
 
 

 

 
    

   

   

   
   

 

MINISTERRAAD   
 
Kenmerk         :  4212243 

 
 
   

 
 
 

BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 25 juni 2021  

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aangevangen 's morgens om 10.30 uur  

  

_______________________ 

 
 

0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 

 
1a. Notulen van de vergadering van 11 juni 2021 

(nr.3753434)  

Vastgesteld 
 

1b. P-Notulen van de vergadering van 11 juni 2021 
(nr.3753459)  

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Besluit tot wijziging van het besluit referentieniveaus Nederlandse 
taal en rekenen en het Examen- en kwalificatiebesluit 
beroepsopleidingen WEB in verband met herijking van de 

rekeneisen voor het mbo, de omvang van keuzedelen voor de 
middenkaderopleiding en enige andere wijzigingen (Minister van 
OCW)  

Met dit besluit worden herijkte rekeneisen vastgelegd voor het mbo. Ook 

gaat rekenen in het mbo meetellen in de slaag-zakbeslissing en dus voor 
het behalen van het diploma. Daarnaast wordt met dit besluit geregeld dat 
de studiebelasting voor keuzedelen voor alle middenkaderopleidingen 
(mbo-niveau 4) wordt vastgesteld op 720 uur. 

 

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 aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
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b. Wetswijziging van de wet elektriciteit en drinkwater BES (ter 
verbetering van de uitvoerbaarheid), de Wet volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en milieubeheer BES, en de Wet Financiën 

openbare lichamen BES (verruiming zorgplicht en invoering 
afvalwaterheffing (Minister van I&W)  

Het wetsvoorstel wijzigt een viertal wetten: de Wet elektriciteit en 
drinkwater BES (WedB), Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
milieubeheer BES (vrom BES), de Wet Financiën openbare lichamen BES 
(Fin BES), en de Warenwet BES. De beleidsdoelen voor de 
drinkwatervoorziening zijn in Europees en Caribisch Nederland gelijk 
(betrouwbaar, toegankelijk en betaalbaar). Met de wijzigingen wordt de 
WedB beter uitvoerbaar en kan er beter recht worden gedaan aan de 

specifieke omstandigheden op de eilanden. Daarnaast wordt de Warenwet 

BES, met het oog op de opening van de drinkwaterbottelfabriek op Saba, 
beter afgestemd met de WedB. De wetswijzigingen voor de Wet vrom BES 
en Fin BES zijn noodzakelijk om de zorgplicht van het openbaar lichaam te 
verruimen van de inzameling van afvalwater naar volledig 
afvalwaterbeheer, op plaatsen waar het openbaar lichaam dat doelmatig 

acht. De wijziging van de Wet Fin BES biedt de grondslag voor het invoeren 
van een afvalwaterheffing. Specifiek voor Bonaire biedt dit de mogelijkheid 
om een deel van de exploitatiekosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
te bekostigen. Dit is van belang voor een betere zeewaterkwaliteit en het 
verminderen van de impact van ongezuiverd afvalwater op het koraal. 

 
Aangenomen. De minister van I&W zal het voorstel om advies bij de 

Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 
c. Wijziging besluit participatiewet ten behoeve van financiering 

loonkostensubsidies op basis van realisaties (Minister van SZW)  

Gemeenten ontvangen geld van het Rijk voor de inzet van 
loonkostensubsidies voor mensen met een verminderde loonwaarde. In 
2021 worden gemeenten hiervoor nog via het objectief verdeelmodel 
bijstand gefinancierd. Als de Ministerraad instemt met het voorstel en deze 
na advies van de Raad van State in de regelgeving wordt vastgelegd, dan 

worden de budgetten met ingang van 2022 verdeeld op basis van de 
gerealiseerde uitgaven van het vorige jaar aan loonkostensubsidies. 
Daarmee sluiten de budgetten beter aan bij de uitgaven en zullen 
gemeenten naar verwachting gemakkelijker overgaan tot inzet van het 
instrument loonkostensubsidie.  
Met dit wijzigingsbesluit wordt gevolg gegeven aan de motie Nijkerken-de 
Haan (35 570-XV, nr.32) die oproept om gemeenten via realisaties te 

financieren voor loonkostensubsidies en gemeenten daarmee meer te 
stimuleren om mensen die ondersteuning nodig hebben door middel van 

het instrument naar werk te begeleiden. 
 

Aangenomen. De minister van SZW zal het voorstel om advies aan de 
Afdeling advisering van de Raad van State doen sturen. 

 
d. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit verplichte 

geestelijke gezondheidszorg in verband met de aanwijzing van de 
gegevens die op grond van artikel 13:3a, eerste lid, onderdeel c, 
van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg kunnen worden 
gevorderd (Minister voor Rechtsbescherming) 

Het ontwerpbesluit wijst de gegevens aan die de officier van justitie, na 
machtiging daartoe door de rechter-commissaris, kan vorderen op grond 
van artikel 13:3a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg over een gebruiker van een communicatiedienst en het 
communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker. De bij het 
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ontwerpbesluit voorgestelde bepaling verwijst naar de gegevens, genoemd 
in artikel 2, onderdelen a tot en met h, van het Besluit vorderen gegevens 
telecommunicatie (Stb. 2004,394). Beoogd wordt dat de officier van justitie 

op grond van artikel 13:3a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg dezelfde gegevens kan vorderen als op grond 
van artikel 126n van het Wetboek van Strafvordering. 
 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel om 
advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen 

maken.  
 
e. Besluit houdende voorschriften inzake berekening, toekenning en 

het beheer van de bekostiging van scholen voor speciaal onderwijs 
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor 

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Besluit bekostiging WEC 
20xx) (Minister voor BVOM)  

Met de Wet vereenvoudiging bekostiging po (Stb. 2021, 171) is de 
bekostigingssystematiek in het primair onderwijs vereenvoudigd. De 

bekostiging wordt vereenvoudigd onder andere door het terugbrengen van 
de 130 rekenregels naar 30 en de overgang van bekostiging deels op 
schooljaar- en deels op kalenderjaarbasis naar volledige bekostiging op 
kalenderjaarbasis. Daarmee samenhangend verschuift de teldatum van 1 
oktober naar 1 februari van het voorgaande kalenderjaar (de bekostiging 
over 2023 wordt dus gebaseerd op het leerlingenaantal op 1 februari 
2022). De wet is begin 2021 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer en vervolgens door de Eerste Kamer als hamerstuk 
afgedaan. De wet wordt nu nader uitgewerkt in het Besluit bekostiging WPO 
20xx, het Besluit bekostiging WEC 20xx en het Besluit bekostiging WPO 
BES 20xx, die de huidige bekostigingsbesluiten voor het primair onderwijs 

vervangen. In dit besluit is de vereenvoudigde bekostigingssystematiek 
nader uitgewerkt voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijst. 

 

Aangenomen. De minister voor BVOM 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. 
 

f. Besluit houdende voorschriften inzake de bekostiging van 

basisscholen in Caribisch Nederland (Besluit bekostiging WPO BES 
20xx) (Minister voor BVOM) 

Met de Wet vereenvoudiging bekostiging po (Stb. 2021, 171) is de 

bekostigingssystematiek in het primair onderwijs vereenvoudigd. De 
bekostiging wordt vereenvoudigd onder andere door het terugbrengen van 

de 130 rekenregels naar 30 en de overgang van bekostiging deels op 
schooljaar- en deels op kalenderjaarbasis naar volledige bekostiging op 
kalenderjaarbasis. Daarmee samenhangend verschuift de teldatum van 1 
oktober naar 1 februari van het voorgaande kalenderjaar (de bekostiging 

over 2023 wordt dus gebaseerd op het leerlingenaantal op 1 februari 
2022). De wet is begin 2021 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer en vervolgens door de Eerste Kamer als hamerstuk 
afgedaan. De wet wordt nu nader uitgewerkt in het Besluit bekostiging WPO 
20xx, het Besluit bekostiging WEC 20xx en het Besluit bekostiging WPO 
BES 20xx, die de huidige bekostigingsbesluiten voor het primair onderwijs 
vervangen. In dit besluit is de vereenvoudigde bekostigingssystematiek 

nader uitgewerkt voor het primair onderwijs in Caribisch Nederland. 
 

