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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 20 januari 2023  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 11.00 uur  

 

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld. 
 

1a. Notulen van de vergadering van 23 december 2022 (nr.3778653 en 
nr.3779362)  

Vastgesteld. 
 

1b. P-Notulen van de vergadering van 23 december 2022 (nr.3778213)  

Vastgesteld. 

 
2. Hamerstukken 

a. Voorstel van besluit houdende aanpassing van diverse algemene 
maatregelen van bestuur en de intrekking van het Besluit 
nationaliteitstoets zeeschepen in verband met de Rijkswet 
nationaliteit zeeschepen (Aanpassingsbesluit Rijkswet nationaliteit 
zeeschepen) (Minister van I&W) 

Het Aanpassingsbesluit Rijkswet nationaliteit zeeschepen beoogt de 

aanpassing van een aantal Nederlandse algemene maatregelen van 
bestuur, zodat deze in overeenstemming zijn met de terminologie en het 
stelsel van de Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Rnz). In de afzonderlijke 
Aanpassingwet Rnz worden een aantal Nederlandse wetten aangepast. 
Deze Rijkswet en 
Aanpassingswet zijn op 7 juni 2022 door de Eerste Kamer aangenomen. 

Het voorstel bevat de volgende technische aanpassingen: 
- enkele technische aanpassingen, zodat de terminologie in de 

verschillende besluiten in overeenstemming is met de Rnz. 
- verwijzingen naar de Zeebrievenwet en de Wet nationaliteit zeeschepen 

in rompbevrachting worden aangepast, omdat deze wetten vervallen bij 
inwerkingtreding van de Rnz. 

- verwijzing naar artikel 311 van Wetboek van Koophandel (WvK) wordt 

aangepast omdat de inhoud hiervan met de Aanpassingswet Rnz is 
opgenomen in artikel 194a van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. 

- het Besluit nationaliteitstoets zeeschepen wordt ingetrokken. 
 
Aangenomen. De minister van I&W zal het besluit om advies aanhangig 
doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
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3. Oekraïne 

a. Conclusies NVR-OEK d.d. 17 januari 2023 

Vastgesteld.  
 

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 17 januari 2023, nr.2 
(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
 

1 BNC-fiches  
1.1 Fiche 1: Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties  
1.2 Fiche 2: Verordening Interoperabel Europa  

2 Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 januari 2023  
2.1 Russische agressie tegen Oekraïne  
2.2  Sahel en West-Afrikaanse kuststaten  
2.3  Current Affairs  
2.4 Ontbijt met directeur-generaal Grossi van het Internationaal 

Atoomagentschap (IAEA)  

2.5 Lunch met MP Mohammad Shtayyeh van de Palestijnse Gebieden  
3 Informele bijeenkomst ministers van Justitie en  

Binnenlandse Zaken d.d. 25-27 januari 2023 – Home-dag 
3.1 Migratie en Asiel: terugkeerbeleid met derde landen  
3.2 Whole-of-government approach in reactie op migratie-uitdagingen 
3.3 Strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad 
4 Informele bijeenkomst ministers van Justitie en Binnenlandse 

Zaken d.d. 25-27 januari 2023 Justice-dag 

4.1 Justitiële samenwerking en grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad  

4.2 Vervolging en berechting internationale misdrijven in Oekraïne  
5 Kamerbrief Verordening medische hulpmiddelen, in-

vitrodiagnostiek  
 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 

 
5. Benoemingen en instellingen 

a. Koninklijk Besluit ter benoeming van de voorzitter van de 
Wetenschappelijke Klimaatraad (Minister voor K&E)  

De raad stemt in met de benoeming van prof. dr. ing. J.W. Erisman tot 
voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad.  
 

b. Gewijzigd instellingsbesluit staatscommissie rechtsstaat (Minister 
voor Rechtsbescherming) 

