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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 15 juli 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

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

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1a. Notulen van de vergadering van 17 juni 2022 
(nr.3770011)  

Vastgesteld 
 

1b. P-Notulen van de vergadering van 17 juni 2022 
(nr.3770438)  

Vastgesteld 
 

1c. Notulen van de vergadering van 1 juli 2022 
(nr.3770427) 

Vastgesteld 
 

1d. P-Notulen van de vergadering van 1 juli 2022 
(nr.3770492) 

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Besluit houdende vaststelling van de decentralisatie- en integratie-
uitkeringen aan de gemeenten en provincies voor het uitkeringsjaar 
2019 (Besluit vaststelling decentralisatie- en migratie-uitkeringen 
2019) (Minister van BZK)  

Gemeenten en provincies ontvangen jaarlijks decentralisatie- en integratie-
uitkeringen als voorschot. De definitieve vaststelling van de uiteindelijke 
hoogte geschiedt achteraf bij algemene maatregel van bestuur. Het 
onderhavige besluit voorziet in de definitieve vaststelling van de 

decentralisatie - en integratie-uitkeringen van 2019. 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
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b. Besluit houdende regels met betrekking tot inrichtingen- en 
activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en 
handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Inrichtingen- en activiteitenbesluit 
BES) (Staatssecretaris van I&W)  

Met het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES) worden in 
overleg met de eilandbesturen milieuregels vastgesteld voor bedrijven, de 
MER en de kwaliteit van toezicht en handhaving in Caribisch Nederland 
(CN).  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W 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 SUWI in verband met de 
gegevensverstrekking van UWV aan pensioenuitvoerders en 
verzekeraars (Minister van SZW)  

Deze concept-wijziging van het Besluit SUWI regelt dat UWV bij het 
verstrekken van gegevens aan derden een onderscheid kan maken tussen 
de WIA-uitkering en een voorschot op die uitkering. Thans kan dit nog niet 

en wordt een voorschot door UWV als WIA-uitkering gekenmerkt.  
Deze gegevens zijn van belang voor private producten die het recht op een 
WIA-uitkering "volgen", nl. WIA-excedentuitkeringen, premievrije 
pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheids-
pensioen.  
Door een onderscheid te maken tussen voorschot en WIA-uitkering, kunnen 

verzekeraars en pensioenuitvoerders op basis van adequate gegevens de 

overweging maken of het private product tot uitkering komt c.q. of daaraan 
nadere voorwaarden worden verbonden.  
 
Aangenomen. De minister van SZW zal het voorstel om advies aanhangig 
doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 

d. Wijziging van het besluit bouwwerken leefomgeving in verband met 
de periodieke beoordeling van gebouwen, de aanscherping van de 
schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere wijzigingen 
(Minister voor VRO) 

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt de plicht opgenomen 
een periodieke beoordeling te doen van de constructieve veiligheid van 
grote publieke gebouwen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een 
aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), 
n.a.v. het onderzoek naar het instorten van het tribunedak van het AZ-

stadion op zaterdag 10 augustus 2019. 
Verder worden de schileisen van tijdelijke woningen aangescherpt wat 
betreft luchtdoorlatendheid en thermische isolatie. Daarmee worden de 
energieprestatie-eisen voor tijdelijke woningen aangescherpt. De 
brandklasse van deuren in (extra) beschermde vluchtroutes wordt 
aangepast aan de bestaande praktijk en het wordt mogelijk om de waarde 

van de warmteweerstand van onderdelen van een uitwendige 
scheidingsconstructie te middelen. 
 
Aangenomen. De minister voor VRO 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. 
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3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 12 juli 2022 

Vastgesteld  
 

1. Versnellingsplan gaswinning Noordzee (Staatssecretaris van 
EZK) 

Om, zeker in het licht van de huidige geopolitieke crisis, de 
leveringszekerheid van aardgas te bevorderen zet het kabinet in op 
het afremmen van de daling van de binnenlandse gasproductie uit de 

Noordzee. Gas gewonnen in Nederland beperkt namelijk de 
afhankelijkheid van andere landen voor de import van fossiele 

energiedragers en heeft een aanzienlijk lagere uitstoot van 
broeikasgassen dan geïmporteerd gas. Deze Kamerbrief informeert de 
Tweede Kamer over het versnellingsplan gaswinning op de Noordzee.  

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

Kamer sturen. 
 
b.  Stand van zaken opvang Oekraïners 

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 12 juli 2022, nr.27 
(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de onderstaande onderwerpen zijn 

vastgesteld: 
1 BNC-fiches 
1.1 Fiche 1: Verordening herziening Financieel Reglement 
1.2 Fiche 2: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen  
2 Raad Buitenlandse Zaken d.d. 18 juli 2022 
2.1 Russische agressie jegens Oekraïne 

2.2 Latijns-Amerika en Caribisch gebied 
2.3 Digitale diplomatie 
2.4 Current Affairs  
3 Raad Landbouw en Visserij d.d. 18 juli 2022 
3.1 Verordening inzake duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen  
3.2 Gedachtenwisseling over de ontwikkelingen op de landbouwmarkten  
3.3 Uitvoering van het nieuwe GLB - Goedkeuring van strategische 

plannen  
3.4 Conclusies over aquacultuur 
3.5 AOB 

4 Informele Raad Concurrentievermogen (Interne Markt) Praag d.d. 19 
en 20 juli 2022 

4.1 Interne markt, de groene en digitale transities en weerbaarheid van 
de EU  

5 Informele Raad Concurrentievermogen (Research) Praag d.d. 21 en 
22 juli 2022 

5.1 Synergiën in onderzoeks- en innovatiefinanciering in Europa 
6 Extra Energieraad d.d. 26 juli 2022          
7 Kamerbrief Kabinetsappreciatie Verordening tijdelijke erkenning 

