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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 23 september 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens in aansluiting op de ministerraad van het Koninkrijk  

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1a. Notulen van de vergadering van 31 augustus 2022 
 (nr.3773334)  

Vastgesteld 
 

1b. Notulen van de vergadering van 2 september 2022  
(nr.3773116 en nr.3773731)  

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Concept besluit tot wijziging van het Waterbesluit en het 
Omgevingsbesluit in verband met de overdracht van areaal, 
alsmede van het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met 

actualisatie van de indicatoren voor de goede ecologische 
waterkwaliteit (Minister van I&W) 

Voor het opstellen van dit verzamelbesluit zijn twee aanleidingen: 
1. In het kader van het Bestuursakkoord Water is afgesproken areaal in 

beheer van het Rijk (Oude Maasje, het Zuiderkanaal, de 
Markkanaaldijken en de Westelijke kanaaldijk-Hertogenbosch-
Drongelen) in beheer over te dragen aan het Waterschap Brabantse 

Delta. Met deze technische wijziging van de regelgeving worden de 

afspraken geëffectueerd. 
2. Bijlage IIIa bij artikel 2.11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving met 

de omgevingswaarden voor een goede ecologische toestand van een 
KRW-oppervlaktewaterlichaam wordt aangepast naar de meest 
recente toxicologische inzichten. Dit is al in de huidige regelgeving 
opgenomen, maar wordt nu ook gewijzigd in het Besluit kwaliteit 
leefomgeving bij de Omgevingswet. 

 
Aangenomen. De minister van I&W zal het besluit om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
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3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 20 september 2022, 
nr.35 (Minister van BZ) 

1 BNC-fiches: geen fiches 
2 Raad Landbouw en Visserij d.d. 26 september 2022 
2.1 De situatie van landbouwproductie en logistiek in OEK en 

verbindingen met de EU 

2.2 Visserij - Vangstmogelijkheden voor 2023: visbestanden die gedeeld 
worden met het VK en EU-Noorwegen en kuststaten 

2.3 EU-Noorwegen en kuststaten: jaarlijks overleg voor 2023 
2.4 Diversen 
3 Raad Concurrentievermogen (Interne Markt en Industrie) d.d. 29 

september 2022 
3.1 Beleidsdebat Interne Markt noodinstrument 

3.2 Beleidsdebat Herziening eco-design richtlijn 
3.3 Diversen 
4 Update Kamerbrief Staat van de Unie 2022 
5 Kamerbrief over EU-inzet op grond van energieprijzen 
 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 
c. Stand van zaken Oekraïne 

4. Nadere rapporten 

a. Bijzondere verhoging wettelijk minimumloon met 8,05% bij AMvB 
per 1-1-2023 (Minister van SZW)  

Dit agendapunt betreft de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 
januari 2023 bij AMvB. In de augustusbesluitvorming is besloten om de 
minimumloonsverhoging uit het coalitieakkoord te vervroegen en te 

verhogen naar 8,05% en de IOAOW te verlagen tot €5 per maand (en per 
2025 af te schaffen). Inclusief reguliere halfjaarlijkse indexatie stijgt het 
minimumloon tussen juli 2022 en januari 2023 met 10,15%. Aanvankelijk 
was de regering voornemens om de tweede (per 1 januari 2024) en derde 
stap (per 1 januari 2025) van de verhoging van het minimumloon te 
regelen met een wetswijziging, dit wetsvoorstel hoeft er niet te komen.  
Het voorliggende stuk is een herziene ontwerp-AMvB waarin de 

augustusbesluitvorming en het RvS-advies (dictum B) ten opzichte van de 
vorige versie van de AMvB (die zag op het met 2,5% verhogen van het 
minimumloon per 1-1-2023) zijn verwerkt.  

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

 
5. Voorstel tot wijziging van de Opiumwet 1960 BES in verband met het 

creëren van de bevoegdheid voor de gezaghebbers van de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba om drugspanden te sluiten 
(Minister van J&V) 

Dit wetsvoorstel creëert de bevoegdheid voor de gezaghebbers van de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba om een last onder bestuursdwang of 
een last onder dwangsom op te leggen als in woningen of lokalen, of op de 
daarbij behorende erven drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt, dan wel 
daartoe aanwezig zijn. Deze voorgestelde bevoegdheid ziet ook op strafbare 
voorbereidingshandelingen. 
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Met de voorgestelde bevoegdheid kunnen drugspanden op Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba worden gesloten. De voorgestelde bevoegdheid is 
vormgegeven overeenkomstig artikel 13b van de Opiumwet (geldt in Europees 

Nederland), waarin voor burgemeesters in Europees Nederland de bevoegdheid is 
opgenomen om drugspanden te sluiten. 
Met deze bevoegdheid worden de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba beter in staat gesteld om de uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor 
de volksgezondheid te voorkomen en te beheersen en de nadelige effecten van 
de productie en distributie van, handel in en het gebruik van drugs tegen te 

gaan. 
 
