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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 27 januari 2023  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen aansluitend aan de ministerraad van het Koninkrijk 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld. 
 

1. Notulen van de vergadering van 13 januari 2023  
(nr.3779352 en nr.3779531)  

Aangehouden.  
 

2. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 24 januari 2023, nr.3  
(Minister van BZ) 

De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
 

1 BNC-fiches  
1.1 Fiche 1: Verordening certificeringskader voor koolstofverwijdering  
1.2 Fiche 2: Mededeling beleidskader bioplastics  

1.3 Fiche 3: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval  
1.4 Fiche 4: Mededeling EU dronestrategie 2.0  
1.5 Fiche 5: Wijziging Gemeenschapsmodellenverordening en  

Herschikking Modellenrichtlijn  
1.6 Fiche 6: Mededeling EU mondiale gezondheidsstrategie  
2 Raad Landbouw en Visserij d.d. 30 januari 2023  

2.1 Werkprogramma van het voorzitterschap  
2.2  Marktsituatie met name als gevolg van de invasie van Oekraïne  
2.3  Het potentieel van de bio-economie in het licht van de 

huidige uitdagingen, met bijzondere nadruk op rurale gebieden  
2.4 Diversen Landbouwaspecten Richtlijn Industriële Emissies  
2.5 Herziening van de wetgeving inzake dierenvervoer  
2.6 Etikettering van gemengde honing voor de herziening van 

de honing richtlijn 
2.7 Impact energiecrisis en inflatie op Europese boeren en  

voedselzekerheid  
3 Top EU-OEK d.d. 3 februari 2023  
 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
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3. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake wetsvoorstel aanpak samenhangende 
meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) (Staatssecretaris 
van VWS)  

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies met dictum 
C gegeven over het wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal 
domein (Wams). Naar aanleiding van dit advies is een nader rapport 

opgesteld en zijn het wetsvoorstel en de memorie van toelichting op 
onderdelen gewijzigd. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal het gewijzigde voorstel aan 
de Tweede Kamer doen sturen.  

 
4. Benoemingen en instelling  

a. Benoemen nieuwe voorzitter College financieel toezicht Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba (Staatssecretaris van BZK)  

De raad stemt in met de benoeming van drs. L.M.C. Ongering als de 
voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba.  
 

b. Benoeming lid Raad voor Cultuur (Staatssecretaris van OCW) 

De raad stemt in met de benoeming van N. Jouwe tot lid van de Raad voor 
Cultuur.  

 

c. Instellingsbesluit commissie onderzoek uithuisplaatsingen (Minister 
voor Rechtsbescherming) 

Met het instellingsbesluit wordt een externe commissie opgericht. Het 
onderzoek van de commissie richt zich op de samenhang van factoren die 
speelden bij gedupeerde gezinnen die te maken kregen met een 

uithuisplaatsing, de effecten van de samenloop tussen de 
toeslagenaffaire en de uithuisplaatsing op het leven van de gedupeerde 
gezinnen, en de rol van de overheid en overige betrokken instanties. Het 
onderzoek van de commissie is aanvullend op analyses en onderzoeken 
van het CBS en de Inspectie JenV en past binnen de brede aanpak gericht 
op erkenning, inzicht en oplossingen voor ouders en kinderen die 
gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire en te maken kregen met een 

uithuisplaatsing. 
 
De raad stemt in met de instelling van de Commissie onderzoek 

uithuisplaatsingen in relatie tot de toeslagenaffaire en de benoemingen van 
de volgende leden:  

 
M. Hamer, tevens voorzitter 

S. de Pauw-Gerlings 
M. Steketee 
M. van Twist 
P. Dijkshoorn 
F. Bruyning 
B. Walker 
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5. Aanpassing Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers om 
de vergoeding voor de werkzaamheden van leden van de provinciale 
staten en de algemene besturen en de waterschappen te verhogen 
(Minister van BZK)  

Er is vanwege toegenomen werkdruk en tijdsbeslag een hogere vergoeding voor 

Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen voorgesteld. Voor 
Statenleden wordt aangesloten bij de vergoeding van raadsleden in gemeenten 
van 100.001-150.000 inwoners. De voorgestelde vergoeding voor algemeen 
bestuursleden van waterschappen bedraagt in lijn met het advies van het 
Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers 38% van de 
Statenvergoeding.  
De provincies nemen de meerkosten van de verdere verhoging van de 

vergoeding voor hun rekening. Ook de verhoging van de vergoeding voor 

algemeen bestuursleden komt ten laste van de waterschappen. 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om advies bij Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

6. Januaribrief (Minister van Financiën) 

Net als in voorgaande jaren geeft de minister van Financiën middels de 
Januaribrief een toelichting aan de ministerraad op de aankomende 

voorjaarsbesluitvorming. De Januaribrief is een kabinetsinterne brief waarin de 
uitgangspunten en het tijdspad voor de voorjaarsbesluitvorming uiteen zijn 
gezet. De minister van Financiën verzoekt de overige kabinetsleden de inhoud 
van de brief mee te nemen in de voorbereiding op de voorjaarsbesluitvorming. 
 
