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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 11 februari 2022  

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aangevangen 's morgens om 11.45 uur  

en 's middags voortgezet 

 

_______________________ 

 

 
0.   Vaststelling agenda 

Vastgesteld  
 

1a. Notulen van de vergadering van 8 januari 2022 
(nr.3759232) 

Vastgesteld  
 

1b. Notulen van de vergadering van 10 januari 2022 
(nr.3759491)  

Vastgesteld  
 

1c. Notulen van de vergadering van 21 januari 2022 
(nr.3759713 en nr.3760271)  

Vastgesteld 
 

1d. P-Notulen van de vergadering van 21 januari 2022 
(nr.3759821) 

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Besluit houdende wijziging van het besluit bouwwerken 
leefomgeving in verband met de brandveiligheid van 
parkeergarages en normen voor daglicht (Minister voor VRO) 

Deze wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving bevat wijzigingen 
voor twee technische onderwerpen: de brandveiligheid van parkeergarages 
en normen voor daglicht. 
Parkeergarages: Branden in parkeergarages zijn steeds moeilijker te 
bestrijden door de brandweer. Moderne auto's zijn groter en bevatten meer 

kunststof. Ook is sprake van meer auto's op alternatieve brandstoffen 
(elektrisch/ waterstof). Vooral in parkeergarages onder hoge gebouwen 
waarin wordt geslapen, leidt dit tot extra risico's. Deze wijziging regelt dat 
bij deze gebouwen (nieuwbouw) een sprinklerinstallatie in de 
parkeergarage moet worden aangebracht. Verder gaat het om eisen voor 
het plaatsen van elektrische laadpalen. 
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Daglicht: De huidige Bbl-eisen voor daglichttoetreding in gebouwen zijn 
aangepast op de Europese EN-norm voor daglicht. Deze aanpassing is 
beleidsneutraal. 

 
Aangenomen. De minister voor VRO zal het besluit doen vaststellen en 
vervolgens aan de Staten-Generaal sturen. 

 
b. Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding 

tot leraar basisonderwijs (Minister van OCW)  

Dit ontwerpbesluit geeft studenten de mogelijkheid aan een opleiding tot 
leraar basisonderwijs (de pabo) te beginnen wanneer zij nog niet voldoen 
aan de bijzondere  nadere vooropleidingseisen uit artikel 7.25a van de 

WHW. Zij krijgen vervolgens de  mogelijkheid om gedurende het eerste 

jaar van inschrijving aan te tonen dat zij aan deze eisen voldoen. 
Onderzocht zal worden in hoeverre deze maatregel de toegankelijkheid van 
de pabo vergroot. Eveneens zal het effect van deze maatregel op de 
studievoortgang van studenten en de belasting van studenten en 
deelnemende instellingen (en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs) 

worden onderzocht. Het experiment zal met het oog hierop worden 
geevalueerd. Ook zal het experiment gedurende het tweede studiejaar 
tussentijds worden geevalueerd. 
 
Aangenomen. De minister van OCW 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 bij de Afdeling 

advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 
c. Besluit tot wijziging van het besluit gedragstoezicht financiële 

ondernemingen Wft in verband met het vervallen van de EVC-

procedure voor de erkenning  van verworven competenties (EVC) 
(Minister van Financiën) 

Een financieel adviseur moet vakbekwaam zijn en kan dit aantonen door 
een regulier Wft-examen af te leggen of door de EVC-procedure te 
doorlopen. De EVC-procedure is een alternatief voor het reguliere Wft-

examen en was vooral bedoeld voor adviseurs die voor invoering van het 
nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk in 2014 niet over een Wft-diploma 
beschikten. Vanaf 1 januari 2017 is het niet langer toegestaan om zonder 
te beschikken over een Wft-diploma te adviseren over een financieel 
product. Gelet op de beperkte vraag naar de EVC-procedure, de beperkte 
mogelijkheden voor het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 
om de inhoudelijke kwaliteit van de vakbekwaamheidseisen te waarborgen 

en de hoge uitvoeringskosten van EVC-examens, komt in dit 
wijzigingsbesluit de EVC-procedure te vervallen. 

