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 Kenmerk         :  4208548 

 

 

   
 

 

 

BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 4 juni 2021  

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aangevangen 's morgens om 11.00 uur.   

_______________________ 

 

 
 

0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1. Notulen van de vergadering van 21 mei 2021  
(nr.3752834)  

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Besluit houdende wijziging van lijst I en II, behorende bij 

de Opiumwet, in verband met plaatsing van 3-MMC op lijst 
II, alsmede enkele andere stoffen (Staatssecretaris van VWS)  

Door de stof 3-MMC op lijst II bij de Opiumwet te plaatsen wordt 
uitvoering gegeven aan de aanbeveling zoals die is gedaan in de 
risicobeoordeling naar de schadelijkheid van 3-MMC, uitgevoerd 

door het Coördinatiepunt Assessment Monitoring nieuwe drugs 
(verder: CAM) in mei 2021. Op basis van de thans beschikbare 
informatie acht het CAM plaatsing op lijst II gerechtvaardigd gelet 
op de toenemende populariteit van dit middel onder met name 
(jonge) jongeren, signalen die wijzen op verslavingspotentieel van 
dit middel en een stijging in het aantal gezondheidsincidenten 
gerelateerd aan 3-MMC-gebruik. Door de plaatsing van dit middel 

op lijst II bij de Opiumwet wordt de eenvoudige verkrijgbaarheid 
als gevolg van de legale status tegengegaan en wordt de 
gebruikersgroep gewaarschuwd voor de negatieve effecten van 

gebruik van dit middel. 
In internationaal verband is besloten een aantal nieuwe 
psychoactieve stoffen te onderwerpen aan controlemaatregelen 

vanwege ernstige gezondheidsrisico's en ernstige sociale risico's. 
Via dit besluit worden deze stoffen op de lijsten I en II behorende 
bij de Opiumwet geplaatst. 

  
Aangenomen. De staatssecretaris 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 aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering 
van de Raad van State. 
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b. Wijziging van het besluit kwaliteitseisen curatoren, 

beschermingsbewindvoerders en mentoren naar aanleiding 
van de evaluatie van de wet wijziging curatele, 
beschermingsbewind en mentorschap (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

Het Besluit kwaliteitseisen curatoren, 
beschermingsbewindvoerders en mentoren bevat 
kwaliteitseisen voor wettelijke vertegenwoordigers. Dit besluit 
wordt op vier onderdelen gewijzigd: 
1. De opleidingseisen van de wettelijke vertegenwoordigers zijn 

aangepast. De opleidingseisen voor curatoren en bewindvoerders 
zijn gelijk getrokken. Indien sprake is van een rechtspersoon, 
dient ten minste een van de bestuurders aan de opleidingseisen te 
voldoen. 
2. De wettelijke vertegenwoordiger stelt een plan van aanpak op 
ten behoeve van de betrokkene. Nieuw wordt dat het plan van 

aanpak ook gedurende de looptijd van de beschermingsmaatregel 

kan worden aangepast. De regeling omtrent het plan van aanpak 
is voorts aangepast aan de per 1/1/21 in werking getreden Wet 
adviesrecht gemeenten. 
3. De eisen m.b.t. de accountantsverklaring zijn aangepast: in 
meer gevallen kan de wettelijke vertegenwoordiger volstaan met 
een samenstellingsverklaring in plaats van een (duurdere) 

controleverklaring. Hiermee sluit de regeling in het besluit beter 
aan op het BW. 
4. Ter versterking van het wettelijk toezicht vervalt de vrijstelling 
in het besluit voor banken en accountants. De vrijstelling voor 
notarissen en gerechtsdeurwaarders komt deels te vervallen. 

 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het 

voorstel om advies bij de afdeling advisering van de Raad van 
State aanhangig doen maken. 