Oekraïense rijbewijzen  

8 Kamerbrief Fast Care voorstel (flexibilisering cohesiegelden) van de 
Commissie 
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b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. EU-implementatie 

a. Wetsvoorstel van de wet implementatie Open data richtlijn 
(Staatssecretaris van BZK) 

Het wetsvoorstel betreft de implementatie van de nieuwste Open data 
richtlijn, als wijziging van de bestaande Wet hergebruik van 
overheidsinformatie (Who). De implementatie is beleidsarm. In het voorstel 

worden meer soorten organisaties toegevoegd waarop de Who van 
toepassing is en voor sommige soorten gegevens gaan meer eisen gelden. 

Uitgangspunt van de Who en de Open data richtlijn is dat de overheid op 
een breed scala aan (beleids)terreinen over data beschikt en dat deze 
gegevens veel (additionele) economische waarde en technisch potentieel 
vertegenwoordigen. Aangezien overheidsinformatie met publieke middelen 
is gegenereerd, is de gedachte dat deze meerwaarde ook weer aan de 

maatschappij ten goede moet komen. De Who ziet op het voor iedereen 
beschikbaar stellen van gegevens die al openbaar zijn, in herbruikbaar en 
machineleesbaar formaat, op toegankelijke wijze en zoveel 
mogelijk vrij van kosten en beperkende rechten. Het gaat daarbij om niet-
gevoelige gegevens. Belangrijkste wijzigingen in deze implementatie zijn 
dat er specifieke hoogwaardige gegevenssets zullen worden aangewezen 
die aan strengere beschikbaarheidseisen moeten voldoen, dat dynamische 

gegevens 'live' moeten worden aangeboden, dat bepaalde onderwijzen 
onderzoeksinstellingen onderzoeksgegevens beschikbaar moeten maken en 
dat overheidsondernemingen gedeeltelijk onder de Who komen te vallen. 
Verder worden de tariefregels aangescherpt, de exclusiviteits-regelingen 

verder aan banden gelegd en wordt nader bepaald in welke formaten 
gegevens moeten worden aangeleverd. 

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

b. Wijziging van het besluit lokaal spoor in verband met de 
gedeeltelijke toepasselijkheid van richtlijn 2012/34/EU tot 
instelling van één Europese spoorwegruimte op de lokale spoorweg 
‘Hoekse lijn’ (Staatssecretaris van I&W) 

Het wijzigingsbesluit voorziet in implementatie van enige bepalingen van de 

sera-richtlijn voor het spoorgoederenvervoer dat plaatsvindt over een stuk 
van de lokale spoorweg 'Hoekse lijn'. Naar aanleiding van een lopende 
beroepsprocedure is geconstateerd dat delen van die richtlijn, waaronder 
het recht op toegang tot de spoorweg en tot dienstvoorzieningen, een 

wettelijke omzetting vergen. Met de wijziging van het Besluit lokaal spoor 
wordt in dat besluit een hoofdstuk ingevoegd dat specifiek van toepassing 
is op het goederentraject over de Hoekse lijn. De regels zijn nodig voor een 

volledige implementatie van de sera-richtlijn. Voor de praktijk zal er niets 
veranderen (er vindt reeds goederenvervoer over het traject plaats). 
 
Aangenomen. De minister van I&W zal het besluit om advies aanhangig 
doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
6. Internetconsultaties 

a. Voorstel voor starten internetconsultatie instellingswet 
adviescollege toetsing regeldruk (Minister van EZK) 
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Het voorstel betreft het kunnen starten van het internetconsultatietraject 
van de Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk.  
De Instellingswet heeft als doel het instellen van een adviescollege met een 

(meer) permanent karakter dat zich richt op de toetsing van de 
werkbaarheid en transparantie van de regeldrukeffecten van voorgenomen 
regelgeving. Deze zal grotendeels doen wat het huidige tijdelijke 
Adviescollege toetsing regeldruk doet. Voorstel is het eveneens 
Adviescollege toetsing regeldruk te noemen. Het huidige Adviescollege 
toetsing regeldruk heeft een looptijd tot 1 december 2022 en kan wegens 

wetstechnische redenen niet verlengd worden.  
 
Aangenomen. De minister van EZK zal het voorstel publiceren ter 
internetconsultatie. 

 
7. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake wetsvoorstel versterking participatie op 
decentraal niveau (Minister van BZK)  

Dit wetsvoorstel bevestigt de zeggenschap van de decentrale 
volksvertegenwoordiging (bij gemeenten, provincies, waterschappen en 
BES-eilanden) over burgerparticipatie en moderniseert de 
inspraakverordening naar een participatieverordening. Tevens wordt op 

wetsniveau geëxpliciteerd dat in de participatieverordening ook regels 
kunnen worden gesteld over het uitdaagrecht. Het doel van deze wijziging 
is te bevorderen dat voor zowel inwoners als decentrale overheden duidelijk 
is binnen welke kaders inwoners kunnen participeren bij onderwerpen die 
hun directe omgeving raken. Met (o.a.) het wetsvoorstel wordt uitvoering 
gegeven aan de afspraak uit het coalitieakkoord om op lokaal niveau 

mogelijkheden voor burgerparticipatie en burgerinitiatieven, zoals het 

uitdaagrecht (right to challenge), te stimuleren en de toezegging aan de 
Tweede Kamer tot verankering van het uitdaagrecht in de Gemeentewet. 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel aan de Tweede Kamer 
doen sturen.  
 

