgpunten 
weerbaarheid vormen een belangrijke basis voor verdere bepaling van 
strategische koers ten behoeve van de Rijksbrede 
Veiligheidsstrategie. 

 

De RDINEV heeft ingestemd met het proces van totstandkoming van 
de Rijksbrede Veiligheidsstrategie en de brief en kennisgenomen van 
de Rijksbrede risicoanalyse en de rode draden zorgpunten 
weerbaarheid. 

 
b. RBJ 

Vastgesteld 
 

1.  Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme (Minister 
van BZK) 

In oktober 2021 is de Nationaal Coördinator tegen discriminatie en 

racisme (hierna: NCDR) gestart. Hij heeft als opdracht om een 
Nationaal programma tegen discriminatie en racisme op te stellen. De 
afgelopen maanden heeft de NCDR gesprekken gevoerd in de 
samenleving en met allerlei organisaties. Dit heeft geleid tot het 
allereerste Nationaal Programma. Het is een programma, bestaande 
uit reeds ingezette versterkingen en uit nieuwe versterkingen. Het 
programma is een startschot en het kabinet verwacht dat het 

Nationaal Programma de komende jaren zal uitgroeien tot een 
programma waar steeds meer organisaties en partijen mede 
uitvoering aan zullen geven. Het programma is dus een groeimodel.  
Het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme is 
onderdeel van de ingezette versterking van de aanpak om 
discriminatie en racisme in Nederland gerichter te bestrijden. Het doel 

van het Nationaal Programma is om meer focus en samenhang aan te 
brengen in de aanpak.  
Het Nationaal programma is opgesteld en geschreven door de NCDR.  
 
Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 

2.  Verzamelbrief publieke controle op algoritmen (Staatssecretaris 
van BZK) 
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Aangehouden tot de vergadering van 23 september 2022. 
 

3.  Kabinetsreactie Rathenau rapport Algoritmes afwegen 
(Staatssecretaris van BZK) 

Aangehouden tot de vergadering van 23 september 2022. 

 
4.  Kabinetsreactie WRR-rapport 'Opgave AI . De nieuwe 

systeemtechnologie' (Staatssecretaris van BZK) 

Aangehouden tot de vergadering van 23 september 2022. 
 

c. MCKE 

Vastgesteld 
 

1.  Routekaart Elektrificatie Industrie (Minister voor K&E) 

Eind 2021 is de Routekaart Elektrificatie Industrie door de voorzitters 
van de Uitvoeringsoverleggen Elektriciteit en Energie 
(Klimaatakkoord) aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris 
voor Klimaat en Energie. Deze heeft de routekaart doorgestuurd aan 

de Tweede Kamer zonder appreciatie, vanwege de demissionaire 
status. Deze brief bevat wel een kabinetsreactie op de Routekaart. 
Elektrificatie zal meer dan 60% van de verduurzaming van de 
industrie gaan betreffen; direct of indirect via de productie van groene 
waterstof. Er zijn evenwel de nodige belemmeringen voor de industrie 
om te investeren in elektrificatie, zoals het prijsverschil tussen groene 
elektriciteit/waterstof en fossiele brandstoffen, tijdige beschikbaarheid 

van infrastructuur, voldoende flexibiliteit in aansluit- en 

transporttarieven om een flexibel aanbod met een flexibele vraag te 
kunnen matchen en een beleidsblik die meer op de totale keten van 
aanbod, transport, opslag en gebruik van elektriciteit is gericht. Voor 
dat laatste helpt het, dat aan een Nationaal Plan Energiesysteem 
wordt gewerkt aan een meer integrale blik op dit soort vraagstukken. 
Via diverse acties (zoals rond de SDE++ en andere 

subsidieregelingen, met het MIEK, de uitwerking van het NPE, 
maatwerkafspraken met de industrie, en dergelijke) wordt reeds 
gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen, maar dat laat 
onverlet dat het een vraagstuk blijft dat een ketenbenadering vergt 
om de ambities van verduurzaming te kunnen realiseren. 