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

 
d. Besluit afwijkend gebruik frequentieruimte (Minister van EZK) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 
e. Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de aanpassing van de 

koppeling gewerkte uren voor de ouder met een partner met WIz-
indicatie of een gedetineerde partner (Minister van SZW) 

Gezinnen waar een ouder werkt of een traject naar werk volgt en de andere 
ouder een permanente Wlz-indicatie heeft, hebben per 1-1-2021 recht 

gekregen op kinderopvangtoeslag. Per 1-1-2022 zijn hier gedetineerde 
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partners aan toegevoegd en tot slot worden per 1-1-2023 partners met een 
tijdelijke Wlz-indicatie toegevoegd. Naast het wel of geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag, wordt voor de hoeveelheid recht gekeken naar het 

aantal gewerkte uren. Met onderhavige technische wijziging van het Besluit 
kinderopvangtoeslag wordt voorkomen dat het aantal gewerkte uren een 
knelpunt oplevert voor deze gezinnen. De ouders met een Wlz-indicatie of 
in detentie worden voor de kinderopvangtoeslag als doelgroepouder 
behandeld, met maximaal recht op kinderopvangtoeslag voor 230 uur per 
maand. 

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

 
f. Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetene Wajong, het 

besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden 
volksverzekeringen 1999, het besluit uitbreiding en beperking kring 
verzekerden volksverzekeringen BES, het besluit uitbreiding kring 
verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het besluit 
zorgverzekering BES in verband met wijzigingen van diverse aard 
(Minister voor APP) 

Deze besluiten zijn gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie of 
gewijzigde wet- en regelgeving of met het oog op de uitvoeringspraktijk. 
De nadruk ligt op de wijzigingen in het BUB volksverzekeringen. De 

wijzigingen zijn met name technisch van aard, maar er zijn ook een paar 
wijzigingen waarmee de kring van verzekerden is uitgebreid of juist 
beperkt. 
 

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

 

g. Besluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en 
behandeling van levensmiddelen in verband met aanpassingen met 
betrekking tot het waarschuwingsetiket voor pluimveevlees en de 
houdbaarheidsdata van eet- en drinkwaren en enkele technische 
aanpassingen (Minister van VWS) 

Het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen (hierna: 
het besluit) wordt allereerst gewijzigd in verband met het nieuwe 
waarschuwingsetiket voor verpakt pluimveevlees. Sinds 2001 is het 
verplicht dat de consument via de verpakking van pluimveevlees wordt 

gewaarschuwd voor de risico's van schadelijke bacteriën. Het 
waarschuwingsetiket voor pluimveevlees moet worden aangepast om de 
consument beter te informeren over goede hygiënemaatregelen bij het 

bewaren, bereiden en consumeren van het product. 
Het besluit wordt voorts gewijzigd met het oog op aansluiting bij Europese 
regelgeving ten aanzien van het etiketteren van bepaalde levensmiddelen 

met een datum van minimale houdbaarheid (of: 'tenminste houdbaar tot-
datum') dan wel een uiterste consumptiedatum (of: 'te gebruiken tot-
datum'). Verordening (EU) 1169/2011 bevat voorschriften hierover. 
Aanvullende nationale regels hieromtrent worden thans overbodig geacht 
en kunnen bovendien leiden tot verwarrende situaties voor de consument. 
Dit wordt in artikel I, onderdeel H, nader toegelicht. 
Tot slot is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele technische 

wijzigingen en verbeteringen door te voeren. Alle wijzigingen worden in de 
artikelsgewijze toelichting nader toegelicht. 
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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 bij de Afdeling 

advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Aanvulling tijdlijnreconstructie COVID-19 juli t/m september 2021 
(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. Ter kennisname is de aanvulling van het derde 

kwartaal 2021 aangeboden aan de ministerraad. 
 

De raad neemt kennis van de aanvulling op de tijdlijnreconstructie. 
 
b. Zelftesten en quarantaineregels voor stembureauleden (Minister van 

BZK) 

Tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zullen er verspreid 
over drie dagen zo'n 12.000 stemlokalen worden ingericht, waar ca. 
100.000 vrijwilligers als stembureaulid of teller actief zullen zijn. 
In het kader van de goede werking van de organisatie van de verkiezingen 
is voorgesteld dat gemeenten kosteloos zelftesten kunnen aanvragen via de 

Dienst Testen van VWS. De aanvullende maatregel van een zelftest kan 
stembureauleden en kiezers extra comfort geven om naar het stemlokaal te 
komen. Het sluit ook aan bij de systematiek van de Tweede 
Kamerverkiezing waarbij stembureauleden zich konden laten testen in de 

teststraten. De behoefte zal naar verwachting maximaal 150.000 zelftests 
zijn voor stembureauleden, tellers en gemeenteambtenaren die 

verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de verkiezingen. De kosten 
hiervoor lopen op tot ongeveer €0,5 mln. 
Daarnaast is voorgesteld, om voor de gemeenteraadsverkiezingen een 
uitzondering te maken op het quarantaineadvies en daarbij aan te sluiten 
bij de procedure en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de 
uitzondering voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen. 
 