Aangenomen. De minister voor BVOM zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
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g. Besluit houdende voorschriften inzake de bekostiging van 
basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs (Besluit 
bekostiging WPO 20xx) (Minister voor BVOM)  

Met de Wet vereenvoudiging bekostiging po (Stb. 2021, 171) is de 
bekostigingssystematiek in het primair onderwijs vereenvoudigd. De 

bekostiging wordt vereenvoudigd onder andere door het terugbrengen van 
de 130 rekenregels naar 30 en de overgang van bekostiging deels op 
schooljaar- en deels op kalenderjaarbasis naar volledige bekostiging op 
kalenderjaarbasis. Daarmee samenhangend verschuift de teldatum van 1 
oktober naar 1 februari van het voorgaande kalenderjaar (de bekostiging 
over 2023 wordt dus gebaseerd op het leerlingenaantal op 1 februari 
2022). De wet is begin 2021 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer en vervolgens door de Eerste Kamer als hamerstuk 

afgedaan. De wet wordt nu nader uitgewerkt in het Besluit bekostiging WPO 
20xx, het Besluit bekostiging WEC 20xx en het Besluit bekostiging WPO 
BES 20xx, die de huidige bekostigingsbesluiten voor het primair onderwijs 
vervangen. De bepalingen in het huidige Besluit bekostiging WPO die geen 
betrekking hebben op bekostiging worden overgeheveld naar een nieuw 

vast te stellen Inrichtingsbesluit WPO. In dit besluit is de vereenvoudigde 
bekostigingssystematiek nader uitgewerkt voor basisscholen en speciale 
scholen voor basisonderwijs. 

 
Aangenomen. De minister voor BVOM 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. 
 

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Conclusies MCC-19 d.d. 18 juni 2021 

De tekst van de conclusies is vastgesteld. 
 
b.  Afgevoerd 

c. Verlenging beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 
(Staatssecretaris van I&W) 

De huidige beschikbaarheidsvergoeding voor OV wordt ongewijzigd 
verlengd tot 1 september 2022. Als vangnet besluit het kabinet uiterlijk 
eerste kwartaal 2022 op basis van de stand van de pandemie, voortgang 
reizigersherstel en de juridische mogelijkheden over de periode van 1 
september 2022 tot en met 31 december 2022. Uitgangspunt van het 
huidige kabinet blijft dat grofmazige afschaling van het OV ongewenst is. 

Voor het ministerie van OCW en voor decentrale overheden blijft de 

systematiek ten aanzien van hun bijdrage aan het OV in 2022 ongewijzigd. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal de brief aan de Tweede 
Kamer sturen. 

 
d. Besluit tot wijziging van het schattingsbesluit 

arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de bijzondere 
omstandigheden door COVID-19 om tijdelijk de geldigheidsduur 
van functies in het CBBS te verlengen tot 48 maanden (Minister van 
SZW) 

Het UWV gebruikt het functiebestand in het Claimbeoordelings- en 
Borgingssysteem (CBBS) voor de vaststelling van de mate van 
arbeidsongeschiktheid in de diverse arbeidsongeschiktheidswetten (onder 
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andere WIA, ZW en WAO). Functies in het bestand hebben een maximale 
geldigheidsduur, om de actualiteit van het bestand te borgen. Om functies 
te actualiseren doet UWV periodiek functieonderzoek op de betreffende 

werkplekken, maar vanwege de COVID 19-maatregelen was dit onderzoek 
de afgelopen tijd vrijwel niet mogelijk. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan 
in de actualisering, die niet op korte termijn ingelopen kunnen worden. 
Indien de geldigheidsduur niet op korte termijn wordt verlengd, zal een 
aanzienlijk aantal functies de nu geldende maximale geldigheidsduur van 
36 maanden bereiken en komen te vervallen. Hierdoor neemt het aantal 

functies in het functiebestand in de maanden vanaf juli 2021 met 
toenemende snelheid af. Door de geldigheidsduur van functies te verlengen 
tot 48 maanden tot 1 juli 2022 wordt de omvang van het functiebestand in 
het CBBS behouden, waardoor de vaststelling van de mate van 
arbeidsongeschiktheid gebaseerd kan worden op voldoende functies die op 

de Nederlandse arbeidsmarkt voorkomen. Het ontwerpbesluit moet voor 1 
september a.s. in werking treden. Daarom wordt met toepassing van artikel 

1 van de Tijdelijke wet COVID-19 een verkorte voorhangprocedure 
voorgesteld, en wordt voorgesteld het nader rapport niet te behandelen in 
de ministerraad. 

 
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 aanhangig doen 

maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State en na ommekomst 
van een positief advies doen vaststellen. 
   

e. Nader rapport wijziging van de tijdelijke wet maatregelen  
COVID-19 in verband met regeling van het vereiste van 
goedkeuring bij wet van een Koninklijk besluit tot verlenging als 

bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet COVID-19 
(Minister van VWS) 

De aanleiding voor dit wetsvoorstel is de wens van de Eerste Kamer (motie-

De Boer) om bepalende zeggenschap te hebben over het besluit tot 
verlenging van de maatregelen in verband met covid-19. Om hieraan 
tegemoet te komen, is in voorliggend wetsvoorstel bepaald dat het 
koninklijk besluit tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
aan wettelijke goedkeuring wordt onderworpen. De Afdeling advisering van 
de Raad van State heeft advies over dit wetsvoorstel uitgebracht (dictum 

C). Naar aanleiding van dit advies is de voorhangprocedure voor het 
verlengingskb geschrapt. Anders dan de Raad van State adviseert is de rol 
van de Raad van State voorafgaand aan het verlengingskb gehandhaafd. 
Wel is de mogelijkheid om af te zien van het horen van de Afdeling 
advisering van de Raad van State over het goedkeuringswetsvoorstel niet 
langer imperatief, maar facultatief geformuleerd. 

 

Aangenomen. De minister van VWS zal het wetsvoorstel doen indienen bij 
de Tweede Kamer. 

 
f.  Debat TK over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 24 

juni 2021 

g. Stand van zaken steunpakket 

De raad machtigt de MCC-19 van 29 juni 2021 om te besluiten over de 
brief van de ministers van EZK, SZW en Financiën over het steunpakket. 
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4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 22 juni 2021, nr.25 
(Minister van Buitenlandse Zaken) 

De conclusies t.a.v. de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1.  BNC-fiches 
1.1  Fiche 1: Mededeling mondiale benadering onderzoek en innovatie 
1.2  Fiche 2: Mededeling duurzame blauwe economie in de EU 
1.3  Fiche 3: Mededeling/ aanbeveling belastingheffing van 

ondernemingen in de 21e eeuw 
 
2.  Raad Landbouw en Visserij d.d. 28 en 29 juni 2021 

2.1  Mededeling van de Commissie over de stand van zaken GVB en 
visserijmogelijkheden 2022 

2.2  Biologische bestrijders  
2.3  Bijenrichtsnoer – te bepalen beschermdoel voor honingbijen 

2.4  Gedachtenwisseling over de ontwikkelingen op de landbouwmarkten 
2.5  Algemene oriëntatie op de wijziging van de controleverordening 

visserij 
2.6  Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
2.7  AOB: Maritime Spatial Planning 
2.8  AOB: EMVAF start van de operationele programmering 
2.9  AOB: Rapport over voedingssupplementen in de EU-markt 