 

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

 
2.  Kamerbrief windenergie op zee 2030-2050 (Minister voor K&E) 

In deze Kamerbrief wordt een visie neergelegd op de vormgeving van 
verdere uitrol van windenergie op zee in de periode 2030-2050. 
Vanwege de lange doortooptijden van windenergie op zee moeten we 
ons nu al voorbereiden op de periode na 2030. In deze 
Kamerbrief staat beschreven welke acties in gang worden gezet om 

hier tijdig op voor te bereiden en de uitrol van windenergie op zee 
succesvol te houden. Zo behoudt het Rijk de regiefunctie bij de uitrol 
van windenergie op zee en gaat: 
- Richtdoelen stellen, rekening houdend met de bovenkant van 

de bandbreedte van energiescenario's, voor windenergie op 
zee in 2035, 2040 en 2050 
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- Nieuwe windenergiegebieden aanwijzen voor de periode na 
2030 in een Partiele Herziening van het Programma Noordzee 
2022-2027 

- Voorbereiden op de realisatie van grootschalige energiehubs 
op de Noordzee waarbij meerdere windparken samen komen 
en waterstofproductie op zee kan plaats vinden 

- De internationale samenwerking intensiveren 
 
Aangenomen. De minister voor K&E zal de brief aan de Tweede Kamer 

sturen.  
 

3.  Mandaat voorzitter maatschappelijk klimaatoverleg (Minister 
voor K&E) 

In het ontwerp-Beleidsprogramma Klimaat heeft de minister voor K&E 
aangekondigd dat het voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord 
wordt vervangen door een platform voor maatschappelijke dialoog en 
reflectie. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gaat 
hiervoor de werkzaamheden verrichten. De voorzitter krijgt de 

opdracht om in overleg met de minister en naar eigen inzicht het 
gesprek met maatschappelijke partijen over het klimaatbeleid in te 
richten. De afgelopen periode is gezocht naar een geschikte voorzitter 
en heeft het verdere overleg met het OFL plaatsgevonden. Op basis 
daarvan is een mandaat opgesteld. Daarnaast is een passage over de 
benoeming opgesteld die kan worden opgenomen in de Kamerbrief bij 
de Klimaatnota. De opdracht is verdeeld in twee kerntaken: 

1.  Het gevraagd en ongevraagd signaleren en adviseren aan de 
minister voor Klimaat en Energie over ontwikkelingen die 
direct of indirect van belang zijn voor het klimaatbeleid, 
waaronder oplossingen voor concrete knelpunten in de 

uitvoering en kansen voor versnelling van de transitie. De 
focus van de adviezen zal liggen op de maatschappij en 
burgers en hun reflecties op het klimaatbeleid. 

2.  Het aanjagen van de dialoog over het klimaatbeleid in de 
samenleving, met bijzondere aandacht voor de thematiek 
rond de rechtvaardige transitie en het betrekken van groepen 
in de samenleving die minder verbondenheid en 
betrokkenheid voelen bij de klimaattransitie. 

 

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

 
4.  Onttrekkingen transitiefonds t.b.v. de uitvoeringskosten 

(Minister voor N&S) 

De uitvoeringskosten die onttrokken worden uit het transitiefonds 

komen ten gunste van het gebiedsgericht werken. Deze middelen 
bestaan onder andere uit de uitvoeringskosten die gemaakt worden 
door de provincies en het Rijk om de transitie van het landelijk gebied 

te faciliteren. In navolging van het coalitieakkoord wordt er een 
Ecologische Autoriteit ingesteld voor een onafhankelijke ecologische 
toets van de gebiedsplannen.  
 
Aangenomen 

 
d. RWIZO 

Vastgesteld 
 

1.  Voorstel tot afwijken van het EU inreisverbod en RA 2020/912 
(Minister van J&V) 
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Het voorstel is om af te wijken van het EU 
inreisverbod/Raadsaanbeveling 2020/912, met uitzondering van het 
noodremmechanisme in het geval van een zorgwekkende virusvariant 

(zogenaamde VOC). Het voorstel bevat tevens een overzicht van 
uitzonderingen op een in te stellen EU-inreisverbod in de ‘bijlage’ 
ingeval er sprake is van een VOC-situatie. 
 
Aangenomen. De minister van VWS zal een brief aan de Tweede 
Kamer sturen.  

 
2.  Kamerbrief lange termijn aanpak COVID-19 september 

(Minister van VWS) 

Op 13 juni jl. is de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de 

lange termijn strategie van het kabinet voor de omgang met het 
coronavirus. Er is toen aangegeven dat de Kamer op een 
aantal onderdelen - waaronder de sectorale aanpak en de invulling 
van het Maatschappelijk Impact Team - nader geïnformeerd wordt in 
september. Dat gebeurt met deze brief. 

Aan de brief is een bijlage toegevoegd waarin wordt ingegaan op 
andere onderwerpen die verband houden met de lange termijn 
aanpak COVID-19, zoals (zelf)testen en ventilatie. In deze bijlage 
wordt ook ingegaan op verschillende moties en toezeggingen aan de 
Kamer. 
 
Aangenomen. De minister van VWS zal een brief aan de Tweede 

Kamer sturen.  
 