Aangenomen 
 
c. Inzet boostvaccinatie voor jongeren in de leeftijd van 12 jaar tot en 

met 17 jaar (Minister van VWS) 

Op 4 februari jl. publiceerde de Gezondheidsraad zijn advies over het 
aanbieden van een boostvaccinatie aan jongeren van 12 tot en met 17 jaar. 

De raad geeft aan dat er geen medisch wetenschappelijke redenen zijn om 
alle jongeren in deze leeftijdsgroep een boostvaccinatie aanbieden en dat 
zij geen programmatische inzet van de boostvaccinatie in deze groep 

adviseren. Wel adviseert de raad om individueel maatwerk mogelijk te 
maken voor jongeren met een ernstige gecompromitteerd immuunsysteem 
en aan jongeren die een booster willen om kwetsbare familieleden te 
beschermen. Het kabinet is nog in afwachting van het EMA oordeel, mede 
gezien de nadelen en complexiteit in de uitvoering van off label gebruik. Dit 
komt naar verwachting over 3 weken. Bij een positief oordeel van het EMA 
is het voornemen in bredere zin de mogelijkheid te bieden tot een 

boostvaccinatie voor jongeren. Deze mogelijkheid biedt ruimte aan een 
eigen afweging van jongeren (en hun ouders), onder meer ten aanzien van 
het via een booster beschermen van kwetsbare gezinsleden. 
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Aangenomen. De minister van VWS zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 

 
d. MCC-19 d.d. 15 februari 2022 

De raad machtigt: 

- de MCC-19 van 15 februari 2022 om te besluiten over op- en 
afschaling van maatregelen en het intrekken van wetsvoorstellen en 
de minister van VWS om een en ander  vervolgens te verwerken in 
een brief aan de Tweede Kamer; 

- de ministers van VWS, BZK, J&V om deze maatregelen te verwerken 
 in tijdelijke regelingen en waar nodig aan te passen aan de 
 uitkomsten van een eventueel debat. 

 
e. Eerste deelrapport onderzoek OVV aanpak coronacrisis 

De raad machtigt de ministers van VWS, J&V, SZW en voor LZS en MP om 
het rapport na publicatie met aanbiedingsbrief aan de TK te sturen. 

 
4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 8 februari 2022, nr.5 
(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1 BNC-fiches 
1.1 Fiche 1: Mededeling en Richtlijn milieucriminaliteit 
1.2 Fiche 2: Verordening aanpak instrumentalisering op het gebied  

van migratie en asiel 
1.3 Fiche 3: Herziening en herschikking EU richtlijn en verordening  

voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof (‘Waterstof en gas 
decarbonisatiepakket’) 

1.4 Fiche 4: Wijziging verordening Europees systeem van nationale 
en regionale rekeningen 

1.5 Fiche 5: Raadsaanbeveling rechtvaardige klimaattransitie  
1.6 Fiche 6: Raadsaanbeveling Europese benadering  

microcredentials 
1.7 Fiche 7: Mededeling Duurzame koolstofcycli  
1.8 Fiche 8: Mededeling actieplan internationaal personenvervoer  

per spoor 
1.9 Fiche 9: Mededeling EU-Kader voor Stedelijke Mobiliteit  
1.10 Fiche 10: Verordening trans-Europese transportnetwerken  

(TEN-T) en mededeling verlenging van TEN-T netwerk naar  
naburige derde landen 

1.11 Fiche 11: Herziening Richtlijn Intelligente Transport Systemen 
2 Informele RBZ (Handel) Marseille d.d. 13 en 14 februari 2022  
2.1 WTO en de 12e Ministeriële Conferentie (MC12) 
2.2 EU-Afrika handelsbetrekkingen 
2.3 EU-VS Trade & Technology 
2.4  Lunch met de voorzitter van het INTA-comité  
3 Informele Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en 

Consumenten Bordeaux d.d. 14 en 15 februari 2022 
3.1 De impact van de digitale- en klimaattransitie op de arbeidsmarkt 
4 European Space Summit Toulouse d.d. 16 februari 2022 
4.1 Informele Raad voor Concurrentievermogen (Ruimtevaart) 