2.10  AOB: Joint action on antimicrobial resistance and healthcare-
associated infections (JAMRAI) en de stand van zaken rondom 
antimicrobiële resistentie 

2.11  AOB: Pelsdierhouderij in de Europese Unie 
 
b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. EU-implementatie 

a. Besluit tot wijziging van het besluit energie vervoer in verband met 
het vaststellen van de jaarverplichtingen hernieuwbare energie 

vervoer en reductieverplichting vervoersemissies voor de 
kalenderjaren 2022-2030 (Staatssecretaris van I&W) 

Op 25 mei jl. is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer ter 
implementatie van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED II) aangenomen. 
De voorgestelde wijziging van Besluit energie vervoer bevat de nadere 
invulling van het wetsvoorstel middels het vaststellen van percentages voor 
de jaarverplichtingen voor de periode 2022 tot en met 2030 en andere 

aanvullende bepalingen, ter implementatie van RED II en nadere invulling 
van afspraken uit het Klimaatakkoord ter invulling van het beleid tot 

verduurzamen van wegvervoer en binnenvaart. Het ontwerpbesluit biedt 
voldoende ruimte om de moties zoals ingediend tijdens de wetsbehandeling 
te verwerken, in het kader van de voorgenomen bespreking van het 
ontwerpbesluit met het Parlement. Hoewel de RED II als 
implementatiedatum 30 juni 2021 heeft, wordt inwerkingtreding van de 
nieuwe regelgeving voorzien per 1 januari 2022, om zodoende in te kunnen 

passen in de bestaande wettelijke jaarsystematiek hernieuwbare energie 
onder de Wet milieubeheer. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken en na 
ommekomst van het advies het onderwerp opnieuw in de ministerraad aan 
de orde stellen. 
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6. Internetconsultaties 

a. Tijdelijke regels voor experimenten met assistentie bij het stemmen 
in een stemhokje (Tijdelijke experimentenwet assistentie bij het 
stemmen) (Minister van BZK)  

Volgens de huidige Kieswet mogen alleen kiezers die vanwege hun 
lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen 

assistentie ontvangen in het stemhokje. De tijdelijke experimentenwet 
moet het mogelijk maken om gedurende 5 jaar te experimenteren met het 
geven van hulp in het stemhokje aan kiezers met een andere dan een 
lichamelijke beperking. De experimenten moeten zicht bieden op wat de 
gevolgen voor de uitvoeringspraktijk zijn, wie er in de praktijk gebruik 

maken van hulp en op welke wijze stembureauleden het beste geëquipeerd 
kunnen worden voor het verlenen van assistentie aan kiezers. De hulp 

wordt verleend door een neutraal en daarvoor speciaal getraind 
stembureaulid om de stemvrijheid en het stemgeheim van de kiezer zoveel 
mogelijk te waarborgen. 

 
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel publiceren ter 
internetconsultatie.  

 

b. Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van 
trusts en soortgelijke juridische constructies (Minister van Financiën)  

De gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten tot het opzetten 
van een centraal register waarin bepaalde informatie is opgenomen over de 
uiteindelijk belanghebbenden (UBOs) van trusts en soortgelijke juridische 

constructies, waaronder de naam en het door die UBO gehouden 
economisch belang in een trust of soortgelijke juridische constructies. Dit 
doet Nederland via de Implementatiewet registratie uiteindelijk 

belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies die 
momenteel in de Tweede Kamer ligt. Genoemde implementatiewet biedt op 
een aantal punten de mogelijkheid om zaken nader uit te werken in een 
algemene maatregel van bestuur, hetgeen met het te consulteren 
implementatiebesluit wordt gedaan. Het doel van deze openbare consultatie 
is de sector de mogelijkheid te bieden te reageren op het 
implementatiebesluit. Dat is des te belangrijk nu er in het besluit een aantal 

zaken wordt geregeld waarmee beoogd wordt de lastendruk te 
verminderen. Bovendien geldt dat de implementatietermijn reeds op 10 
maart 2020 is verstreken en de Europese Commissie een inbreukprocedure 
is gestart. Met dit besluit zijn geen andere regeldrukkosten gemoeid dan 
reeds uiteengezet in de memorie van toelichting bij de implementatiewet. 
Relevant is wel dat de in dit besluit opgenomen nadere uitwerking onder 

andere leidt tot vermindering van de regeldrukkosten. 

 
Aangenomen. De minister van Financiën zal het voorstel publiceren ter 
internetconsultatie. 

 
c. Mijnbouwbesluit (Staatssecretaris van EZK (Klimaat en Energie)) 

Met een wijziging van de Mijnbouwwet wordt een vergunningenstelsel 
ingericht dat aansluit bij de specifieke kenmerken van aardwarmte 
(geothermie) en ziet op een verantwoorde en veilige bijdrage van 
geothermie aan de energietransitie. In de wijziging van het Mijnbouwbesluit 

worden de bepalingen uit het wetsvoorstel verder uitgewerkt.  
Streefdatum voor inwerkingtreding is 1 januari 2022.  

 
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK (Klimaat en Energie) zal het 
voorstel publiceren ter internetconsultatie. 
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d. Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (Minister voor 

Rechtsbescherming) 

Het kabinet voorziet op korte termijn een toename van het aantal 
ondernemers dat wil stoppen met hun bedrijf vanwege de economische 

gevolgen van de COVID-19 uitbraak en in dat kader gebruik wenst te 
maken van de turboliquidatie. Turboliquidatie is een manier waarop 
rechtspersonen op eigen initiatief betrekkelijk eenvoudig kunnen worden 
beëindigd. Alle baten die er binnen de rechtspersoon zijn, kunnen te gelde 
worden gemaakt, met de opbrengst daarvan worden schulden zoveel 
mogelijk afgelost en de rechtspersoon houdt vervolgens op te bestaan. Een 
voordeel is dat dit proces betrekkelijk snel een eenvoudig verloopt. Wel zijn 

er zorgen over mogelijk misbruik van de regeling, vooral in de situatie dat 

er schulden achterblijven. Het kabinet wil een efficiënte bedrijfsbeëindiging 
faciliteren om te voorkomen dat schulden oplopen, een faillissement 
onafwendbaar wordt en ondernemers straks als de pandemie is bedwongen 
zowel zakelijk als privé niet verder kunnen. Daarom is het wenselijk 
om spoedig maatregelen in te voeren van vooralsnog tijdelijke aard om de 

transparantie bij turboliquidatie te vergroten, de rechtsbescherming van 
schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan beter kunnen bestrijden. De 
voorgestelde regeling voorziet hierin door het bestuur in het geval van 
turboliquidatie te verplichten om financiële stukken openbaar te maken 
d.m.v. deponering bij het handelsregister; niet-naleving ervan strafbaar te 
stellen in de Wet op de economische delicten en tot slot het OM de 
bevoegdheid te geven de oplegging van een civielrechtelijk bestuursverbod 

te verzoeken als de regeling is misbruikt. 
 

Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel 
publiceren ter internetconsultatie.  

 
7. Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies 

a. Uitvoeringsbesluit verordening prudentiële vereisten 
beleggingsondernemingen (Minister van Financiën)  

Het uitvoeringsbesluit wijst DNB en de AFM aan als toezichthouders voor de 
verordening prudentiële vereisten beleggingsondernemingen en regelt dat 
zij sancties kunnen opleggen bij overtreding van de verordening. 