 

c. Besluit houdende wijziging van verschillende 
onderwijsbesluiten om deze in overeenstemming te 
brengen met de wet voortgezet onderwijs 2020 
(Aanpassingsbesluit WVO 2020) (Minister voor BVOM)  

Dit ontwerpbesluit hangt samen met de invoering van de Wet 
voortgezet onderwijs 2020 (Stb. 2020, 379), die de Wet op het 

voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES zal 
vervangen. In het onderhavige besluit worden de verwijzingen 
naar artikelen in de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet 
voortgezet onderwijs BES en een vijftiental AMvB's die zijn 
samengebracht in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, aangepast. 
Naast het Aanpassingsbesluit maken de Invoerings- en 
aanpassingswet WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 

deel uit van de wijzigingsoperatie. 
 

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. 26 mei 2021 

De tekst van de conclusies is vastgesteld. 
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b. Conclusies MCC-19 d.d. 28 mei 2021 

De tekst van de conclusies is vastgesteld. 
 
c. Conclusies MCC-19 d.d. 1 juni 2021 

De tekst van de conclusies is vastgesteld. 

 
1. Algemeen beeld 

In de MCC-19 is een discussie gewijd aan het algemeen 

beeld. 
 

2. Verdelingssystematiek toegangstesten (Minister van 
EZK) 

Betreft de volgende voorstellen: 
1)     Een verdelingssystematiek van toegangstesten die 

aansluit op het openingsplan 
2)     Een prioritering in geval van schaarste 
3)     Werkprocessen waarbij de verbinding wordt gelegd 

tussen de uitvoering en de departementen 
 
Aangenomen. De ministers van EZK, VWS en OCW zullen de 
verdelingssystematiek toepassen. 

 
3. Testen voor uitreizigers (Ministers van I&W en VWS) 

a. Testen voor uitreizigers (memo A) 
 
Betreft uitvoering van de aangenomen motie van het lid 

Sjoerdsma c.s. (21 501-20, nr.1668). Deze motie verzoekt 

het kabinet “aan te geven hoe iedere Nederlander gratis de 
mogelijkheid kan krijgen om, ten behoeve van het Europese 
digitaal groen certificaat, zich deze zomer te laten testen 
met een test naar keuze, waaronder een NAAT (PCR)-test, 
en de Kamer hierover binnen twee weken te informeren.” 

Ook zijn de Europese onderhandelingen over het digitaal 
groen certificaat afgerond op 20 mei 2021, waarin de 
mogelijkheid aan de lidstaten wordt gegeven om te bepalen 
of zij de testen gratis aanbieden. 
 
De commissie machtigt de ministers van I&W, VWS en 
Financiën om te besluiten over het al dan niet vergoeden 

van testen voor reizigers en hierover een brief aan de 
Tweede Kamer te sturen. 
 
 b. Testen voor uitreizigers (memo B) 
 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

4. Euro2020 als Fieldlab (Minister voor MZ) 

Voorstel betreft het volgende: 

- De vier wedstrijden met publiek die als onderdeel van 
het EK voetbal in de Johan Cruijff Arena worden 
gespeeld, worden een Fieldlab. 

- Het toeschouwersaantal wordt uitgebreid van het eerder 
besloten aantal van 12.000 (zijnde 25% van de 
beschikbare capaciteit) naar 16.000 (zijnde 33% van de 

beschikbare capaciteit). 
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- Twee aanpassingen in de voorwaarden voor Fieldlabs, te 

weten: (1) kwetsbare groepen mogen deelnemen aan 
deze Fieldlabs, en (2) achteraf testen is niet nodig. 

  
Aangenomen. De minister voor MZ zal het voorstel 
implementeren. 

 
d. MCC-19 d.d. 8 juni 2021 

De raad machtigt: 
-  de MCC-19 van 8 juni 2021 om zo nodig te besluiten over 

op- en afschaling van maatregelen 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. Verzoek om instemming met (internet)consultatie van het 
wetsvoorstel wijziging tijdelijke wet COVID-19 (Minister van 
BZK) 

Op 24 november 2021 staan in enkele gemeenten verkiezingen 
gepland i.v.m. een herindeling. Het is nog onzeker of er dan 
basismaatregelen rond het coronavirus nodig zullen zijn. Daarom 
wordt uit voorzorg de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 
(hierna: Twv) bij koninklijk besluit verlengd tot 1-1-2022. De Twv 
wordt zoveel mogelijk afgeschaald en daartoe worden de 

volgende wijzigingen voorgesteld: 
- De mogelijkheid voor kiezers van 70 jaar en ouder om per 

brief te stemmen wordt geschrapt. Gelet op de verwachte 
vaccinatiegraad is er geen reden om hen nog langer een extra 
mogelijkheid te bieden om te stemmen per brief. De vraag 

over behoud van het instrument van briefstemmen moet 

worden gevoerd in de context van de Kieswet, niet in die van 
de Twv. 