b. Nader rapport inzake een oud voorstel van wet en een nota van 
wijziging op het terrein van Defensie (Staatssecretaris van Defensie) 

Dit nader rapport komt voort uit een Rijksbrede actie om 'verweesde' 
adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State, waarop ten 
onrechte niet eerder een reactie van de regering is gevolgd, openbaar te 
maken. De minister voor Rechtsbescherming heeft de beide Kamers bij 
brief van 21 juli 2021 over deze actie geïnformeerd. 
Interdepartementaal is afgesproken om op alle 'verweesde' adviezen van de 
Raad van State waar onverhoopt geen nader rapport op is uitgebracht, 

alsnog een nader rapport uit te brengen. In het nader rapport is geen 
inhoudelijke reactie op het 'verweesde' advies opgenomen. Vanwege de tijd 
die inmiddels is verstreken, is het voornemen zoals voorgelegd in het 
wetsvoorstel niet meer actueel. Ook het advies van de Raad van State is 
inmiddels zodanig oud dat dit niet noodzakelijkerwijs de huidige 
opvattingen van de Raad van State weergeeft. 

De nota van wijziging is niet ingediend en daarmee is openbaarmaking van 
het advies ook achterwege gebleven. Dit nader rapport betreft het 
'verweesde' advies ten aanzien van het voorstel van wet houdende de 
wijziging van de Uitkeringswet gewezen militairen (2012). 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Defensie zal de nota van wijziging 
niet indienen bij de Staten Generaal en de nota van wijziging met het 

advies van de Raad van State en het nader rapport openbaar maken. 
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c. Nader rapport inzake wijziging van de wet uitvoering 
antidopingbeleid en instelling van de beoordelingscommissie 
dopingzaken (Wet beoordelingscommissie dopingzaken) (Minister 
voor LZS) 

Het wetsvoorstel strekt tot instelling van een Beoordelingscommissie 

dopingzaken dat als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) besluiten van de 
Dopingautoriteit in administratief beroep opnieuw beoordeelt. Dit zbo 
neemt de rol en taken over van de huidige Beroepscommissie Nationale 
Dopingregels, die door WADA als onvoldoende institutioneel en 
organisatorisch onafhankelijk van de Dopingautoriteit wordt gezien. Dit 
levert een non-conformiteit aan de Wereld Anti-Doping Code (Code) op. Als 
Nederland geen gehoor geeft aan de in de Code opgenomen verplichting 

dat besluiten van de Dopingautoriteit worden beoordeeld door een van de 

Dopingautoriteit onafhankelijke instelling, zal de Dopingautoriteit niet meer 
vertegenwoordigd mogen zijn in commissies en besturen van WADA en 
internationale sportorganisaties. Daarnaast zou Nederland eventueel geen 
regionale, continentale of wereldkampioenschappen mogen hosten, en 
mogen Nederlandse sporters niet aan dergelijke evenementen deelnemen 

onder Nederlandse vlag. Dit wetsvoorstel is met WADA besproken, die deze 
ziet als conform de Code. In deze meest recente versie van het 
wetsvoorstel is het advies van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van 
State verwerkt.  
 
Aangenomen. De minister voor LZS zal het wetsvoorstel aan de Tweede 
Kamer doen sturen. 

 
8. Instellingen commissies en benoemingen 

a. Benoeming procureur-generaal en lid van het College van 
procureurs-generaal (Minister van J&V)  

De raad stemt in met de benoeming van mr. A.R.E. Schram als lid van het 
College procureurs-generaal.  
 

b. Herbenoeming ACVZ-leden (Staatssecretaris van J&V) 

De raad stemt in met de herbenoeming van prof. dr. H.A.G. de Valk en dr. 
M.A.K. Klaassen als lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 
(ACVZ).  
 

c. Benoeming lid Adviescollege openbaarheid en 
informatiehuishouding (Minister van BZK) 

De raad stemt in met de benoeming van mr. C.C.J.M. Koetsenruijter als lid 
van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding.  

 
d. Instelling adviescommissie n.a.v. motie Segers c.s. (Kamerstuk 35 

788, nr. 136) (Minister van BZK) 

De motie Segers c.s. verzoekt de regering tot het instellen van een breed 
samengestelde commissie die onderzoekt hoe de ontwikkeling van 
radicalisering en politieke polarisatie verloopt en op basis van 
wetenschappelijke inzichten analyseert wat de effecten hiervan op het 
democratisch proces zijn. Voorts wordt de commissie gevraagd 

aanbevelingen te doen over hoe onze democratie beter te weren tegen 
extremisme, radicalisering en polarisatie en wat in deze tijd bijdraagt aan 
de versterking van de democratische rechtstaat. 
 



 - 7 - MR 15 juli 2022  

Aangenomen. De raad stemt in met de instelling van de adviescommissie 
Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde en met benoeming van 
de voorzitter A. Marcouch. 

 
e. Benoeming collegeleden Adviescollege ICT-toetsing (Staatssecretaris 

van BZK) 

De raad stemt in met de benoeming van A.J.M. de Bruin en prof. dr. A. van 
Deursen als lid van het Adviescollege ICT-toetsing.  

 
f. Voordracht benoeming nieuwe voorzitter voor de Commissie voor 

de milieueffectrapportage (Staatssecretaris van I&W) 

De raad stemt in met de benoeming van prof. dr. ir. J.T. Mommaas als 

voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage. 
 

g. Benoeming advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 
(Minister voor Rechtsbescherming) 

De raad stemt in met de benoeming van mr. M.R.T. Pauwels als advocaat-
generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. 
 

h. Voordracht benoeming vijfde lid van de Raad voor de rechtspraak 
(Minister voor Rechtsbescherming) 

 De raad stemt in met de benoeming van mr. P.W.E.C. Pulles als lid van de 
Raad voor de rechtspraak.  