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

 
b. Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 

2001 (Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst))  

In 2018 bleek dat er onvoldoende wettelijke basis was voor de bsn-uitvraag 
met het formulier IB-47 en is de Belastingdienst hiermee gestopt. De 
nieuwe renseigneringsverplichting geeft een wettelijke grondslag voor 
gegevensverstrekking onder vermelding van het bsn. De verplichting 

gegevens te verstrekken gaat gelden voor inhoudingsplichtigen voor de 
loonbelasting en zogenaamde collectieve beheersorganisaties (cbo's) zoals 
auteursrechtenorganisaties. Het gaat om de volgende gegevens: naam, 
adres, geboortedatum en het bedrag van de betaling die onder vermelding 
van het bsn aan de Belastingdienst moeten worden verstrekt. De gegevens 
worden gebruikt voor de vooringevulde aangifte en toezicht. Hiermee kan 
het grootste deel van de bestaande uitvraag via het formulier IB-47 met 

bsn worden verstrekt. Het bestaande proces van het formulier IB-47 -dus 
zonder uitvraag van het bsn- blijft vooralsnog bestaan voor overige 
betalingen. Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. 
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Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en 
Belastingdienst) zal het besluit doen vaststellen. 
 

c. Ontwerp van het besluit houdende een wijziging van het besluit 
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband 
met het niet van toepassing zijn van bepaalde 
informatieverplichtingen vanwege de bescherming van de 
wezenlijke belangen van de landsverdediging en nationale 
veiligheid (Staatssecretaris van I&W) 

Dit besluit betreft een wijziging van het Besluit melden die leveringen aan 
Defensie voor defensiedoeleinden uitsluit van de meldplicht aan het ECHA. 
Op deze manier wordt het vertrouwelijke karakter van de samenstelling van 

geleverde voorwerpen aan Defensie gewaarborgd. De onlangs gewijzigde 

Kaderrichtlijn afvalstoffen bevat een nieuwe verplichting voor 
leveranciers van voorwerpen zoals gedefinieerd in de REACH-verordening. 
Deze is in Nederland neergelegd in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen 
en gevaarlijke stoffen. Informatie over aanwezige zeer zorgwekkende 
stoffen die de leverancier op grond van artikel 33 REACH-verordening 

moet verstrekken, moet vanaf 5 januari 2021 ook doorgegeven worden aan 
het European Chemicals Agency (ECHA). De kaderrichtlijn afvalstoffen 
verplicht tevens het ECHA om voor deze gegevens een openbare database 
op te zetten, de SCIP-database. Bepaalde essentiële leveranciers van het 
Ministerie van Defensie mogen geen onderdelen van wapensystemen 
leveren als de samenstelling daarvan openbaar wordt. Defensie garandeert 
het doorgeven van informatie over aanwezigheid van zeer zorgwekkende 

stoffen aan afvalverwerkers, in het belang van veilige verwerking wanneer 
het materiaal in de afvalfase belandt. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het besluit doen vaststellen.  

 
d. Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak) 

(Staatssecretaris van I&W) 

Het voorstel strekt tot wijziging van art. 17 lid 4 van de Kernenergiewet om 
te borgen dat in de toekomst steeds afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) gevolgd wordt bij een vergunning tot wijziging van de 
ontwerpbedrijfsduur van een kerncentrale. Afd. 3.4 Awb verplicht tot een 
zienswijzeprocedure (inspraak) voorafgaand aan de beslissing m.b.t. 
wijziging van de vergunning. Met het wetsvoorstel wordt uitvoering 
gegeven aan de inspraakverplichtingen onder het Verdrag van Aarhus. 
Aanleiding is de aanbeveling van het Nalevingscomité bij het Verdrag van 
Aarhus van 4 oktober 2018 n.a.v. een klachtenprocedure door Greenpeace 

bij het Nalevingscomité over de Kernenergiewet-vergunning voor de 
verlenging van de ontwerpbedrijfsduur van de Kerncentrale van Borssele in 

2013. Een redactionele opmerking van de Raad van State om in de 
toelichting in te gaan op de gevolgen van het "Varkens in Nood" arrest is 
niet overgenomen, omdat hier al in de beantwoording door de minister van 
BZK mede namens de minister voor Rechtsbescherming d.d. 8 juni van 

Kamervragen van de leden Koerhuis en Minhas is ingegaan (2021Z06758) 
en het arrest geen directe gevolgen voor het wetsvoorstel heeft. Het 
voorstel is ongewijzigd. In verband met de demissionaire status van het 
kabinet wordt het nader rapport aan de ministerraad aangeboden. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het besluit doen vaststellen. 

 

e. Besluit tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in 
verband met de invoering van een gedifferentieerde premie voor 
het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het veranderen van de grens 
tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de premie 
berekening voor de werkhervattingskas (Minister van SZW) 
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Dit wijzigingsbesluit strekt tot uitwerking van de Wijziging van de Wet 
financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar 
grootte van werkgever bij de premieheffing voor het 

Arbeidsongeschiktheidsfonds, waarvan de inwerkingtreding is voorzien op 1 
januari 2022. De grootste wijziging betreft het verhogen van de grens 
tussen klein en middelgroot in de Whk naar 25 maal het gemiddelde 
premieplichtige loon per werknemer per jaar. Dit is nodig om het 
wetsvoorstel waarin de gedifferentieerde Aof-premie is geregeld uitvoerbaar 
te maken. Hierdoor neemt de individuele toerekening van uitkeringen aan 

werkgevers tot 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon af. Dit wordt 
gezien als verbetering van de premiesystematiek omdat het risico bij deze 
werkgevers vaak erg laag ligt en dat een premie op basis van individuele 
toerekening het risico van de werkgever niet goed weerspiegelt. 

 

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

8. Nadere rapporten 

a. Nader rapport bij ontwerpbesluit tot wijziging van het 

uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer in verband met 
verkrijgingen in het kader van een taakoverdracht en de 
woningwaarderingsgrens voor toepassing van de 
startersvrijstelling (Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en 
Belastingdienst)) 

Het advies van de Afdeling bevat twee inhoudelijke opmerkingen.  
1) Bij het onderdeel woningwaarderingsgrens is het advies de 
terugwerkende kracht (t/m 1 april), ter verduidelijking van het begrip 
woningwaarde, te schrappen. Aan het advies van de Afdeling wordt gevolg 

gegeven. Omdat koopovereenkomsten reeds zijn gesloten en verkrijgingen 
al hebben plaatsgevonden heeft terugwerkende kracht beperkte 
meerwaarde.  
2) Bij het onderdeel taakoverdracht is het advies de nota van toelichting 
met staatssteunaspecten aan te vullen. In de toelichting is op dit punt geen 
motivering opgenomen, omdat er geen sprake is van een staatssteunrisico 
(generieke werking voor alle anbi's en kwalificerende verenigingen). 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en 
Belastingdienst) zal het besluit doen vaststellen. 
 

b. Nader rapport wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, 
fusies en overnames (Minister van EZK) 

Het wetsvoorstel ziet op twee categorieën bedrijven: vitale aanbieders en 
bedrijven die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie. 

Wijzigingen van zeggenschap over deze bedrijven, en in bepaalde gevallen 

verwervingen van significante invloed op deze bedrijven, moeten gemeld 
worden. Na melding vindt er een risicoanalyse plaats en kunnen er 
voorschriften verbonden worden aan de verwervingsactiviteit. In het 
uiterste geval kan er een verbod opgelegd worden.  

 
De Raad van State heeft advies uitgebracht over dit wetsvoorstel. Het 

advies van de Raad van State concentreerde zich op de doelmatigheid en 
proportionaliteit; delegatie en rechtszekerheid; en het effect op het 
investerings- en vestigingsklimaat. N.a.v het advies zijn de doelen, 
uitwerking en motivering van het wetsvoorstel opnieuw geanalyseerd en 
zijn het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aangepast 
 
Aangenomen. De minister van EZK zal het wetsvoorstel doen indienen bij 

de Tweede Kamer.  
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9. Benoemingen 

a. Voordracht benoeming permanent vertegenwoordiger (Minister van 
BZ)  

De raad stemt in met de benoeming van drs. M.J.M. Beukeboom tot 
permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de 
VN Organisaties voor Voedsel en Landbouw in Rome. 