Aangenomen. De minister van J&V zal het voorstel om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

6. Wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke 
digitale infrastructuur in verband met het stellen van regels over de 

bevoegdheidsverklaringsdienst en gezagsmodule (Staatssecretaris van 
BZK)  

Dit besluit wijzigt het bestaande Besluit verwerking persoonsgegevens generieke 
digitale infrastructuur (Besluit GDI) waarin de verwerking van persoonsgegevens 
door enkele GDI voorzieningen (waaronder: DigiD, MijnOverheid) geregeld is. De 
wijziging zorgt voor het rechtmatig kunnen verwerken van persoonsgegevens 
nodig om de bevoegdheid van wettelijk vertegenwoordigers te kunnen 
controleren en hiervoor een verklaring af te geven. 
Hiervoor zijn twee technische voorzieningen gemaakt: de 

bevoegdheidsverklaringsdienst en de gezagsmodule. Deze voorzieningen maken 
het mogelijk voor wettelijk vertegenwoordigers, bewindvoerders, curatoren, 
mentoren en personen met ouderlijk gezag, om langs digitale weg zaken te doen 
voor een andere persoon die dit zelf niet mag. 

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

 
7. Regeling betrouwbaarheidsniveaus authenticatie elektronische 

dienstverlening (Staatssecretaris van BZK)  

De Regeling betrouwbaarheidsniveaus authenticatie elektronische dienstverlening 
geeft uitvoering aan 6, tweede, derde en vierde lid, van de voorgenomen Wet 
digitale overheid (Wdo), op grond waarvan regels moeten worden gesteld m.b.t. 
veilige en eenduidige inlogniveaus voor gelijksoortige diensten bij verschillende 
overheden. Dit brengt voor burgers en bedrijven voorspelbaarheid met zich mee 
en draagt daarmee bij aan het vertrouwen in de digitale overheid. 

De Wdo legt de basis voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur, in 
het bijzonder het gebruik van elektronische identificatiemiddelen en de generieke 
digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid.  

Er is voorzien in overgangsrecht voor het geval de beschikbaarheid en 
dekkingsgraad van identificatiemiddelen op de betrouwbaarheidsniveaus 
substantieel en hoog nog niet op een adequaat niveau zijn. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de regeling vaststellen.  
 

8. Regeling voorzieningen wet digitale overheid (Staatssecretaris van BZK)  

Deze regeling geeft uitvoering aan artikel 10, tweede lid, van de voorgenomen 
Wet digitale overheid (Wdo), op grond waarvan regels moeten worden 
vastgesteld met betrekking tot het gebruik door burgers van publieke 
identificatiemiddelen en de publieke voorzieningen, bedoeld in artikel 5, eerste 
lid, van de wet. De regeling wijzigt en actualiseert het bepaalde in de Regeling 

voorzieningen GDI, trekt voornoemde regeling in en voorziet het bepaalde- gelet 
op de grondslag in de Wdo- van een nieuwe naam. 
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De Wdo legt de basis voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur, in 
het bijzonder het gebruik van elektronische identificatiemiddelen en de generieke 
digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de regeling vaststellen.  
 

9. Beleidsagenda aanpak witwassen (Minister van Financiën)  

Met deze brieven wordt de beleidsagenda voor de aanpak witwassen gedeeld met 
de Tweede en Eerste Kamer. De afgelopen periode is in meerdere onderzoeken 
geconstateerd dat de aanpak van witwassen in Nederland een positieve 
ontwikkeling heeft doorgemaakt en de basis inmiddels goed op orde is. Dat geeft 
het kabinet het vertrouwen dat er geen fundamentele herziening van de aanpak 