 
9. Aanvulling tijdlijnreconstructie COVID-19 april en mei 2022 (Minister van 

J&V) 

Sinds december 2020 staat de tijdlijnreconstructie met belangrijke besluiten en 

gebeurtenissen rondom (de aanpak van) COVID-19 gepubliceerd op 
Rijksoverheid.nl. Deze tijdlijnreconstructie wordt periodiek aangevuld na 
afstemming met alle ministeries. Bijgaand treft u de laatste aanvulling aan. 
 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 

10. Deelneming Staat aan Euro Controle Route, Europese Groepering voor 
Territoriale Samenwerking (Minister van BZK) 

Dit voorstel betreft instemming van deelname door de Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT) van het ministerie van I&W aan het internationaal 
samenwerkingsverband Euro Controle Route (ECR). Omdat de ECR kiest voor een 
eigen rechtspersoonlijkheid in de vorm van een Europese Groepering Territoriale 

Samenwerking (EGTS), zoals geregeld in EU Verordening 1082/2006. De ECR 
richt zich op toezicht op wegverkeer en is sinds 1999 als een proeftuin 
organisatorisch ondergebracht bij het Benelux-secretariaat, maar zowel ECR als 
Benelux-secretariaat vinden verzelfstandiging passender. 

 
 Aangenomen. De minister van BZK zal het besluit in het kader van de voorhang 

aan de Staten-Generaal sturen. 
 

11. Voorstel governance eerste Staat van de uitvoering (Minister van BZK)  

Dit najaar zal voor het eerst een Staat van de Uitvoering worden uitgebracht. 
Met de Staat wordt een breed en domeinoverstijgend beeld geschetst van de 
staat van de uitvoering in Nederland, mogelijke fundamentele 
systeemvraagstukken en goede voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk van de 

publieke dienstverlening. De totstandkoming van de Staat is onderdeel van Werk 



 - 8 - MR 15 juli 2022  

aan Uitvoering (WaU) en heeft tot doel de uitvoeringsproblematiek helder te 
agenderen en antwoord te geven op de vraag of de uitvoering in staat is gericht 
op publieke waarde hun dienstverlening goed vorm te geven. De Staat dient als 

input voor het gesprek over ontwikkelingen en dilemma’s tussen politiek, beleid 
en uitvoering.  
 
Aangenomen.  
 

12. Brief aan de Kamers inzake wijziging governance stichting ICTU 
(Staatssecretaris van BZK)  

Het ABD-rapport over de governance van ICTU is aanleiding geweest om het 
overleg aan te gaan met ICTU over de noodzakelijke en gewenste wijzigingen. 

Dit heeft geresulteerd in aangepaste Statuten die zijn opgesteld in afstemming 

met ICTU en BZK. Er is met de wijziging van deze governance en statuten geen 
sprake van een nieuwe Stichting en om die reden hoeft ook niet de 
voorhangprocedure gevolgd te worden die daarbij van toepassing is. Gegeven de 
aard van de wijzigingen en de zorgvuldigheid is besloten om de stappen die in 
deze procedure genomen worden toch te volgen. Het doel van de Stichting blijft 

ongewijzigd. De deelnemende organisaties BZK, VNG, IPO en UvW krijgen in de 
nieuwe governance een passende verantwoordelijkheid toebedeeld waarbij de 
drie laatstgenoemde aangesloten organisaties dezelfde bevoegdheden toebedeeld 
krijgen als BZK. Dat is een wijziging ten opzichte van de huidige situatie, waarbij 
BZK nog een aanwijzingsbevoegdheid heeft. In de 
nieuwe statuten is deze overgegaan op de nieuw te vormen Raad van Toezicht. 
 

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

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake routekaarten I-strategie Rijk 2022-
2025 (Staatssecretaris van BZK) 

De I-strategie Rijk richt zich op de digitalisering van de rijksoverheid en 
beschrijft de belangrijkste uitdagingen voor de informatievoorziening van de 
rijksoverheid voor de komende jaren; op en tussen de ministeries en hun 
uitvoeringsorganisaties en qua uitvoering grotendeels 'onder de motorkap'. De 

strategie heeft tien inhoudelijke thema's met elk 3 tot 5 speerpunten. Binnen de 
prioritaire speerpunten bepalen de ministeries zelf hun eigen resultaten, op 
voorwaarde dat deze bijdragen aan de gewenste uitkomst van het speerpunt. 
Bij de kamerbrief zitten de routekaarten per thema. Ze geven aan wanneer we 
welke resultaten bereiken, of wanneer we hiermee starten. Omdat het vaak 
omvangrijke trajecten zijn, lopen ze veelal door in de jaren erna. De 
routekaarten gaan, net als de I-strategie, uit van wat we nu weten. In het eerste 

kwartaal van elk jaar worden ze waar nodig geactualiseerd.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer 

sturen.  
 