 

b. Voordracht tot benoeming van leden Raad voor het openbaar 
bestuur (ROB) (Minister van BZK) 

De raad stemt in met de (her)benoemingen van de volgende leden van de 

Raad voor openbaar bestuur: 
- drs. M.G. Roovers voor een 1e termijn van vier jaar;  
- prof. dr. mr. F.J  van Ommeren voor een 2e termijn van vier jaar; 
- H. Sahin voor een 2e termijn van vier jaar;  
- prof. dr. ir. C.J.A.M . Termeer voor een 2e termijn van twee jaar;  
- drs. C.J.G.M. de Vet voor een 2e termijn van twee jaar. 

 
c. Voordracht benoeming voorzitters gerechtsbesturen (presidenten) 

binnen de Rechtspraak (Minister voor Rechtsbescherming) 

De raad stemt in met de benoeming tot gerechtspresidenten van: 
- mr. E. de Greeve, voor het hof Amsterdam; 
- mr. Z.J. Oosting, voor het hof Arnhem-Leeuwarden; 
- mr. G. Tangenberg, voor het hof ’s-Hertogenbosch; 
- mr. R.G. de Lange-Tegelaar, voor de rechtbank Den Haag; 
- mr. J. Mendlik, voor de rechtbank Rotterdam. 

 
d. Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens (Minister voor 

Rechtsbescherming) 

De raad stemt in met de herbenoeming van A. Wolfsen tot voorzitter van 
de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 
10. Instellingsbesluit adviescommissie voor de Landelijke Eenheid (Minister 

van J&V) 

Het betreft een instellingsbesluit voor de adviescommissie voor de Landelijke 
Eenheid. De adviescommissie heeft een tweeledige taak, te weten: (1) adviseren 
over de vormgeving alsook de (wijze van) uitrol van het verbeterprogramma bij 

de Landelijke Eenheid, dat is gericht op het (organisatorisch) op orde brengen 
van de basis, het verbeteren van leiderschap en cultuur en het versterken van de 

interne en externe sturing en monitoring; en (2) adviseren over de noodzaak van 
herpositionering van de Landelijke Eenheid in het huidige politiebestel en de 
mogelijke modaliteiten daarvoor. De instelling van de commissie is door de 
minister van Justitie en Veiligheid aangekondigd in zijn beleidsreactie d.d. 28 
januari jl. op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de 

taakuitvoering van twee dienstonderdelen van de Landelijke Eenheid. 
 
Aangenomen. De minister van J&V zal het besluit vaststellen en vervolgens 
publiceren in de Staatscourant. 
 

11. Brief aan de Tweede Kamer inzake bestudering van de wenselijkheid van 

de mogelijkheid tot het instellen van cassatie in belang der wet tegen 
RTE-oordelen (Minister van J&V) 

In de derde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp 

bij zelfdoding (Wtl) is de aanbeveling gedaan om de mogelijkheid van het 
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instellen van cassatie in belang der wet tegen oordelen van de Regionale 
Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) te onderzoeken. Introductie van die 
mogelijkheid zou inhouden dat oordelen van de RTE door de procureurgeneraal 

bij de Hoge Raad kunnen worden voorgelegd aan de Hoge Raad. In de 
kabinetsreactie op de derde evaluatie van de Wtl is toegezegd dat de aanbeveling 
om de mogelijkheid van het instellen van cassatie in belang der wet tegen 
oordelen van de RTE te onderzoeken, wordt overgenomen. Die mogelijkheid is 
inmiddels bestudeerd. In deze brief geeft de minister van J&V, mede namens de 
minister van VWS, de resultaten daarvan weer en de conclusies die hij daaraan 

verbindt. 
 
Aangenomen. De minister van J&V zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.  
 

12. Voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet en enkele andere 

wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de 
burgemeester ter handhaving van de openbare orde en om enkele 
omissies te herstellen (Minister van J&V) 

Het wetsvoorstel betreft drie onderwerpen: 

- aanvulling van art. 174a Gemeentewet. Dit is nu het artikel voor sluiting 
van woningen, niet publieke lokalen en erven waar ernstige overlast is. 
Voorgesteld wordt daaraan toe te voegen een sluitingsbevoegdheid als de 
openbare orde rond die locaties wordt verstoord (of daarvoor ernstige vrees 
bestaat) door (bedreiging met) ernstig geweld (beschieting, handgranaten, 
brandstichting, enz.) of door het aantreffen van een wapen; 

-  aanpassing van het BW en de onteigeningswet. Daardoor gelden 

vervolgacties bij een art. 174a-sluiting ook bij de nieuwe situaties. Het gaat 
om het buitengerechtelijk ontbinden van de huur, verplicht beheer van een 
pand en (in ultimo) onteigening; 

-  laatstgenoemde aanpassingen doorvoeren naar aanleiding van uitbreiding 

in 2018 van de sluitingsbevoegdheid uit art. 13b Opiumwet. 
 
Aangenomen. De minister van J&V zal het voorstel om advies bij de Afdeling 

advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake beleidsreactie Cybersecuritybeeld 
Nederland 2021 en voortgangsrapportage Nederlandse Cyber Security 
Agenda (Minister van J&V) 

Met de Kamerbrief wordt gereageerd op het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 
(CSBN 2021) en wordt deze aangeboden aan de Kamer. Het CSBN biedt inzicht 
in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de 
weerbaarheid en tot slot risico’s. De focus ligt daarbij op de nationale veiligheid. 

Daarnaast wordt als bijlage de voortgangsrapportage van de Nederlandse Cyber 
Security Agenda (NCSA) meeverzonden. 

 
Aangenomen. De minister van J&V zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

14. Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale 

stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van 
die wet (Minister van BZK)  

De Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming 
(Experimentenwet) vervalt per 1 januari 2022. Dit wetsvoorstel verlengt de 
werking van deze wet met 2 jaren. De Experimentenwet maakt bij verkiezingen 
experimenten mogelijk met 1) een model stembiljet dat per e-mail aan de 
Nederlandse kiezers in het buitenland kan worden gestuurd, en 2) een centrale 
opzet van de stemopneming (het tellen van de stemmen) op gemeentelijk 
niveau. Er zijn twee wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend die zien op 

verankering van deze experimenten in de Kieswet, maar die hebben vertraging 
opgelopen. Het is daardoor niet zeker of die beide wetsvoorstellen tijdig vóór 1 
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januari 2022 in werking treden (de datum waarop de Experimentenwet vervalt). 
Om het risico te voorkomen dat bij verkiezingen ná 1 januari 2022 kiezers in het 
buitenland weer zouden moeten terugkeren naar de situatie dat zij het stembiljet 

uitsluitend nog per post kunnen krijgen (waardoor zij minder tijd zouden hebben 
om te stemmen), en gemeenten niet meer op een centrale locatie de stemmen 
zouden kunnen tellen, is verlenging nodig van de Experimentenwet. Het 
voorliggende wetsvoorstel voorziet daarin. Intussen wordt gewerkt aan 
voortzetting van de beide wetsvoorstellen die strekken tot verankering van de 
experimenten in de Kieswet. 

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

15. Nota van wijziging bij wetsvoorstel bevorderen integriteit en 

functioneren decentraal bestuur met betrekking tot een verplichte 
risicoanalyse integriteit decentrale bestuurders (Minister van BZK)  

Op 5 juni 2020 is bij de Tweede Kamer het Wetsvoorstel bevorderen integriteit 
en functioneren decentraal bestuur (kst. 35546) ingediend. De Tweede Kamer 

heeft bij motie opgeroepen in de wet een risicoanalyse voor wethouders en 
andere decentrale bestuurders vast te leggen (motie- Van der Graaf cs TK 
35300, VII-29) en daarbij ook verzocht om dit te regelen vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Door middel van deze nota van wijziging 
wordt uitvoering gegeven aan de genoemde motie. De nota van wijziging betreft 
primair een verplichte risicoanalyse integriteit voor decentrale bestuurders, 
voorafgaand aan hun benoeming. De wet bevat een grondslag om op een later 

moment bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen omtrent de 
inhoud en reikwijdte van deze risicoanalyse. Eind februari is de nota van 
wijziging in consultatie gegeven. De reacties zijn verwerkt, zowel de wettekst als 
de toelichting zijn aangepast.  