Aangenomen.  

 
7. Fiscale verzamelwet 2024 (Staatssecretaris van Financiën (F&B) 

De fiscale wetgeving is constant aan veranderingen onderhevig. Dit vergt 
voortdurend inhoudelijke wijzigingen en technisch onderhoud. Het is voor de 
maatregelen in dit wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 wenselijk dat ze per 1 
januari 2024 in werking treden. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (F&B) zal het voorstel om advies 
bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 

 
8. Besluit geneesmiddelenprijzen (Minister van VWS)  

De Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) is een belangrijk instrument van de 
overheid om de prijzen van geneesmiddelen te matigen en de uitgaven aan 
geneesmiddelen te beheersen. Tegelijkertijd is sprake van groeiende aandacht 
voor het verkleinen van het risico op beschikbaarheidsproblemen van 

geneesmiddelen.  
Met dit besluit worden de maximumprijzen van groepen van vergelijkbare 
geneesmiddelen (o.b.v. werkzame stof, sterkte en farmaceutische vorm) met een 

relatief lage omzet (lager dan € 500.000) opgehoogd met 15%. Hiervoor wordt 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid die de Wgp biedt om nadere regels te 
stellen omtrent de wijze waarop maximumprijzen worden vastgesteld. Het betreft 
een voorzorgsmaatregel die is bedoeld om eventuele risico's op 
beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen aan de zogenoemde 'onderkant 
van de geneesmiddelenmarkt' te verkleinen.  
Het gaat om een structurele maatregel die de huidige tijdelijke beleidsregel voor 

de onderkant van de markt vervangt. Periodiek zal de selectie van de groepen 
geneesmiddelen die vallen onder de mitigerende maatregel worden herzien. Het 
streven is deze mitigerende maatregel van toepassing te laten zijn op de 
maximumprijzen die gelden per 1 oktober 2023.  
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Aangenomen. De minister van VWS zal het besluit om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  
 

9. Wijziging Besluit beschikbaarheidsbijdrage WMG (Minister van VWS)  

De wijziging van het Besluit beschikbaarheidsbijdrage WMG heeft tot doel om 

vanaf 1 juli 2023 de volgende activiteiten te bekostigen via de 
beschikbaarheidsbijdrage die traumacentra ontvangen voor de coördinatie van 
traumazorg en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen: 1) regionaal en landelijk 
inzicht in actuele en toekomstige capaciteit van en druk op de zorg en 2) het 
coördineren van regionale, bovenregionale en internationale spreiding van 
patiënten. Tot 1 juli 2023 geschiedt de bekostiging van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) nog via een opdracht van VWS. 

De wijze van bekostiging zal over twee jaar worden herzien, in samenhang met 

de implementatie van zorgcoördinatie.  
In de Beleidsagenda acute zorg van 3 oktober 2022 (par. 3.5) is aangegeven dat 
de functies van inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding, ontstaan in Covid-tijd, 
bestendigd worden. In het Integraal Zorgakkoord staat dat inzicht in capaciteit 
nodig is voor zorgcoördinatie en dat VWS het initiatief neemt voor een structurele 

bekostiging na afloop van de overeenkomst met LNAZ per 1 juli 2023.  
 
Aangenomen. De minister van VWS zal het besluit om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  
 

10. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 24 januari 2023 

a. REA 

Aangehouden. 
 

 
b. RFEI 

Vastgesteld. 
 

1.  Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk 

Doel van het voorstel is te voorzien in een (meer) permanent adviescollege 
dat het kabinet en de Tweede Kamer adviseert over regeldrukeffecten. Het 

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) moet bij wet worden ingesteld, 
omdat het een voorstel is voor een adviescollege met een (meer) 
permanent karakter. Kerntaak is het toetsen van de werkbaarheid en 
transparantie van de regeldrukeffecten van voorgenomen regelgeving. 

 
c. Vierhoek 

Vastgesteld.  
 

1. Voortgangsbrief arbeidsmarkt 

Aangehouden tot de volgende ministerraad.  
 

2. Opzet Catshuissessies (mondeling) 

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

a.  Terugblik regulier gesprek met de voorzitter van de Tweede Kamer 
en waarnemend griffier 

b. Debat excuses Nederlandse slavernijverleden 

c. Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 30 januari 

d. Rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen 

e.  Vooruitblik Debat over het eerste deelrapport van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis 

 
12. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet 

in de agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 
b. Asielopvang  

c.  Stagediscriminatie mbo 

d. Beslissing Europees Hof Rechten van de Mens over in behandeling 

nemen Nederlandse klacht tegen Rusland 

e. Benoeming 

Drs. C.T.M. Wijgers tot Zijner Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd 
ambassadeur in de Republiek Mali, met standplaats Bamako. 
 

 

 

 
 