14. Brief aan de Tweede Kamer inzake Kaders Werkagenda mbo (Minister van 
OCW) 

De minister van OCW gaat samen met studenten, docenten, mbo-instellingen, 

werkgevers, onderwijskoepels en vakbonden rond het mbo in een Werkagenda 
mbo aan de slag met:  
1. Kansengelijkheid  
2. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt  
3. Kwaliteit, onderzoek en innovatie  
In deze brief worden de kaders voor de Werkagenda mbo beschreven.  
In de Werkagenda wordt uitwerking gegeven aan de ambities uit het 

coalitieakkoord. Zoals aangekondigd in de Voorjaarsnota, investeert het kabinet 
uit de coalitieakkoordenveloppe structureel bijna € 200 miljoen in het mbo. 
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Daarnaast wordt er uit het Nationaal Groeifonds geïnvesteerd in het mbo en volgt 
er in de zomer verdere integrale besluitvorming over de resterende middelen uit 
de enveloppen van het coalitieakkoord. De Werkagenda mbo wordt daarom snel 

na Prinsjesdag van dit jaar gepresenteerd.  
 
Aangenomen. De minister van OCW zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

15. Wetsvoorstel aanpassing enkele bepalingen inzake bestuur en inrichting 
van academische ziekenhuizen (Minister van OCW)  

Het wetsvoorstel regelt de randvoorwaarden voor de samenvoeging tussen VUmc 
en AMC tot Amsterdam UMC, alsmede de gevolgen van die samenvoeging voor 
de samenwerking tussen de UvA, de VU en het nieuwe academische ziekenhuis. 

Ook worden de wettelijke bepalingen inzake de afstemming van de 

samenwerking tussen universiteiten en academisch ziekenhuizen van toepassing 
op alle universiteiten en academische ziekenhuizen, dus niet alleen de openbare 
maar ook de bijzondere, nu deze laatste niet meer uitgaan van dezelfde 
rechtspersoon. 
 

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

16. Brief aan de Tweede Kamer inzake implementatie beleidsvisie collecties 
uit een koloniale context (Staatssecretaris van OCW)  

Op 29 januari 2021 stuurde de toenmalig minister van OCW namens het kabinet 
de Beleidsvisie Collecties uit een koloniale context naar de Kamer. Deze visie was 
gebaseerd op het advies Koloniale collecties en de erkenning van onrecht van de 
Raad voor Cultuur en de Commissie-Gonçalves-Ho Kang You. 

In deze Kamerbrief informeert de staatssecretaris van OCW mede namens de 

ministers van BZ en voor BHOS over de implementatie van de beleidsvisie, 
waaronder de instelling van een commissie die zal adviseren over ingediende 
verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen. Daarnaast wordt de wijze van 
ondersteuning in het herkomstonderzoek door musea en een intensivering van 
de internationale museale samenwerking benoemd. Het instellingsbesluit van de 
commissie zal op korte termijn worden gepubliceerd in de Staatscourant. 

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

17. Wetsvoorstel Toekomst Accountancysector (Minister van Financiën) 
Zie MR d.d. 8 juli 2022, pt. 16  

Het wetsvoorstel bevat maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke controle 
duurzaam te verbeteren. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de 
kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector 

(Cta). Het wetsvoorstel bevat:  
 Een juridische grondslag voor de audit quality indicators (de indicatoren die 

inzicht kunnen geven in de kwaliteit van wettelijke controles).  
 Een versterking van de interne governance van de grootste 

accountantsorganisaties (AO's), door deze organisaties te verplichten een intern 
toezichtorgaan in te stellen met bevoegdheden ten aanzien van investeringen en 

winstuitkering.  
 Een bevoegdheid voor de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor accountants, 

de NBA, om een AO aan te wijzen in gevallen waarin een controlecliënt geen AO 
bereid vindt de wettelijke controle te verrichten.  

 Vereenvoudiging en versterking van het toezicht op niet-oob-AO's door de 
toezichtuitvoering bij de AFM onder te brengen en het verlagen van de drempel 
voor AO's om bij de AFM melding te doen van geconstateerde gebreken in een 

wettelijke controle.  
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 Een handhavingsinstrumentarium van de AFM wordt aangescherpt door op te 
kunnen treden tegen accountantsorganisaties bij gebreken in individuele 
wettelijke controles.  

 Wijzigingen ten aanzien van de vakbekwaamheid van buitenlandse accountants, 
de modernisering van de governance van de NBA en de stroomlijning van het 
accountantstuchtrecht.  
 
Aangenomen. De minister van Financiën zal het voorstel om advies aanhangig 
doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
18. Financiële voorwaarden asiel (Minister van Financiën) 

Zie MR d.d. 8 juli 2022, pt. 26d 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 

 
19. Kamerbrief en 11e voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 

(Staatssecretaris van Financiën (T&D)) 

In deze 11e Voortgangsrapportage (VGR) wordt de voortgang geschetst van de 
Hersteloperatie Toeslagen. Hierbij wordt aandacht besteed aan: 
- integraal herstel (hoofdstuk 1) 
- financieel herstel (hoofdstuk 2) 
- schuldenaanpak (hoofdstuk 3) 

- beleid (hoofdstuk 4) 
- organisatie, samenwerking en financiën (hoofdstuk 5) 
Tevens heeft de MR gesproken over de ex-partnerregeling. De hoofdlijnen van de 
ex-partnerregeling zijn opgenomen in de aanbiedingsbrief bij de VGR. Hierover 
wordt een wetsvoorstel voorbereid. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (T&D) zal de brief aan de 

Tweede Kamer sturen. 
 