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

 
16. Brief aan de Tweede Kamer inzake zesde rapportage project renovatie 

Binnenhof (Staatssecretaris van BZK) 

Twee keer per jaar wordt een rapportage Project Renovatie Binnenhof aan de 
Tweede Kamer gezonden. Voorliggende rapportage gaat in op de algemene stand 
van zaken van het project, de governance van het project naar aanleiding van de 
relflectie van dhr. Remkes, de financiële stand van zaken ten gevolge van de 
voorjaarsbesluitvorming en de voornaamste risico's bij het project. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van BZK is gemachtigd om de brief in overleg 
met de minister-president, minister van Algemene Zaken, aan te passen en 

vervolgens aan de Tweede Kamer te sturen.  
 

17. Brief aan de Kamers inzake steun- en herstelpakket Caribisch Nederland 
(noodpakket 5.0) (Staatssecretaris van BZK) 

De Kamer is op 27 mei jl. geïnformeerd over het steun- en herstelpakket in het 
derde kwartaal van 2021. Hierbij is voor Caribisch Nederland aangegeven dat de 

Kamer door middel van een aparte brief voor de zomer nader wordt 
geïnformeerd over de uitkomsten van de gehele besluitvorming voor Caribisch 
Nederland. De voorliggende Kamerbrief met bijdragen van / namens diverse 
departementen voorziet in de vertaling van het pakket naar Caribisch Nederland.  
Belangrijkste elementen van dit steunpakket is dat de verschillende generieke 
regelingen (loonsubsidie, tegemoetkoming vaste lasten) ook voor Caribisch 
Nederland worden doorgetrokken naar het derde kwartaal. Tevens vindt 

compensatie over heel 2021 plaats van eilandelijke belastingen. Tenslotte wordt 
de tijdelijke subsidieregeling voor nutsvoorzieningen in 2022 niet verlengd en is 
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de keuze om tot een structurele verlaging van de kosten voor elektriciteit, 
drinkwater en telecom te komen aan een volgend kabinet. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Staten-Generaal 
sturen. 
 

18. Wetsvoorstel uitbreiding wettelijke grondslagen gegevensverwerking 
register onderwijsdeelnemers (Minister van OCW) 

De voorgestelde uitbreiding van de wettelijke grondslagen voor 
gegevensverwerking betreft onder meer:  
-  Aansluiting van particuliere scholen op het register onderwijsdeelnemers 

met het oog op een effectieve aanpak van verzuim. 

-  Gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers aan 

sectororganisaties, pensioenuitvoerders, de Belgische toezichthouder op 
leerplichtwetgeving. 

-  Het gebruik van diplomagegevens voor het legaliseren van diploma's voor 
het gebruik hiervan in het buitenland. 

 

Doelstelling van het wetsvoorstel:  
-  Ondersteuning van de taakuitvoering door organisaties, met name bij de 

overheid en in het onderwijs, door middel van gegevensverstrekking aan 
die organisaties.  

-  Vermindering van administratieve lasten voor onderwijsinstellingen, 
toezichthouders, overheidsinstanties, ouders en leerlingen.  

-  Het bieden van een expliciete wettelijke grondslag voor een aantal 

noodzakelijke gegevensverstrekkingen uit het register 
onderwijsdeelnemers. 

 
Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel om advies bij de Afdeling 

advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

19. Voorstel van wet tot vaststelling van regels voor het Nederlands 

kwalificatiekader voor een  leven lang leren (Wet NLQF) (Minister van 
OCW) 

Het doel van het voorstel is dat burgers meer informatie krijgen over het niveau 
van opleidingen, zowel van formele opleidingen (door de overheid erkend) als 
van non-formele opleidingen (private opleidingen). Hiermee worden burgers 
beter in staat gesteld om te bepalen welke opleidingen qua niveau het beste bij 
hen passen. Hierdoor kunnen ze betere keuzes maken ten behoeve van hun 
ontwikkeling en loopbaan. Tevens is het doel dat burgers meer aan opleidingen 
deelnemen en daardoor vaker en sneller van baan kunnen veranderen. Dit helpt 

om vraag en aanbod van personeel beter op elkaar aan te laten sluiten.  
Het wetsvoorstel betreft het Nederlands kwalificatiekader (NLQF). Het NLQF is 

een beschrijving van acht niveaus van leeruitkomsten, die gekoppeld zijn aan de 
niveaus van het Europees kwalificatiekader (EQF). Met het NLQF/EQF kunnen de 
niveaus van de leeruitkomsten van opleidingen vastgesteld en onderling 
vergeleken worden.  

Het wetsvoorstel voorziet in een grondslag voor het NLQF en de vaststelling van 
de NLQF-niveaus van formele opleidingen, en voor de verplichte vermelding van 
het NLQF/EQF-niveau op diploma's VO, MBO, HBO, WO. Het bevat tevens de 
grondslag voor de minister van OCW om een rechtspersoon aan te wijzen als 
Nationaal coördinatiepunt NLQF, dat een zelfstandig bestuursorgaan wordt. 
Voorts regelt dit wetsvoorstel dat van non-formele opleidingen het NLQF/EQF-
niveau kan warden vastgesteld en vermeld op waardedocumenten. Tevens kan 

een bestuurlijke boete worden opgelegd bij onterechte vermelding van 
NLQF/EQF-niveaus. 
 
Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  
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20. Intensivering restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog 

(Minister van OCW) 

Deze Kamerbrief is opgesteld als reactie op het advies van de Raad voor Cultuur 
en de commissie-Kohnstamm over het restitutiebeleid voor cultuurgoederen die 

als gevolg van het naziregime zijn geroofd, geconfisqueerd of onder dwang 
verkocht. De commissie-Kohnstamm is van mening dat er meer gedaan moet 
worden om restitutie mogelijk te maken, zoals het hervatten van structureel 
herkomstonderzoek. In de Kamerbrief worden alle aanbevelingen van de 
commissie-Kohnstamm overgenomen. Het is van belang om hier voortvarend 
mee aan de slag te gaan. Deze cultuurgoederen zijn een van de laatste tastbare 
kansen op rechtsherstel voor de oorspronkelijke eigenaren of hun erfgenamen. 

Ook wordt -in lijn met het advies- een beeld geschetst over de toekomst van 

verweesde Joodse roofkunst in de Rijkscollectie. Deze objecten worden 
overgedragen aan de Joodse gemeenschap indien zij die wens heeft. Als gevolg 
van het herkomstonderzoek dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal 
uitvoeren, zal MBVOM de openbaarheidsbeperkingen die rusten op archieven bij 
de rijksarchiefbewaarplaats voor desbetreffende onderzoekers opheffen (op 

grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet 1995), in lijn met eerder 
gemaakte afspraken voor onderzoekers van de Restitutiecommissie en het 
Expertisecentrum bij het NIOD. In hoofdzaak gaat het om de SNK- (FIN), NBI- 
en CABR-archieven (J&V). 
 
Aangenomen. De minister van OCW zal de brief aan de Tweede Kamer sturen. 
  