Op 25 november 2022 heeft de ministerraad het Instellingsbesluit 
staatscommissie rechtsstaat aanvaard en ingestemd met het voorstel tot 
benoeming van prof. dr. H.R.B.M. Kummeling tot voorzitter. De afgelopen 
weken heeft de voorzitter tal van gesprekken gevoerd met aspirant-leden 

voor de staatscommissie. Dat heeft geresulteerd in een commissie van in 
totaal negen leden. Omdat het Instellingsbesluit uitging van maximaal 
zeven leden, is besloten het maximum op te hogen naar negen leden. De 
minister van BZK draagt zorg voor de benoemingen. 
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6. Brief aan de Tweede Kamer inzake uitvoering motie Ellian wijziging 
ambtseed rijksambtenaren (Minister van BZK)  
Zie MR 23 december 2022, pt.24b4 

De ambtseed voor rijksambtenaren wordt gemoderniseerd. Daarbij wordt 
uitvoering gegeven aan de motie Ellian om "trouw aan de publieke taak" in de 

ambtseed op te nemen. In de Kamerbrief is de nieuwe tekst van de ambtseed 
inclusief toelichting opgenomen. De basis blijft de oorspronkelijke ambtseed. De 
traditionele elementen daaruit zijn op zichzelf behouden gebleven, maar er zijn 
elementen aan toegevoegd en de tekst is toegankelijker en begrijpelijker 
gemaakt. Voor de ambtelijke functievervulling staan nu het dienen van het 
algemeen belang en de samenleving centraal. Ook is opgenomen dat ambtenaren 
mensen gelijkwaardig behandelen. Tussentijds is een Flitspeiling uitgevoerd 

onder burgers (w.o. ook een deel ambtenaren). Het rapport van de Flitspeiling is 

al openbaar en wordt als bijlage meegestuurd met de Kamerbrief. 
 

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

7. Kabinetsreactie initiatiefwetsvoorstel Kathmann (PvdA) Bereikbaarheid 

buiten werktijd (Minister van SZW)  
Zie MR 13 januari 2023, pt.6 

Kamerlid Kathmann van de Partij van de Arbeid heeft een initiatiefwetsvoorstel 

ingediend om de Arbowet te wijzigen waarbij de werkgever verplicht wordt een 
gesprek met zijn werknemers te voeren over bereikbaarheid buiten de werktijd. 
Het doel van het initiatiefwetsvoorstel is om het gevoel onder werknemers om 
continu bereikbaar te moeten zijn tegen te gaan en burn-outklachten en uitval te 
voorkomen. De minister van SZW doet een voorstel voor het innemen van een 
kabinetsstandpunt. 

 

Aangenomen. De minister van SZW zal de Tweede Kamer tijdens de behandeling 
van het wetsvoorstel informeren over het kabinetsstandpunt.  
 

8. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (Staatssecretaris van VWS)  
Zie MR 13 januari 2023, pt.8a3 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

9. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 17 januari 2023 

a. RFL 

Vastgesteld. 
 

1. Voorstel van wet houdende wetstechnische wijzigingen en 
andere wijzigingen van ondergeschikte aard in de 

Omgevingswet en enkele wetten die daarmee verband houden 
(Verzamelwet Omgevingswet 2023) (Minister voor VRO) 

Bij het opstellen van de Omgevingswet en de bijbehorende wetgeving 
zijn wetstechnische onvolkomenheden en imperfecties ontstaan in de 
Omgevingswet zelf en in andere wetten die verband houden met de 
Omgevingswet. De onvolkomenheden en imperfecties vormen geen 
belemmering om met de Omgevingswet te werken, maar het is wel 
van belang dat deze zo spoedig mogelijk worden opgelost. Daartoe 

strekt deze (eerste) technische verzamelwet. 
 

Aangenomen. De minister voor VRO zal het voorstel om advies 
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van 
State. 
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2. Beleidsdoorlichting geluid (Staatssecretaris van I&W) 

Aangehouden tot een volgende vergadering van de RFL. 
 