20. Brief aan de Tweede Kamer inzake versterking van de aanpak van 
dividendstripping (Staatssecretaris van Financiën (F&B)) 

Bij dividendstripping wordt de economische en juridische gerechtigdheid tot 
dividenden opgesplitst om een dividendbelastingvoordeel te behalen. De 
(buitenlandse) aandeelhouder behoudt hierbij de economische gerechtigdheid bij 
de opbrengst van aandelen (de dividenden), maar draagt de aandelen met het 

recht op dividend over aan een andere partij die recht heeft op een gunstigere 
behandeling voor de dividendbelasting dan de oorspronkelijke aandeelhouder. De 
heffing van dividendbelasting kan op deze wijze worden beperkt. Van 15 
december 2021 tot en met 26 januari 2022 heeft een openbare 
internetconsultatie plaatsgevonden waarbij belangstellenden in de gelegenheid 
zijn gesteld om de voor hen van belang zijnde aspecten in relatie tot de aanpak 
van dividendstripping onder de aandacht te brengen.  

Deze brief is als volgt opgebouwd. Na een korte schets van het fenomeen 
dividendstripping (paragraaf 1), wordt ingegaan op de aanleiding om de aanpak 
van dividendstripping te versterken en worden de randvoorwaarden besproken 
waaraan nieuwe aanvullende maatregelen moeten voldoen (paragrafen 2 en 3). 
Daarna volgt een beknopte samenvatting van de internetconsultatie die heeft 
plaatsgevonden (paragraaf 4). Vervolgens worden de verschillende fiscale 

oplossingsrichtingen en het draagvlak daarvoor nader toegelicht alsmede hoe het 
kabinet een en ander weegt (paragraaf 5). Tot slot wordt het vervolgtraject met 
betrekking tot de versterking van de aanpak van dividendstripping beschreven 
(paragraaf 6).  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (F&B) zal de brief aan de 
Tweede Kamer sturen. 
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21. Mededeling openbaarmaking vluchtgegevens regeringsvliegtuig (Minister 
van I&W) 

De mededeling behelst een nieuwe wijze van openbaarmaking van 
vluchtgegevens van het regeringsvliegtuig. De vluchtgegevens worden elk 
kwartaal openbaar gemaakt. 

 
Aangenomen 
 

22. Verlenging van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (“GO-
regeling”) tot 1 juli 2025 (Minister van EZK)  

Sinds 2009 biedt de GO-regeling 50% staatsgarantie op bancaire leningen en 
bankgarantiefaciliteiten vanaf 1,5 miljoen tot € 150 miljoen per onderneming. 

Het doel van de GO-regeling is kredietverlening aan het mkb en (middel)grote 
bedrijven te stimuleren, die zonder garantie niet, gedeeltelijk of slechts 

moeizaam tot stand zou komen.  
Eind 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan 
Dialogic opdracht gegeven de subsidiemodule Garantie Ondernemingsfinanciering 
(hierna: GO-regeling) te evalueren. Uit de evaluatie blijkt dat de GO-regeling 
doelmatig en doeltreffend is en vooral gebruikt wordt in tijden van crisis. De 
formele vervaldatum van de GO-regeling is 1 juli 2023. De regeling wordt met 2 
jaar verlengd tot en met 1 juli 2025. Dit maakt het mogelijk om de regelingen 

2024 opnieuw over een periode van 5 jaar te evalueren. De GO-regeling is 
kostendekkend en bevat geen staatssteun.  
 
Aangenomen. De minister van EZK zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

23. Brief aan de Tweede Kamer inzake MKB-financiering: knelpunten en 

acties (Minister van EZK) 
Aangeboden aan RFEI d.d. 5 juli 2022, punt 3 

De Kamerbrief heeft betrekking op hoe bedrijven in het brede MKB beter de weg 
naar financiering weten te vinden en hoe bestaande financieringsmogelijkheden 
beter kunnen worden ontsloten voor deze ondernemers. Daarnaast komt aan de 
orde: 

1. Dat in de kern gezonde ondernemingendie willen investeren in transities 
dit niet kunnen. Oplossingen: BMKB-groen en middels een pilot reactie 
op advies comité voor ondernemerschap ‘versterken eigen vermogen 

mkb’. 
2. Een eerste reactie op het advies van het comité over ‘Dienstbare 

dienstverlening’.  
3. De evaluaties van beleidsinstrumenten (ROM’s, BMKB en Qredits) 

worden aangeboden. 
4. Reactie op het PWC rapport ‘het onbenut potentieel in de financiering 

van start-ups’.  

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

 
24. Onderhandelingen Integraal Zorgakkoord (Minister van VWS) 

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is in samenhang met andere CA-maatregelen op 
het terrein van de curatieve zorg een belangrijke ombuigingsmaatregel van het 
kabinet. Het is de bedoeling dat partijen in de zorg zich door middel van een 
bestuurlijk akkoord binden aan inhoudelijke en financiële afspraken. VWS en 
Financiën hebben met het oog op de onderhandelingen met partijen in de zorg 

afspraken maakt over de inzet voor het IZA.  
 