4.2 Ministeriële European Space Agency-raad 

5 Top Europese Unie - Afrikaanse Unie (Brussel) d.d.17 en 18 februari 
2022 

6 Stand van zaken Women on Boards 
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b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. Nadere rapporten 

a. Twee voorstellen van wet, een nota van wijziging en een ontwerp 
van een algemene maatregel van bestuur op het terrein van 
belastingen (Staatssecretaris van Financiën) 

Dit nader rapport heeft betrekking op een aantal oude adviezen van de 
Raad van State waarop nooit een reactie van de regering ('nader rapport') 

is gevolgd. Omdat een advies pas openbaar wordt nadat de regering 
daarover heeft beslist, zijn deze adviezen nog niet openbaar en kunnen dus 

ook niet door geïnteresseerden worden geraadpleegd. Het kabinet hecht 
eraan dat ook deze oude adviezen openbaar worden en komt daarom 
alsnog met een nader rapport.  
 
Aangenomen. De staatssecretarissen van Financiën zullen de voorstellen 

niet verder in procedure brengen en publiceren.  
 

6. Instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en 
beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale 
overheid (Staatssecretaris van BZK) 

Met dit wetsvoorstel krijgt het Adviescollege ICT-toetsing (Adviescollege), dat 
momenteel actief is op grond van het Instellingsbesluit Adviescollege ICT-
toetsing, een wettelijke status. Het Adviescollege kan gevraagd en ongevraagd 
adviseren over:  

1. een doeltreffende en doelmatige inrichting en toepassing van een 

informatiesysteem ter uitvoering van beleid of regelgeving;  
2. de risico's en slaagkans van een voorgenomen ICT-project (5 miljoen of meer) 
en daarbij een oordeel te geven over de mate van beheersbaarheid; en  
3. de doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud- en beheeractiviteiten 
van een informatiesysteem. Het bereik van het Adviescollege beperkt zich tot de 
ministeries, zbo's met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid, de politie en de 

Raad voor de rechtspraak. Inzet is om verder aandacht te houden op hoe het 
AcICT met zijn bevoegdheden uit dit wetsvoorstel de (ICT-)uitvoering van beleid 
het beste kan dienen; niet alleen voorafgaand maar ook tijdens de uitvoering. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 

 
7. Wijziging van de waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit) 

(Minister van I&W) 

Het wetsvoorstel heeft tot doel om artikel 2.10 van de Waterwet te 
verduidelijken. Aanleiding hiervoor vormen drie vergelijkbare uitspraken van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 december 2020. 
Hierin oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat eisen m.b.t. de 
waterkwaliteit niet in een beleidsregel voor de vergunningverlening in het kader 
van de Waterwet mogen worden gesteld, maar dat zij blijkens artikel 2.10 van 

die wet in een algemene maatregel van bestuur (amvb) op grond van hoofdstuk 
5 van de Wet milieubeheer moeten worden gesteld. Deze interpretatie geeft 
praktische problemen, omdat veel waterkwaliteit gerelateerde eisen niet bij amvb 
op grond van hoofdstuk 5 van de Waterwet zijn gesteld en het evenmin wenselijk 
of uitvoerbaar is om deze alsnog als zodanig vast te stellen. Het wetsvoorstel 
beoogt daarom de tot nu toe gehanteerde interpretatie van artikel 2.10 
duidelijker in de wet vast te leggen en in het bijzonder ook de verhouding tussen 

de Waterwet en hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer te verduidelijken. Tevens 
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is in de memorie van toelichting uitgebreid toegelicht waarom ook de 
toekomstige Omgevingswet niet zo geïnterpreteerd moet worden dat alle 
waterkwaliteit gerelateerde eisen bij amvb moeten worden gesteld, om te 

voorkomen dat een gelijksoortige discussie bij het van kracht worden van de 
Omgevingswet weer kan ontstaan. 
 