3. Opdrachtomschrijving traject normeren en beprijzen (Minister 
voor N&S) 

Het kabinet heeft in de zgn. Porthosbrief (25 november 2022) 
aangegeven dat het sterker gaat inzetten op het normeren en 

beprijzen van stikstofemissies. Hiermee worden prikkels ingebouwd 
om te verduurzamen en wordt tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van 
het bestaande stimulerende instrumentarium vergroot. Voor ligt de 
opdrachtomschrijving. Beoogd wordt te komen tot een notitie op basis 
waarvan in het voorjaar politieke besluitvorming kan plaatsvinden 

over het in te zetten instrumentarium. Hierbij wordt voortgebouwd op 
het rapport 'Normeren en beprijzen van stikstofemissies' van ABD-

Topconsult (Bernard ter Haar). Het traject wordt onder leiding van 
een onafhankelijke voorzitter ingericht met een interdepartementale 
werk- en stuurgroep. 

 
Aangenomen. 

 
4.  Tijdpad implementatie derogatiebeschikking en zevende 

actieprogramma Nitraatrichtlijn (Minister van LNV) 

Op 30 september 2022 heeft de Europese Commissie de 

derogatiebeschikking van de Nitraatrichtlijn gepubliceerd, waarin aan 
Nederland voor de jaren 2022 tot en met 2025 een derogatie voor het 
uitrijden van dierlijke mest wordt verleend, inclusief een afbouwpad. 
In die beschikking en in het eerder vastgestelde 7e Actieprogramma 

Nitraatrichtlijn is een aantal voorwaarden en maatregelen opgenomen 
die door Nederland geïmplementeerd moeten worden. 

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

 
b. MCKE 

Vastgesteld. 
 

1.  Contourennota Mijnbouwwet (Staatssecretaris van EZK) 

De brief geeft de contouren weer van de beoogde herziening van de 
Mijnbouwwet en dient als startpunt voor het gesprek met de Kamer, 
medeoverheden, koepels (IPO, VNG, Unie) en andere 
belanghebbenden, zoals ElementNL, EBN en SodM. In de 

contourennota worden elementen voor een modernisering van de 
Mijnbouwwet geschetst. Belangrijk uitgangspunt is dat waar nu de 
Mijnbouwwet van een 'ja mits' principe uitgaat, het nieuwe stelsel van 
een 'nee tenzij' principe uit zal gaan. Dit principe wordt ingevuld via 
een proces in en met de regio middels een Rijksprogramma. Daarmee 
komt de manier van afwegen van mijnbouw meer in lijn met andere 

activiteiten in het ruimtelijk domein. Duidelijker vergunningenbeleid 
aan de voorkant leidt ook tot een efficiëntere vergunningverlening. 
De uitwerking van deze contourennota zal komend jaar plaatsvinden. 
Deze uitwerking zal programmatisch worden aangepakt en in 
afstemming met alle stakeholders.  

 
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal de brief aan de Tweede 

Kamer sturen. 
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2.  Nationaal Programma Circulaire Economie (Staatssecretaris van 
I&W) 

Aangehouden tot een volgende ministerraad.  
 

3.  Uitkomsten kwartaaloverleggen (Minister voor K&E) 

In het voorjaar besluit het kabinet over een pakket aanvullende 
klimaatmaatregelen om het grote gat tot de ambitie voor 2030 in te 

vullen. Deze notitie gaat in op i) het gat dat moet worden overbrugd 
met aanvullende maatregelen; en geeft, ii) een terugkoppeling op 
hoofdlijnen van de kwartaalgesprekken per sector tussen MKE en 
vakministers, inclusief de bouwstenen hieruit voor besluitvorming. 

 

Besproken. 
 