- Het maximumaantal volmachten dat een kiezer mag 
aannemen, gaat weer van drie naar het reguliere aantal van 
twee. 

- De mogelijkheid voor vroegstemmen (op de 2 dagen vóór de 
reguliere stemmingsdag) in een aantal stemlokalen blijft. Wel 

wordt de avondopenstelling geschrapt (nauwelijks opkomst bij 
de Tweede Kamerverkiezing) en wordt een aantal procedurele 
aanpassingen gedaan voor de stemopneming. 

- De Twv kan op onderdelen vervallen indien de corona-
omstandigheden dit toelaten, en de gezondheidsmaatregelen 
kunnen bij ministeriële regeling buiten toepassing worden 
verklaard als zij niet langer noodzakelijk zouden zijn. 

 
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel aanbieden ter 

internetconsultatie en adviesaanvraag bij Kiesraad, VNG en NVVB 
(Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken).  

 
f. Verzoek om spoedadvies aan de Raad van State tijdelijke 

verlaging maximale kredietvergoeding (Minister van 
Financiën) 

De ministerraad heeft op 21 mei jl. ingestemd met 
internetconsultatie van het conceptbesluit voortzetting tijdelijke 
verlaging maximale kredietvergoeding en met adviesaanvraag bij 
de Raad van State indien na de consultatie geen ingrijpende 
wijzigingen worden aangebracht.  
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Op 10 augustus 2020 is de maximale kredietvergoeding, die in 

rekening mag worden gebracht door aanbieders van consumptief 
krediet, tijdelijk verlaagd van 14% naar 10%. Door de gevolgen 
van de covid-19-crisis kunnen mensen verlies van inkomen 
hebben en behoefte hebben aan bijvoorbeeld een persoonlijke 
lening of genoodzaakt zijn een product met krediet te betalen. De 
maximale kredietvergoeding geldt voor alle soorten consumptief 
krediet dat wordt verstrekt aan consumenten, zoals rood staan, 

doorlopend (goederen)krediet of een persoonlijke lening voor de 
financiering van bijvoorbeeld een auto. Met het wijzigingsbesluit 
wordt de tijdelijke verlaging verder verlengd tot 1 juli 2022 in 
verband met de verwachtingen over het doorwerken van de 
gevolgen van de crisis.  
De tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding eindigt 

op 1 september 2021. Voor het ononderbroken voortzetten van de 
tijdelijke verlaging in verband met de gevolgen van de covid-19-
crisis, is spoedige inwerkingtreding van de maatregel gewenst. 
Met het oog daarop, is het wenselijk om de Raad van State te 

vragen om spoedbehandeling van de adviesaanvraag. 
 

Aangenomen. De minister van Financiën zal het voorstel om 

spoedadvies bij de afdeling advisering van de Raad van State 
aanhangig te doen maken, indien na de consultatie geen 
ingrijpende wijzigingen worden aangebracht. 

 
g. Achtste incidentele suppletoire begroting 2021 (Minister van 

VWS) 

De ministerraad wordt gevraagd in te stemmen met de 8ste 
Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) 2021 van het ministerie 
van VWS. Na akkoord wordt de 8ste ISB naar de Tweede Kamer 

verstuurd en ter informatie naar de Eerste Kamer. In deze 8ste 
ISB wordt in totaal €779,5 mln generaal toegevoegd aan de 
begroting van VWS voor het beheersen van het coronavirus.  

Daarnaast wordt de ministerraad gevraagd in te stemmen met 
een aanbesteding voor het testbeleid voor het tweede halve jaar 
2021 (vanaf juli). Het maximale budgettaire beslag van deze 
aanbesteding is €845 mln, waarvoor VWS generale 

compensatie krijgt. Met instemming van de ministerraad zal zodra 
de exacte budgettaire consequenties in beeld zijn, in afstemming 
met de minister van Financiën, hiervoor een incidentele 
suppletoire begroting worden opgesteld. 
 
Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel aan de 

Tweede Kamer sturen. 
 
h.  Coronasteun aan Suriname.  

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 1 juni 2021, 
nr.22 (Minister van BZ) 

De conclusies t.a.v. de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 
1 BNC-fiches  

1.1 Fiche 1: Mededeling EU-strategie vrijwillige terugkeer en  

 herintegratie  

1.2 Fiche 2: Mededeling “Samen zorgen voor Betere 

regelgeving”  
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2  Raad Justitie en Binnenlandse Zaken d.d. 7-8 juni 2021 

2.1  Verordening cessie van vorderingen  

2.2  Verordening betreffende een geautomatiseerd systeem voor  

communicatie in grensoverschrijdende civiel- en 

strafrechtelijke procedures (e CODEX)  

2.3  Verordening tot wijziging verordening 168/2007 tot 

oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten  

2.4  Bestrijding van illegale content online in de context van de  

 Digital Services Act (DSA)  

2.5  EU toetreding tot het EVRM  

2.6  Conclusies inzake de bescherming van kwetsbare 

volwassenen in grensoverschrijdende situaties  

2.7  E-evidence  

2.8  Oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) 

2.9 Werklunch: Follow-up hofuitspraak Schrems II  

2.10  Kernelementen voor het openbaar ministerie inclusief met  

 betrekking tot justitiële samenwerking in strafzaken  

2.11  Overige onderwerpen  

2.12  Verordening tot wijziging van de Europolverordening  

2.13  Richtlijn veerkracht kritieke entiteiten  

2.14  Pact op Asiel en Migratie: Stand van zaken en weg vooruit 

2.15  Werklunch: Beheersen migratiestromen in samenwerking 

met buurlanden van de EU  

2.16  COVID-19 en criminaliteitsbestrijding: 1 jaar later  

2.17  Kunstmatige intelligentie: interne veiligheid  

2.18  Schengen strategie  

2.19  Implementatie interoperabiliteit: stand van zaken inzake  

 implementatie In- / uitreissysteem (EES) en het Europese  

 reisinformatie- en autorisatiesysteem (ETIAS)  

2.20  Overige onderwerpen  

 

3  Raad Milieu d.d. 10 juni 2021  

3.1  Klimaatadaptatiestrategie  

3.2  Batterijenverordening  

3.3  Actieplan om de vervuiling van lucht, water en bodem tot 

nul te brengen  

3.4  Diversen  

  

4  Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Energie) d.d. 

11 juni 2021  

4.1  TEN-E Verordening  

4.2  Beleidsdebat waterstofstrategie  

4.3  Raadsconclusies Renovatiegolf voor Europa  

4.4  AOB-punten  

 

5  Kabinetsappreciatie voortgang Albanië  

 

b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
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5. EU-implementatie 

a. Wijziging van het besluit markttoegang financiële 
ondernemingen Wft, besluit gedragstoezicht financiële 

ondernemingen Wft en het besluit bestuurlijke boetes 
financiële sector in verband met de richtlijn 2019/1160 van 
het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot 
wijziging van richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met 
betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van 
instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188) 
(Minister van Financiën)  

Er bestaan nog steeds belemmeringen die de mogelijkheid voor 
beheerders van beleggingsfondsen om volledig van de interne 

markt te profiteren beperken. De richtlijn grensoverschrijdende 
distributie van beleggingsinstellingen en icbe's (PbEU 2019, L 188) 
heeft tot doel de grensoverschrijdende distributie van de 

beleggingsinstellingen en icbe's te bevorderen door het wegnemen 
van de belemmeringen. In het ontwerpbesluit is aanvullende 
informatie opgenomen die een beheerder van een instelling voor 
collectieve belegging in effecten (icbe) dient op te nemen in de 

brief aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarin de 
beheerder aangeeft voornemens te zijn deelnemingsrechten in 
een door hem beheerde icbe met zetel in Nederland in een andere 
lidstaat aan te bieden. Verder wordt in het ontwerpbesluit bepaald 
dat een beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in een 
andere lidstaat die in Nederland rechten van deelneming aanbiedt 
aan niet-professionele beleggers voorzieningen/maatregelen dient 

te treffen om bepaalde taken richting beleggers te vervullen 
(bijvoorbeeld voor het verwerken van inschrijving-, inkoop- en 
terugbetalingsorders met betrekking tot rechten van deelneming 
in de beleggingsinstelling en het verstrekken van bepaalde 
beleggersinformatie). 