21. Besluit tot wijziging van onder andere het examen- en kwalificatiebesluit 
beroepsopleidingen WEB in verband met de uitwerking van het 
taalschakeltraject als opleiding educatie en de onderwijsroute in het 
inburgeringsstelsel (Minister van OCW)  

Het hoofdonderwerp van het besluit betreft de nadere examenvoorschriften voor 
de taalschakeltrajecten. De taalschakeltrajecten zijn de invulling van de 
onderwijsroute in de Wet inburgering 2021, die in december 2020 door de Eerste 
Kamer is aangenomen. De onderwijsroute is een van de drie leerroutes waarmee 
aan de inburgeringsplicht kan worden voldaan. Doe! van de onderwijsroute is 

inburgeringsplichtigen voor te bereiden op instroom in een opleiding in het mbo, 
hbo of wo. 
Vastgelegd wordt wanneer een deelnemer geslaagd is voor het taalschakeltraject 
en wanneer de deelnemer een vrijstelling kan krijgen voor examenonderdelen. 
Daarnaast wordt bepaald dat het examen voor het onderdeel kennis van de 
Nederlandse maatschappij (KNM) wordt afgenomen door SZW en het onderdeel 
Nederlands als tweede taal (Nt2) op B1- of B2-niveau als staatsexamen door het 

College voor Toetsen en Examens (CvTE). 
In het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal wordt verder het 

examengeld voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal verhoogd. 
Daarnaast wordt vastgelegd dat bepaalde deelnemers in de onderwijsroute twee 
kosteloze examenpogingen krijgen (onder gelijke voorwaarden als de deelnemers 
in de overige leerroutes deze kosteloze pogingen krijgen). In het Besluit register 

onderwijsdeelnemers (BRO) worden tenslotte enkele technische wijzigingen 
doorgevoerd vanwege het vervallen van de oude Wet inburgering en 
inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering 2021. 
 
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 aanhangig doen maken 

bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
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22. Brief aan de Tweede Kamer inzake beantwoording motie Lodders c.s. 
over investeringen, ondernemerschap en innovatie (Staatssecretaris van 
Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)) 

Het kabinet stuurt het rapport n.a.v. de motie Lodders c.s. naar de Tweede 
Kamer. De motie Lodders c.s. verzocht de regering om, in overleg met betrokken 

sectoren, concrete beleidsvoorstellen (fiches) op te leveren om, zowel fiscaal als 
niet-fiscaal, investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te 
versterken.  Het rapport is voortgekomen uit een ambtelijke inventarisatie van 
bestaande beleidsopties die een positieve impact hebben op investeringen, 
innovatie en ondernemerschap. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) 

zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.  

 
23. Brief aan de Tweede Kamer inzake reactie motie Lodders/Van 

Weyenberg (Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane))  

Voorliggende brief is een reactie op de motie-Lodders/Van Weyenberg die vraagt 
om quick fixes in het huidige toeslagenstelsel. Tevens wordt hiermee invulling 
gegeven aan de toezegging in de reactie op de POK om te onderzoeken welke 
verbeteringen op korte termijn mogelijk zijn in het toeslagenstelsel.  
De brief bevat de uitkomsten van een brede inventarisatie naar knelpunten in het 

huidige toeslagenstelsel  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) zal de 
brief aan de Tweede Kamer sturen.  
 

24. Verzoek tot besluit om het pakket Belastingplan enkele dagen voor 

Prinsjesdag onder embargo te verstrekken aan de Tweede Kamer 
(Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)) 

Aangehouden 
 

25. Regeling tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de 
Omgevingsregeling (Stikstofreductie en natuurverbetering) (Minister van 
LNV)  

De ministeriële regeling stikstofreductie en natuurverbetering (Rsn) bevat nadere 
regels over de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn, Stb. 2021, 140) 
en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn): 
 

- de wijze van monitoring van de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 
2030; de Rsn schrijft daarvoor de applicatie AERIUS Monitor versie 2020 
voor;  

- aanvraagvereiste voor vergunningplichtige bouwactiviteiten vanwege de in 
het Bsn opgenomen emissiereductieplicht voor stikstof.  

 
Aangenomen. De ministers van LNV en BZK zullen de regeling doen vaststellen.  

 
26. Toetsingskader ten behoeve van Borgstelling MKB-Landbouwkredieten 

voor module Werkkapitaal voor omschakeling naar duurzame landbouw 
(BL-O) (Minister van LNV)  

Als onderdeel van de uitwerking van het Omschakelprogramma Duurzame 
Landbouw (totaal € 175 mln. - zie Kamerbrieven 'Voortgang 
stikstofproblematiek: structurele aanpak' (35334 nr.84 d.d. 24-4-2020) en 
'Contouren van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw' (35334 nr. 126 
d.d. 18-11-2020) zal de minister van LNV een werkkapitaalregeling onder de 

borgstellingsregeling voor de landbouw (BL-0) publiceren. Vooralsnog voor de 
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periode van één jaar, naast de pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw van 
ditzelfde programma. Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw en de BL-0 
moeten samen de financiering mogelijk maken van integraal duurzame landbouw 

bedrijfsplannen, die nu nog door onvoldoende 'proof of concept' voor reguliere 
bankfinanciering als (te) risicovol wordt aangemerkt. Voor de BL-0 wordt € 1,4 
mln. in een begrotingsreserve afgestort.  
In samenwerking met het ministerie van Financiën is het Toetsingskader 
Risicoregelingen voor de BL-0 opgesteld, dat erop toeziet dat deze regeling 
conform het Garantiekader (33 750, nr. 13 d.d. 17-9-2021) wordt uitgewerkt.  

 
Aangenomen. De minister van LNV zal het toetsingskader aan de Staten-
Generaal sturen.  
 

27. Brief aan de Tweede Kamer inzake aanbieding overheidsbrede 
werkagenda voor de publieke dienstverlening (Minister van SZW)  

In de kabinetsreactie op de rapporten Werk aan Uitvoering wordt een 
overheidsbrede Werkagenda voor de publieke dienstverlening (verder: 
Werkagenda) met concrete acties aangekondigd. De kabinetsreactie beschrijft op 

hoofdlijnen de benodigde aanpak en beweging om de dienstverlening van de 
overheid te verbeteren. Doel is ervoor te zorgen dat overheidsdienstverlening 
optimaal aansluit bij behoeften en verwachtingen van burgers en bedrijven, nu 
en in de toekomst. Met deze brief wordt de Werkagenda naar de Kamer 
gestuurd. De Werkagenda is geformuleerd en wordt uitgevoerd door 
departementen, uitvoeringsorganisaties, provincies en gemeenten samen. 
 

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

28. Brief aan de Tweede Kamer inzake scheefgroei in de polder (Minister van 
SZW) 

De Kamer heeft gevraagd om een brief naar aanleiding van het BNNVARA-
programma 'scheefgroei in de polder'. Deze brief geeft gevolg aan dat verzoek, 
en gaat in op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, inkomensbeleid en 
woningmarkt.  
 

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

29. Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel werken waar je wil (Van 
Weyenberg/Maatoug) (Minister van SZW) 

Het betreft de kabinetsreactie op initiatiefwetsvoorstel werken waar je wilt. Het 
voorstel beoogt de positie van de werknemer te versterken bij het indienen van 
een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats. Nu nog kan de werkgever een 
verzoek daartoe altijd weigeren, op grond van het wetsvoorstel kan hij dat alleen 

bij aantoonbaar zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. De SER brengt in de 

zomer advies uit over de toekomst van hybride werken.  
 
Besproken 
 

30. Bekrachtiging van een onderdeel van het besluit benoemingsprocedure 
SER en tot wijziging van de Wet op de Sociaal-Economische Raad in 

verband met aanpassing van de goedkeuringsprocedure (Minister van 
SZW)  

Met dit wetsvoorstel wordt conform het huidige artikel 6, tweede lid, van de Wet 

op de Sociaal-Economische Raad (hierna Wet op de SER) artikel 5 van het Besluit 
benoemingsprocedure SER bekrachtigd. Dat artikel gaat over de 
onverenigbaarheid van functies met een lidmaatschap van de Sociaal-
Economische Raad.  
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Artikel 6 van de Wet op de SER schrijft voor dat binnen twee maanden na 
afkondiging van een algemene maatregel van bestuur over dat onderwerp aan de 
Staten-Generaal een voorstel wordt gedaan om deze bij de wet te bekrachtigen.  