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

a. Terugblik debat staat van de Rechtstaat d.d. 19 januari 2023 

b. Wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet 

belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de 
salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594) 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 

b. Brief Actieagenda Sterk Bestuur met in de bijlagen de 
geactualiseerde Code Interbestuurlijke Verhoudingen en de 
Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (Minister van BZK) 

De brief Actieagenda Sterk Bestuur bevat de inzet van het kabinet over hoe 
de komende jaren het openbaar bestuur versterkt kan worden. De brief is 
de basis voor een gezamenlijke actieagenda bestuur die het Rijk samen 
met de medeoverheden uitvoert en is gebaseerd op vier uitgangspunten: 
1. Investeren in de onderlinge samenwerking; 
2. Zorgen voor een passende verdeling van taken en bevoegdheden; 

3. Zorgen voor balans tussen ambities, taken, middelen en uitvoering; 
4. Zorgen voor goede ondersteuning van provincies, gemeenten en 
waterschappen. 

De brief bevat daarnaast twee bijlagen: 
1. Actualisatie van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen van 2013. De 
code bevat afsprakentussen de UvW, de VNG, het IPO en het Rijk over hun 
omgangsvormen op het gebied van de interbestuurlijke verhoudingen. 

2. De Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO) en het 
normenkader. Deze vervangen het bestaande Beoordelingskader 
interbestuurlijke verhoudingen uit 2007. De UDO wordt gekoppeld aan het 
Beleidskompas (nieuwe IAK) en biedt handvatten om in kaart te brengen 
hoe het beleidsvoornemen uitpakt bij decentrale overheden.  

 

Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Staten-Generaal 
sturen.  
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c. Nota van wijziging wetsvoorstel regulering sekswerk 
(Staatssecretaris van J&V) 

Met de nota van wijziging wordt een aantal wijzigingen aangebracht in het 
wetsvoorstel betreffende de regulering van sekswerk (Wet regulering 
sekswerk, hierna: Wrs) die voortvloeien uit het coalitieakkoord. 

In de brief van 11 juli 2022 is de Kamer onder meer geïnformeerd over de 
voorgestelde wijzigingen van de Wrs in het coalitieakkoord. 
Daarbij zijn de volgende wijzigingen in de Wrs aangekondigd: 
• Eén jaar na afgifte van de prostitutievergunning wordt een verplicht 
herhaalgesprek gevoerd; 
• De bestuurlijke boete voor prostituees wordt geschrapt; 
• De strafbaarstelling van klanten die melding of aangifte doen van 

misstanden wordt geschrapt. 

De nota van wijziging voert deze wijzigingen door in het wetsvoorstel. 
Daarnaast worden enkele technische verbeteringen aangebracht. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal het voorstel publiceren ter 
internetconsultatie. 

 
d. Stand van zaken Omgevingswet (Minister voor VRO) 

De notitie bespreekt de stand van zaken omtrent de Omgevingswet. De 

Omgevingswet biedt het noodzakelijke instrumentarium voor de grote 
transitie opgaven in de leefomgeving in Nederland. Daarnaast vervangt de 
Omgevingswet 148 wetten, AMvB’s en regelingen volledig en vervangt 
grote delen van de Woningwet, Wet milieubeheer en Waterwet.  
 
Besproken. 

 

e. Benoemingen tot staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de RvS 

mr. N.H. van den Biggelaar 
mr. A.B. Blomberg 
mr. drs. M.M. Kaajan 

 
f. Benoeming burgemeester gemeente Land van Cuijk 

drs. M.A.H. Moorman 
 
g. Benoeming SG ministerie van EZK 

mr. A.F. Gaastra 
 
h. Niet openbaar 

i. Commissie Ruys 

j. Advies Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding 

k. Arrestatie IS-verdachte te Arkel 

l. Proces excuses slavernijverleden 

m. Overname Innogenerics 
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n.     Benoeming voorzitter en lid Toetsingscommissie Inzet 
Bevoegdheden (TIB) 

- mr. A.M. Zwaneveld (voorzitter) 
- ir. O.A. Vermeulen 

 
XX. Besluitenlijst 