Aangenomen 
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25. Inzet en mandaat voor onderhandelingen over een nieuwe cao 
Rechterlijke macht 2022 en verder (Minister voor Rechtsbescherming) 

Aangenomen 
 

26. Brief aan de Tweede Kamer inzake uitwerking van de verzuimaanpak 
(Minister voor PVO) 

Met deze brief wordt verdere uitwerking gegeven aan de in maart aangekondigde 

nieuwe en aangescherpte verzuimaanpak n.a.v. de maatregel uit het 
coalitieakkoord. Elk kind moet zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, 
ongeacht de ondersteuningsbehoefte. Daarom is in het coalitieakkoord 
afgesproken dat we het aantal onnodige thuiszitters terugbrengen naar door elk 
kind een vorm van onderwijs te bieden, onder meer door het vormgeven van een 

digitale school. Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs en het is de 
taak van ons allemaal om er voor een veilig schoolklimaat te zorgen waar 

leerlingen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. En als het even tegenzit 
moet je gezien en ondersteund worden, en worden gemist als je er even niet 
bent. De verzuimaanpak bestaat uit drie actielijnen: 
1. Ieder kind wordt gezien, doordat we aanwezigheid centraal stellen; 
2. We bieden ieder kind een echt passend aanbod; 
3. We zetten digitaal afstandsonderwijs in voor kinderen en jongeren die geen 

(volledig) onderwijs op school (kunnen) volgen. 

In deze brief informeert de minister voor PVO mede namens de minister van 
OCW en de staatssecretaris van VWS de Tweede Kamer over de uitwerking van 
deze actielijnen en de onderliggende actiepunten.  
 
Aangenomen. De minister voor PVO zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

27. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 12 juli 2022 

a. RWIZO 

Vastgesteld 
 

1. Nader rapport voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 

2008 in verband met het invoeren van een 
investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel 
audiovisueel product (Staatssecretaris van OCW) 

Met dit wetsvoorstel wordt een investeringsverplichting 
geïntroduceerd voor aanbieders van commercieële mediadiensten op 
aanvraag (streamingsdiensten/video on demand (VDO) diensten), in 
Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (films, series en 
documentaires). Doel van dit voorstel is om de productie van 
audiovisueel media-aanbod dat kwalificeert als Nederlands cultureel 

audiovisueel product te stimuleren. De aanbieders moeten een deel 
van hun in Nederland gegenereerde relevante omzet (4,5%) van hun 
VOD-dienst investeren in het realiseren van (co)producties of in de 
verkrijging van exploitatielicenties voor al dan niet recent voltooide 
producties. VOD-diensten met een jaarlijkse omzet onder de 
vrijstellingsdrempel van €30 mln. vallen niet onder de 

investeringsverplichting. Een deel van de verplichte investering moet 
ten goede komen aan onafhankelijke producties.  
De investeringsverplichting gaat ook gelden voor commerciële 
aanbieders van mediadiensten die buiten Nederland zijn gevestigd, 
maar waarvan de mediadienst(en) zich richt(en) op publiek in 
Nederland. Dit aspect is gebaseerd op de herziene richtlijn 
audiovisuele mediadiensten (Richtlijn (EU) 2018/1808).  
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Het wetsvoorstel is voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 
Het nader rapport geeft de reactie op het advies van de Raad van 
State en beschrijft de wijzigingen in het wetsvoorstel en de 

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

 
2. Aanvalsplan groene en digitale banen (Minister van EZK) 

Kabinetsinzet om de tekorten aan technici en ICT'ers terug te dringen 
t.b.v. de klimaat- en digitale transitie. Betreft reactie op een motie en 
een separaat spoor naast het traject generieke arbeidsmarktkrapte. 

 

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

 
3. Besluitvorming over de Pallas-reactor (Minister van VWS) 

Besproken 
 

4. Voortgang inrichting staatscommissie MDMA (Minister van VWS) 

Aangehouden 
 
b. RFL 

Vastgesteld 
 

1.  Kabinetsreactie IBO Publieke investeringen (Minister van 
Financiën) 

Deze brief is de kabinetsreactie op het Interdepartementaal 
Beleidsonderzoek (IBO) Publieke investeringen en tevens de 
aanbiedingsbrief bij het IBO. 
In de kabinetsreactie wordt ingegaan op de vier hoofdaanbevelingen 
van het IBO en geschetste handelingsperspectieven hierbij, nl: 
1.  Stel het doel van het beleid centraal; 
2.  Weeg investeren altijd goed af, ook tegen andere vormen van 

overheidsingrijpen; 
3.  Ontwikkel en integreer kennis van de vormgeving en inrichting 

van investeringen; 
4. Maak weloverwogen keuzes bij de vormgeving van fondsen. 
 
Aangenomen. De minister van Financiën zal de brief aan de Tweede 
Kamer sturen. 

 
2.  Brief aan Tweede Kamer inzake voortgang en bijstelling van de 

planning van de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) 
(Minister voor K&E) 

De brief informeert de Tweede Kamer over de voortgang en bijstelling 
van de planning van de Wcw. De eerder gemelde planning (voor 
zomerreces naar Raad van State) is niet haalbaar. De Wcw geeft met 
name invulling aan (1) regierol van gemeenten t.a.v. collectieve 

warmtevoorziening en (2) tariefregulering op basis van werkelijke 
kosten. De belangrijkste punten uit de brief zijn: 
-  Gelet op gemeentelijke regie belangrijk dat Wcw wordt gedragen 

door gemeenten. 
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-  Wens van gemeenten t.a.v. van kunnen borgen van 
doorslaggevende invloed van een publieke partij bij de 
totstandkoming van collectieve warmte maakte heroverweging 

noodzakelijk van in Wcw opgenomen uitgangspunt dat alle 
soorten warmtebedrijven (publiek, privaat, publiek/privaat) 
onder gelijke condities mogen deelnemen. 

-  In overleg met betrokken partijen wordt borging van publieke 
deelname in de Wcw bezien en in dat kader wordt onderzoek 
uitgevoerd naar gevolgen hiervan voor haalbaarheid, snelheid 

warmtetransitie en bestaande initiatieven. Op basis van 
resultaten neemt minister voor K&E een definitief besluit. 