Nu betrokkenheid van de Kamers bij lagere regelgeving tegenwoordig op andere 
manieren wordt verankerd in de wetgeving en een wetgevingsprocedure ter 
bekrachtiging van lagere reeds vastgestelde besluiten tot onoverzichtelijke 
situaties kan leiden, is voorts met dit wetsvoorstel voor toekomstige wijzigingen 
de goedkeuringsprocedure vervangen door een voorhang procedure. 
 

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

31. Brief aan de Tweede Kamer inzake Kabinetsreactie beleidsdoorlichting 
artikel 11 Uitvoering (Minister van SZW) 

In maart 2021 is het eindrapport van de Beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering 
opgeleverd. In dit onderzoek is ook de verplichting om de Wet SUWI te evalueren 
en de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ZBO's (art. 39 Kaderwet ZBO's) 
te evalueren meegenomen. 

De minister van SZW zal het eindrapport als bijlage aan de Tweede Kamer sturen 
bij de Stand van de uitvoering sociale zekerheid van juli 2021. 
 
Aangenomen. De minister van SZW zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.  
 

32. Wijziging van de faillissementswet ter verbetering van de doorstroom 
van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke 

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen doorgevoerd in de Faillissementswet 
(Fw) om te zorgen voor een betere aansluiting tussen het gemeentelijk 
schuldhulpverleningstraject en de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen (Wsnp). Het gemeentelijk schuldhulpverleningstraject en de Wsnp zijn 
vooral bedoeld om te voorkomen dat schuldenaren met problematische schulden 
in een uitzichtloze schuldensituatie terechtkomen. De regelingen worden daar nu 
niet ten volle voor benut. Een aantal voorwaarden om van een gemeentelijk 

schuldhulpverleningstraject te kunnen doorstromen naar de Wsnp blijkt in de 
praktijk te streng.  
 
Daarom worden de volgende aanpassingen doorgevoerd: 
 
- Nu geldt ingevolge artikel 288, eerste lid, onderdeel b, Fw dat een 

schuldenaar in de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van zijn 

toelatingsverzoek te goeder trouw moet zijn geweest ten aanzien van het 
ontstaan en onbetaald laten van zijn schulden (‘goede trouw-toets’). De 

termijn van deze ‘goede trouw-toets’ wordt teruggebracht naar drie jaar. 
- Ook geldt op basis van artikel 288, tweede lid, onderdeel d, Fw dat een 

toelatingsverzoek van een schuldenaar automatisch wordt afgewezen als hij 
in de voorgaande tien jaar al eens eerder tot de Wsnp is toegelaten. Er 

wordt in een nieuw vierde lid een uitzondering geïntroduceerd op deze 
bepaling, zodat de rechter in schrijnende gevallen toch de mogelijkheid 
krijgt om een schuldenaar toe te laten. 

 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel om advies bij 
de Afdeling advisering van de Raad van Staten aanhangig doen maken. 
 

33. Brief aan de Tweede Kamer inzake versterking kwaliteit van beleid en 
wetgeving (Minister voor Rechtsbescherming) 

De brief geeft invulling aan een toezegging in de kabinetsreactie op het rapport 
van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK): 
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"Het kabinet zal beter gebruik maken van het Integraal Afwegingskader voor 
beleid en regelgeving (IAK) waarin alle kwaliteitseisen voor beleid en wetgeving 
zijn opgenomen. Bovendien zal de rijksbrede wetgevingstoetsing door het 

ministerie van Justitie en Veiligheid, naar voorbeeld van de financiële toetsing 
door de Inspectie Rijksfinanciën, worden versterkt om beter toezicht te houden 
op de vraag of het beleid en de wettelijke regels uitvoerbaar en doenbaar zijn 
voor burgers en voor uitvoeringsorganisaties”. (Kamerstukken II, 2020/21, 35 
510, nr. 4). In de brief geeft het kabinet aan langs vijf lijnen nieuwe initiatieven 
vorm te willen geven, beter gebruik te gaan maken van de al bestaande 

instrumenten en daarop voort te bouwen: 
1. Intensivering samenwerking tussen beleid, wetgeving en uitvoering 
2. Vernieuwing van het Integraal Afwegingskader voor beleid en wetgeving 
3. Versterking wetgevingskwaliteit 
4. Versterking interdepartementale wetgevingstoets 

5. Sneller inspelen op ervaringen in de praktijk 
 

Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal de brief aan de Staten-
Generaal sturen.  

 
34. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 22 juni 2021 

a. Afgevoerd 

b. REA 

    Vastgesteld 

 
1. Voorbereiding Europese Raad 24 en 25 juni 2021 

De raad stemt in met de inzet voor de Europese Raad op 24 en 25 
juni. 

 
2. Informatiepunt: het EU Schaakbord 

 Voor kennisgeving aangenomen. 
 

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

a. Motie Van Dijk/Ceder over heroverwegen van intrekkingen van 
asielvergunningen op grond van de Armeense nationaliteit (32 317, 
nr. 695) 

b. Debat over buitenlandse spionage via mobiele netwerken 29 juni 
2021 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Brief aan de Tweede Kamer inzake beantwoording vragen over de 

repatriëring van een uitreizigster (Minister van J&V) 

Tijdens het mondelinge vragenuur van 8 juni jl. n.a.v. de repatriëring van 
een uitreizigster heeft de minister van J&V aan de Tweede Kamer 

toegezegd, in aanloop naar het debat (1 juli a.s.), een brief te versturen 
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waarin een uiteenzetting wordt gegeven over onder meer de aanpak van 
geradicaliseerde (ex-)gedetineerden, de beletselen om te komen tot (een 
vorm van) internationale berechting van uitreizigers en de gevolgen voor 

de nationale veiligheid van al dan niet repatriëren van (minderjarige 
kinderen van) uitreizigers. Met deze brief wordt die toezegging gestand 
gedaan. De Tweede Kamer heeft aan de minister van J&V na afloop van het 
mondelinge vragenuur aanvullende vragen toegestuurd die eveneens in de 
brief zijn beantwoord. 

 

Aangenomen. De minister van J&V zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 

 
c. Stand van Zaken maatregelen kabinetsreactie op het rapport van de 

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 
(Staatssecretaris van Financiën) (Toeslagen en Douane) 

In het debat over de kabinetsreactie op de Parlementaire 
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft het Kabinet toegezegd 
in juni een brief te sturen met de stand van zaken van de acties uit de 

kabinetsreactie en de moties en toezeggingen uit het debat van 19 
januari. Met deze brief wordt opvolging gegeven aan deze toezegging. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) en 
de ministers van Financiën, SZW en BZK en voor Rechtsbescherming zullen 
de brief aan de Tweede Kamer sturen. 

 

d. Brief van de Tweede Kamer inzake uitvoering motie lid Thijssen 
(Staatssecretaris van EZK) (Klimaat en Energie) 

Deze Kamerbrief beschrijft een voorstel voor de wijze waarop het kabinet 
uitvoering geeft aan de motie van het lid Thijssen die de regering oproept 
voor 1 juli de Tweede Kamer te informeren over de resterende opgave voor 
2021 en welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn voor de uitvoering 
van het Urgendavonnis, passend binnen het lange termijn klimaatbeleid 
van 2030 en 2050. 

 

Aangenomen. De staatssecretaris van EZK (Klimaat en Energie) zal de brief 
aan de Tweede Kamer sturen. 

 
e. Kamerbrief en appreciatie onderzoek werking concurrentiebeding  

f. Rijksbreed rookbeleid 

 
 

XX. Besluitenlijst 

 
II. Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Aanstelling politiek assistent minister van Buitenlandse Zaken 
(Minister van BZ) 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 

 
 

 