nodig is. Wel ziet het kabinet mede naar aanleiding van deze recente 

onderzoeken op een aantal terreinen mogelijkheden voor verdere verbeteringen. 
In de beleidsagenda wordt ingegaan op de prioriteiten en acties voor de komende 
periode om die verbeteringen te realiseren.  
De prioriteiten vallen onder drie hoofdthema's: 
1)  streng waar nodig, met prioriteiten om de aanpak te versterken op een 

aantal terreinen; 
2)  met ruimte waar mogelijk, met prioriteiten om onevenredige effecten van 

de aanpak aan te pakken; en 
3)  meten om te weten, met prioriteiten om de effectiviteit van de aanpak 

beter in kaart te brengen. 
Aan alle prioriteiten worden tevens verschillende acties gekoppeld. De prioriteiten 
en acties zullen de komende periode verder worden uitgewerkt, samen met 

publieke en private partners en met andere belanghebbenden. 
 
Aangenomen. De minister van Financiën zal de brief aan de Staten-Generaal 
sturen.  

 
10. Vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023 (Staatssecretaris van EZK) 

Ieder jaar wordt met het vaststellingsbesluit de hoogte en de wijze van de 
gaswinning uit het Groningenveld vastgelegd. Het uitgangspunt is dat er niet 
meer wordt gewonnen dan nodig voor de leveringszekerheid. Daarnaast worden 

bij de uitvoering van de winning de veiligheidsrisico's zoveel als mogelijk 
beperkt. In de ministerraad van 10 juni heeft een notitie voorgelegen met de 
contouren van het ontwerpbesluit voor gasjaar 2022-2023. Vanaf 25 juni heeft 
dit ontwerpbesluit voor zes weken ter inzage gelegen. Het besluit is naar 
aanleiding van de zienswijzen en actualiteiten op een aantal punten 
aangepast/verduidelijkt. 
In gasjaar 2022-2023 dient het Groningenveld als reservemiddel voor 

uitzonderlijke situaties. Hiertoe worden productielocaties operationeel gehouden 
door op een minimaal niveau gas te produceren (minimumflow). Alle huidige elf 
productielocaties blijven operationeel in de periode oktober 2022 tot en met 

maart 2023. Vanaf april 2023 zijn er nog vijf locaties nodig. Hiermee komt de 
minimumflow uit op 2,8 miljard Nm3. Vanwege de onzekerheden op de gasmarkt 
wordt voor 1 april 2023 een definitief besluit genomen over de sluiting van de 

zes locaties. Het is de intentie om het Groningenveld in oktober 2023 of uiterlijk 
2024 te sluiten. De Tweede Kamer ontvangt het vaststellingsbesluit eind 
september als bijlage bij een Kamerbrief over het komende gasjaar. Op datzelfde 
moment wordt het vaststellingsbesluit in Groningen toegelicht. Het voorliggende 
besluit treedt 1 oktober 2022 in werking. Vanaf eind september ligt het besluit 
ter inzage ten behoeve van eventueel beroep. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal een brief op een nader te bepalen 
moment aan de Tweede Kamer sturen.  
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11. Zorgpersoneel met post-Covid (Minister voor LZS)  
Zie MR 16 september 2022, pt.14d1 

Sommige zorgmedewerkers die in de eerste golf voor COVID-patiënten hebben 
gezorgd, hebben langdurige klachten overgehouden aan een toen opgelopen 
COVID-besmetting en hebben inmiddels vanwege post COVID klachten een WIA-

aanvraag kunnen doen. De Tweede Kamer heeft voor de zomer gevraagd met 
een brief te komen waarin staat op welke manier verder invulling zal worden 
gegeven aan de aanpak van de problemen van dit zorgpersoneel. De 
mogelijkheden daartoe zijn deze zomer verkend. Voor het beoogde vervolg op de 
uitkomsten van de verkenning vraagt het kabinet een verzoek tot voorlichting 
aan de Raad van State (RvS). 
 

Aangenomen. De minister voor LZS zal het verzoek tot voorlichting aan de 

Afdeling advisering van de Raad van State sturen.  
 

12. 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 21 en 22 september 2022 

b. Voortzetting debat Wijziging van de Pensioenwet 15 september 
2022 (36067) 

c. Debat Wijziging van de Transgenderwet (35825) 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 
b. Conclusies Vierhoek d.d. 16 september 2022 

Vastgesteld 
 

1.  Gerichte compensatie via de energierekening 

De afgelopen maanden hebben laten zien dat, naast de enorme 
stijging van de energieprijzen, ook de schommelingen op de 
energiemarkt ongekend groot zijn. Huishoudens weten daardoor niet 
waar zij aan toe zijn, mede omdat er momenteel weinig 
mogelijkheden zijn voor het afsluiten van vaste energiecontracten. 