Aangenomen. De minister van I&W zal het voorstel om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 

 

8. Voorstel van wet tot wijziging van de van de wet luchtvaart in verband 
met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele 
technische verbeteringen (Minister van I&W) 

Het kan voorkomen dat de minister op korte termijn over informatie of gegevens 

dient te beschikken om een wettelijke taak of bevoegdheid te kunnen uitoefenen. 
In dergelijke uitzonderlijke gevallen kan het gewenst zijn om voor de spoedige 
levering van de informatie een beroep te kunnen doen op een wettelijke 
bepaling. In het kader hiervan worden in de Wet luchtvaart twee nieuwe 
artikelen opgenomen met een informatieverplichting voor de exploitant van de 

luchthaven Schiphol, de exploitant van een luchthaven van nationale betekenis 
en de burgerexploitant op een militaire luchthaven. Deze regelen dat de 
exploitanten op verzoek van de minister verplicht zijn om voor beleidsdoeleinden 
informatie aan te leveren die de minister nodig heeft voor de vervulling van zijn 
taken zoals neergelegd in de Wet luchtvaart. Het betreft informatie voor de 
ontwikkeling van beleid voor de (toekomst van de) burgerluchtvaart, derhalve in 
de fase die ruim voorafgaat aan de voorbereiding voor het vaststellen of wijzigen 

van het LVB, het LIB of een luchthavenbesluit. De exploitanten zijn verplicht tot 
het verstrekken van de bij hen berustende gegevens. Het betreft dus gegevens 
die de exploitant feitelijk tot zijn beschikking heeft en die niet al op de 
betreffende ministeries aanwezig is. Indien bepaalde informatie beschikbaar is op 

grond van een andere taak of bevoegdheid op grond van de Wet luchtvaart, 
bijvoorbeeld in het kader van toezicht en handhaving, kan deze worden 
(her)gebruikt en behoeft de informatie niet opnieuw door de de exploitant te 

worden verstrekt. 
 
Aangenomen. De minister van I&W zal het voorstel om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 

 
9. Verzamelwet wijziging bestaand UPV’s (Staatssecretaris van I&W) 

Dit besluit wijzigt het Besluit beheer autobanden en het Besluit beheer 
autowrakken en trekt het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 in. Aanleiding 
hiervoor is het per 1 januari 2023 van kracht worden van algemene regels met 

betrekking tot de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijk (UPV) 
voor autobanden, autowrakken en batterijen op grond van het Besluit regeling 
voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Deze algemene regels 

voor UPV volgen uit de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze wijzigingen en 
intrekking zijn wetstechnisch van aard en brengen geen inhoudelijke 
veranderingen teweeg in de UPV voor autobanden, autowrakken en batterijen en 

accu’s. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in het Besluit beheer 
autobanden een wijziging aan te brengen in de omschrijving van het begrip 
‘importeur’ en in het Besluit beheer verpakkingen 2014 een wijziging aan te 
brengen in het begrip ‘drankenkartons’. Deze wijzigingen zijn inhoudelijk van 
aard. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W 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 bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
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10. Brief aan de Kamers inzake de ZBO-evaluatie van de stichting Raad voor 
Accreditatie (Minister van EZK) 

Het ministerie van EZK heeft als stelselverantwoordelijke een wettelijke ZBO-
evaluatie laten uitvoeren van de Raad voor Accreditatie (RvA). De evaluatie richt 
zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid. De wettelijke taak van de RvA 

bestaat uit het beoordelen van conformiteitverklarende organisaties.  
In de Kamerbrief gaat de minister in op de uitkomsten van de evaluatie en de 
opvolging van de aanbevelingen. Op basis van het onderzoekrapport concludeert 
de minister dat de RvA doeltreffend en doelmatig invulling heeft gegeven aan zijn 
wettelijke taak. Er is een viertal aanbevelingen die de minister onderschrijft:  
1. Blijf investeren in digitaliseren en risicogebaseerd werken en hou daarbij oog 
voor andere veranderkundige aspecten.  

2. Investeer in communicatie met gebruikers en beoordelaars.  

3. Blijf samen met beleidspartners zoeken naar manieren om de 
maatschappelijke waarde van accreditatie te vergroten.  
4. Verken (met gebruikers) de mogelijkheden om doorlooptijden te verkorten. 
 
Aangenomen. De minister van EZK zal de brief aan de Staten-Generaal sturen.  

 
11. Nationale uitwerking en verdeling van middelen Brexit Adjustment 

Reserve (Minister van EZK) 