3.  Brief aan de Tweede Kamer over de besluitvorming over de 
PALLAS-reactor (Minister van VWS) 

Met het PALLAS-project wordt de Hoge Flux Reactor in Petten, 
belangrijk voor de productie van medische isotopen, op termijn 
vervangen door een nieuwe reactor. In de vergadering van 31 
augustus 2022 is afgesproken dat de minister van VWS een brief aan 
de Tweede Kamer voorbereid over de besluitvorming rondom het 

PALLAS-project. 
 

Aangenomen. De minister van VWS zal de brief op Prinsjesdag aan de 

Tweede Kamer sturen. 
 

4.  Vormgeving coalitieakkoordmaatregel passende eigen bijdrage 
huishoudelijke hulp (Staatssecretaris van VWS) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

5.  Kamerbrief uitwerking stelselonderwerpen Wmo 2015 
(Staatssecretaris van VWS) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

6.  Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor 
huurders met lager inkomen) (Minister voor VRO) 

Een deel van de huurders heeft moeite om iedere maand de 

woonlasten op te brengen. De huidige tijd waarin prijzen stijgen en de 
betaalbaarheid onder druk komt te staan vraagt om nieuwe 
maatregelen. Het wetvoorstel verplicht woningcorporaties eenmalig in 
2023 om voor zelfstandige woningen in het gereguleerde segment de 
huur te verlagen voor huishoudens met een inkomen van ten hoogste 
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120% van het voor het huishouden toepasselijke 
minimuminkomensijkpunt als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de 
huurtoeslag. 

Het wetsvoorstel is een uitwerking van door de woningcorporaties en 
huurdersorganisaties gemaakte nationale prestatieafspraken. 
 
Aangenomen. De minister voor VRO zal het voorstel om spoedadvies 
bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen 
maken. 

 
7.  Wetsvoorstel hervorming huurtoeslag (Minister voor VRO) 

In het coalitieakkoord 2021-2025 is de ambitie benoemd om op 

termijn toeslagen af te schaffen. Er moet een eenvoudiger stelsel voor 

ondersteuning van de mensen met een laag inkomen voor de huidige 
werkwijze in de plaats komen. Als stap hiertoe is in het 
coalitieakkoord een set maatregelen opgenomen om het instrument 
huurtoeslag te hervormen. 
In het wetsvoorstel zijn de volgende veranderingen in de huurtoeslag 

opgenomen : 
•  De invoering van genormeerde huren (vastgesteld huurbedrag) 

in de huurtoeslag. De huurtoeslag wordt niet meer berekend op 
basis van de feitelijke huur die iemand betaalt. 

•  Afschaffen van subsidiëring van servicekosten . 
•  Afschaffen van de maximum huurgrenzen als voorwaarde voor 

het ontvangen van huurtoeslag. 

•  Verlagen van de jongerenleeftijdsgrens om voor volledige 
huurtoeslag in aanmerking te komen. 

•  Verhogen van de eigen bijdrage met €4. 
 

Aangenomen. De minister voor VRO zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

8.  Standpuntbepaling initiatiefwetsvoorstel D66 – Wet eigen 
strategie pensioenfondsen (WESP) (Minister voor APP) 

Aangenomen 
 

9.  Zorgmedewerkers met langdurige post-Covid klachten (Minister 
voor LZS) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

10.  Tijdelijk besluit matiging van de indexering van de eigen 
bijdrage Wet langdurige zorg en de eigen bijdrage voor 
beschermd wonen ingevolge de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 (Minister voor LZS) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 

 
15. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn 

geweest of op korte termijn zullen komen 

a.  Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen d.d. 15 
september 2022 

b.  Notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt 
over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen 
en ambtelijke top te bevorderen d.d. 19 september 2022 (36 101) 
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c.  Wetgevingsoverleg over de Wet toekomst pensioenen d.d. 12 
september 2022 (36 067) 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
b.  Terugblik bezoek van de minister president en de minister voor 

BHOS aan Suriname van 12 tot en met 14 september 

c.  Terugblik bezoek minister van SZW aan G20 in Indonesië 

d.  Hoofdrailnetconcessie  

e. Werkafspraken ministerraad 

f.  Toolkit Prinsjesdag  

g.  Stand van zaken stikstof 

h.  Stand van zaken Integraal Zorgakkoord 

i.  Brief aan de Tweede Kamer over het onderzoek van Deloitte naar de 
inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen 

De minister voor LZS zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 
k.  Brief aan de Tweede Kamer over de implementatie van de 

horizontale accijnsrichtlijn 

XX. Besluitenlijst 

 
 