Het kabinet ziet een tijdelijk prijsplafond als een stevige waarborg 

voor een betaalbare energierekening voor huishoudens. De precieze 
vormgeving van het tijdelijke prijsplafond wordt momenteel nog 
verder uitgewerkt. 
 
Aangenomen. De minister van Financiën zal een brief aan de Tweede 
Kamer sturen. 

 
2.  Vangnet/voorkomen betalingsproblemen 

Het kabinet wil dat huishoudens deze winterperiode niet worden 

afgesloten als gevolg van financiële problemen en het daardoor niet 
kunnen betalen van de energierekening. Daarbij blijft uitsluitend 
ruimte voor contractopzegging, en daaropvolgend afsluiting door de 
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netbeheerder, in gevallen van fraude, weigering om mee te werken of 
bij veiligheidsrisico’s. 

 

Behandeld in samenhang met pt.1. 
 

3.  Steunmaatregelen mkb 

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een specifieke 
subsidieregeling voor het energie-intensieve MKB onderzocht. 

 
Behandeld in samenhang met pt.1. 

 
4.  Energietoelage 

Tijdens de augustusbesluitvorming is besloten om in 2023 nogmaals 
1300 euro eenmalige energietoelage uit te keren. Om huishoudens in 

2022 nog beter te ondersteunen, is het voorstel gemeenten de 
mogelijkheid te geven 500 euro hiervan in 2022 uit te keren. 

 
Aangenomen 

 
5.  Koopkrachtbrief 

Zoals gebruikelijk bevat de bijlage bij de begroting van SZW een 
toelichting op het koopkrachtbeeld. Deze brief vormt een aanvulling 
op de koopkrachtbijlage. 

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

 
6.  Kabinetsreactie IBO vermogensverdeling 

Het vorige kabinet heeft opdracht gegeven voor een 
Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar 
vermogensverdeling. Het onderzoek brengt kennis over de 
vermogensverdeling, de belasting op arbeid en vermogen en de 

belasting op verschillende typen vermogen handzaam bijeen en doet 
ook suggesties hoe deze informatie blijvend beschikbaar kan worden 
gemaakt, opdat deze tijdens de jaarlijkse besluitvorming kan worden 
meegenomen. Dit betreft de kabinetsreactie op het onderzoek. 

 
Aangenomen. De minister van Financiën zal de brief aan de Tweede 

Kamer sturen. 
 

7.  Vooruitblik gesprek sociale partners 

Aangenomen 
 

8.  Pillar II 

Aangenomen 
 
c. Brief aan de Tweede Kamer inzake voorgenomen maatregelen 

financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen (Minister voor 
Rechtsbescherming) 
Zie MR 16 september 2022, pt.11 

PwC heeft in het voorjaar van 2022 een onbalans tussen taken en middelen 
bij DJI geconstateerd met een tekort oplopend tot € 398 mln in 2032. Een 

deel van deze problematiek is bij Voorjaarsnota en in de JenV-begroting 
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opgelost. Er resteert nog een oplopend tekort tot zo'n € 187 mln in 2032. 
Het kabinet wil de taken en middelen weer in balans brengen en treft 
maatregelen bij DJI. Op 1 september is een brief met de uitgangspunten 

waarlangs de maatregelen worden gewogen aan de Kamer gezonden. 
 

Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal de brief aan de 
Tweede Kamer sturen.  

 
d. Gazprom in het Nederlands energiesysteem (Minister voor K&E) 

Naar aanleiding van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en het 
grootschalige geweld tegen de Oekraïense burgerbevolking, zijn door 
verschillende Kamerleden moties ingediend waarmee de regering wordt 

verzocht Gazprom te weren uit het Nederlandse energiesysteem. Ter 

bespreking in de Ministerraad is op welke wijze aan deze moties opvolging 
wordt gegeven. 
 
Aangenomen. De minister voor K&E zal de brief vertrouwelijk aan de 
Tweede Kamer sturen. 

 
e. Actualiteiten stikstof (Minister voor N&S) 

Besproken 

 
f. Geneesmiddelen vergoedingssysteem 

g. Gasopslag Norg 

h. Niet openbaar 

XX. Besluitenlijst 

 
 
 