-  Genoemde acties maken eerder gemelde planning onhaalbaar. 
Nieuwe planning heeft geen gevolgen voor inwerkingtreding 
nieuwe tariefregulering (blijft 1-1-2025); leidt wel tot half jaar 

latere inwerkingtreding van marktordening. Geeft geen 
aanleiding tot apart wetgevingstraject voor tariefregulering. 

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

3.  Wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en 
natuur (Minister voor N&S) 

Het coalitieakkoord kondigt een transitiefonds aan voor het landelijk 
gebied en de natuur. Voor de instelling van dit tijdelijke 
begrotingsfonds is een wet nodig. Daarin worden de doelen 

vastgelegd en wordt de fondsbeheerder aangewezen. De wet wordt 
ondertekend door de minister van Financiën en voor N&S.  
Het wetsvoorstel is aangepast aan de consultatiereacties en aan de 
adviezen van het Adviescollege Toetsing Regeldruk en van de 

Algemene Rekenkamer. Ten aanzien van de consultatieversie zijn er 
toekenningscriteria toegevoegd en is de ‘vangnetbepaling’ aangepast 
(artikel 2, derde lid). Deze bepaling geeft de fondsbeheerder de 

bevoegdheid om ook maatregelen te financieren die gericht zijn op 
andere sectoren. 

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

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

geweest of op korte termijn zullen komen 

a.  Stemming over de goedkeuring Brede Economische en 
Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA) 
(35 154) 

b.  Goedkeuring protocollen Noord-Atlantisch Verdragtoetreding van 
de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (36 162) 

c.  Debat EK Voorjaarsnota 12 juli 2022 

d.  Kamervragen Van der Plas over het toenemende gebruik van Signal 
onder bewindspersonen en het verwijderen van berichten door de 
minister-president 19 mei 2022 (2022Z09875) 
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29. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet 
in de agenda zijn opgenomen 

a1. Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de 
bestrijding van de epidemie van infectieziekten behorend tot groep 
A1 of een directe dreiging daarvan (Minister van VWS) 

In de brief van 4 mei 2022 van de ministers van VWS en BZK is (als reactie 
op de motie-Tielen) aan beide Kamers toegezegd dat voor 1 september 

2022 een wetsvoorstel eerste tranche van de wijziging van de Wet publieke 
gezondheid wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat 
structurele grondslagen voor het nemen van verplichtende collectieve 
maatregelen voor de bestrijding van een (dreigende) epidemie van 
infectieziekten behorend tot groep A1. Infectieziekten met pandemisch 

potentieel kunnen, als het belang van de volksgezondheid dat vordert, in 
groep A1 worden geplaatst. Het in A1 plaatsen van een infectieziekte 

gebeurt via de gebruikelijke Wpg-systematiek van incorporatie: bij regeling 
van de minister van VWS, in overeenstemming met het gevoelen van de 
MR, en binnen acht weken gevolgd door een wetsvoorstel ter incorporatie. 
In het wetstraject hebben de Kamers zeggenschap over de aanwijzing van 
een infectieziekte. Op 3 juni is een consultatiefiche in de MR behandeld, 
waarbij de MR is geïnformeerd over de hoofdlijnen van het voorstel. De 
ontvangen reacties en adviezen zijn inmiddels verwerkt. De verwachting is 

dat de Afdeling op 10 augustus 2022 advies uitbrengt. Naar verwachting 
kan het voorstel voor 1 september worden ingediend bij de Tweede Kamer. 
 
Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel om spoedadvies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 

 
a2. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

Behandeld in samenhang met pt.29a1. 

 
b. Stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie 

over derogatie van de Nitraatrichtlijn 2022-2025  

De minister van LNV zal een brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 
c. Stand van zaken stikstof en landelijk gebied (Minister voor N&S) 

De brief gaat in op de door provincies ingediende versnellingsvoorstellen en 
op de omgang met PAS-melders. Daarnaast wordt in de brief aangegeven 
hoe wordt omgegaan met de aangenomen moties n.a.v. het plenaire debat 
over het stikstofbeleid van 23 juni jl. Tot slot geeft de brief een nadere 
toelichting op een aantal onderwerpen omtrent de startnotitie Nationaal 
Programma Landelijk Gebied. 

 
Aangenomen. De minister voor N&S zal de brief aan de Staten-Generaal 
sturen.  

 
d. Vullen bergingen Norg en Bergermeer 

e. Inzet rijksambtenaren crisisopvang  

f. Brief kabinetsreactie initiatiefvoorstel conditionele eindafrekening 
dividendbelasting 

De staatssecretaris van FIN (F&B) zal een brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  



 - 16 - MR 15 juli 2022  

 
g. Commissie parameters 

h. AMLA (Europese anti witwas-autoriteit) 

i.  Uitspraak gerechtshof Den Haag inzake belastingdienst 13 juli 2022 

j. Vervangingsregeling zomerreces 

k. Benoeming Programma Directeur-Generaal Ruimtelijke Ordening 

Drs. M.H.T. Jansen 

 
l. Afscheid adjunct-secretaris P. Rozenberg 

 
XX. Besluitenlijst 

 
Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Vernieuwing Expression of Principles met Tata Steel Nederland 

(Minister van EZK) 

Voor kennisgeving aangenomen.  
 
b. Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2021 – 2023 

(Staatssecretaris van Defensie) 

Voor kennisgeving aangenomen.  
 
 

 

 
 