De 8 oktober jl. gepubliceerde BAR-verordening compenseert zowel private als 
publieke Brexit-gerelateerde kosten. Bij de nationale uitwerking wordt uitgegaan 
van a) een bedrijfslevenspoor, b) een visserijspoor en c) een spoor ter 
compensatie van publieke kosten (gemaakt tussen 1 januari 2020 en 31 
december 2023). 
NL heeft recht op €886 miljoen. NL heeft t/m 31 december 2023 om reeds 

gemaakte kosten dan wel nieuwe investeringen in het kader van de Brexit te 

vergoeden. De minister van EZK is bij de Commissie aangemeld als 
Managementautoriteit (MA) van de BAR. De RVO is de uitvoerende en betalende 
instantie.  
 Het visserijspoor is door LNV uitgewerkt. Hiervoor is in totaal €200 miljoen 

euro beschikbaar.  
 Het bedrijfslevenspoor is door EZK uitgewerkt. Hiervoor is €250-300 miljoen 

beschikbaar.  
 Het publieke kostenspoor moet nog worden uitgewerkt. Hiervoor is €364 

miljoen beschikbaar.  
Het fonds stelt ruim 22 miljoen beschikbaar voor technische assistentie. 
Allereerst worden de kosten van de MA hieruit bekostigd. Daarnaast wordt er van 
het resterende bedrag een bijdrage geleverd aan de kosten die de 
departementen maken voor de uitvoeringkosten. De uitvoeringskosten die niet 

gedekt kunnen worden binnen de BAR worden specifiek gedekt door de 
beleidsverantwoordelijke departementen. Indien bepaalde regelingen meer of 
minder belangstelling krijgen dan verwacht zal besloten worden over een 

herverdeling van uitgaven tussen de regelingen. De inzet is dat Nederland 
uiteindelijk de beschikbare 886 miljoen euro volledig heeft benut. 
 

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

12. Kabinetsstandpunt over het voorstel van wet van de Kamerleden 
Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (Minister voor 
LZS)  

Aangenomen 
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13. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 8 februari 2022 

a. Vierhoek  

Vastgesteld 
 

1.  Middellangetermijnvisie steunpakket 

Besproken en aangehouden tot de volgende vierhoek. 
 

2.  Schuldenproblematiek 

Besproken en aangehouden tot de volgende vierhoek.  

 
b. RFL  

Vastgesteld 
 

2. Inrichting CFL en RFL 

De notitie beschrijft de inrichting en werkwijze van de Raad voor de 
Fysieke Leefomgeving, inclusief bijbehorende Commissie voor de 

Fysieke Leefomgeving. Deze notitie wordt ter informatie aangeboden 
aan de RFL. 

 
Aangenomen 

 
3. Terugkoppeling afspraken BWO Fysieke Leefomgeving 19 

januari 2022 

Op initiatief van de minister voor VRO heeft op 19 januari 2022 een 
Bewindsliedenoverleg Fysieke Leefomgeving plaatsgevonden. Het doel 

van het overleg was om met bewindslieden in de fysieke leefomgeving 
te bespreken wat de inhoudelijke opgaven zijn, de coördinatie die 
nodig is en hoe daarin samen te werken. De afspraken uit het overleg 
zijn opgenomen in de bijgaande notitie en liggen ter vaststelling voor. 
 
Aangenomen 

 
4. Planning samenhang onderwerpen fysieke leefomgeving  

In de notitie wordt uiteen gezet welke plannen, activiteiten en 

producten in 2022 en de eerste helft van 2023 worden verwacht, 
uiteengezet per thema in het fysieke domein. Zodoende ontstaat 
inzicht en overzicht in de samenhang van de verschillende opgaven en 

bijbehorende processen. De bewindslieden worden gevraagd te delen 
wanneer zij invulling geven aan de toezegging van de minister-
president in het debat over de Regeringsverklaring om binnen drie 
weken een Kamerbrief over de planning van de uitwerking van de 

opgave over het coalitieakkoord te versturen ('de planning van de 
planning'). 
 
Aangenomen 
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c. MCKE  

Vastgesteld 
 

2. Kamerbrief proces en uitwerking coalitieakkoord Klimaat en 
Energie 

In de Kamerbrief wordt ingegaan op het proces en de werkwijze 
rondom de uitwerking van het coalitieakkoord voor Klimaat en Energie 

en de wijze waarop regie en governance worden ingevuld. 
 

Aangenomen 
 

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

a. Brief aan Tweede Kamer inzake motie Nijboer c.s. (31066, nr.964) 

b. Brief aan Tweede Kamer inzake de jeugdzorg 

c. Debat over de gaswinning in Groningen d.d. 9 februari 2022 

d. Verhoging vergoeding ouderschapsverlof 

e. Brieven aan Tweede Kamer inzake planning uitvoering 
coalitieakkoord 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen.  
 
b. Aansprakelijkstelling Staat door gedupeerde ouders 

Toeslagenaffaire 

c. Onderzoeken NIOD, KITLV en NIMH dekolonisatie Nederlands-Indië 

d. Niet openbaar 

 
 

 