 

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

 
b. Wijziging van de wet op het financieel toezicht en de 

faillissementswet in verband met de implementatie van de 
richtlijn betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en 

het overheidstoezicht op gedekte obligaties (Minister van 
Financiën) 

Vanaf uiterlijk 8 juli 2022 gelden uniforme regels in de Europese 
Unie voor de uitgifte van zogenoemde gedekte obligaties door 
banken (obligaties die worden gedekt door afgezonderd onderpand 
als extra zekerheid voor de investeerder) en het toezicht daarop. 
Voor de praktijk verandert er niet veel omdat in de Wet op het 

financieel toezicht (Wft) al regels zijn opgenomen over gedekte 
obligaties die sterk overeen komen met de nieuwe Europese 

regels. De belangrijkste wijziging is dat een bank die gedekte 
obligaties uitgeeft, hiervoor eerst toestemming moet krijgen van 
de Nederlandsche Bank (DNB). DNB houdt nu ook al toezicht op 
de uitgifte van gedekte obligaties. 

 
Aangenomen. De minister van Financiën zal het voorstel om 

advies bij de afdeling advisering van de Raad van State aanhangig 
doen maken.  
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6. Internetconsultaties 

a. Verzamelwijzigingsvoorstel besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) parkeergarages, woonfunctie zorg, en 
daglicht (Minister van BZK)  

Het concept-wijziging Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) 

regelt drie technische onderwerpen: 
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). In vooral 
parkeergarages onder hoge gebouwen waarin wordt geslapen, 
leidt dit tot extra risico’s. De Bbl-wijziging regelt dat bij deze 

gebouwen (nieuwbouw) er een sprinklerinstallatie in de 
parkeergarage moet worden aangebracht. Verder gaat het om 
eisen voor het plaatsen van elektrische laadpalen. 

Woonfunctie voor zorg: De huidige Bbl-brandveiligheidseisen voor 
zorgwoningen/gebouwen zijn in samenspraak met de 
woonzorgbranche en de brandweer geactualiseerd. Er is hierdoor 
een betere afstemming tussen de hulpverlening bij brand en de 

brandveiligheidsinstallaties. 
Daglicht: De huidige Bbl-eisen voor daglichttoetreding in 
gebouwen zijn aangepast op de Europese ENnorm voor daglicht. 
De aanpassing is beleidsneutraal. 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel publiceren ter 
internetconsultatie.  

 
b. Wet programmatuur vaststelling verkiezingsuitslag (Minister 

van BZK) 

Het wetsvoorstel programmatuur vaststelling verkiezingsuitslag 

verankert de taken en bijhorende bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden omtrent het beheer en gebruik van de 
programmatuur die gebruikt wordt bij de vaststelling 
verkiezingsuitslag en geeft grondslagen voor de vereisten aan 

deze programmatuur. Het gaat hier om de programmatuur die het 
gemeentelijk stembureau, nationaal briefstembureau en centraal 
stembureau ondersteunt bij de optelling van stemtotalen en de 
zetelverdeling (de verkiezingsuitslag). 

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

 
c. Wijziging besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in 

verband met enkele noodzakelijke aanpassingen per 2022 
(Minister van Financiën)  

De kosten van het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten 
op accountantsorganisaties nemen per 2022 toe, vanwege de 
uitbreiding van het toezicht door de AFM op de accountancysector. 
Om deze kosten ook in rekening te brengen bij deze 
accountantsorganisaties is een aanpassing in het Besluit 

bekostiging financieel toezicht 2019 nodig. Verder zal De 
Nederlandsche Bank vanaf 2022 haar toezichtkosten ook in 
rekening brengen bij betaalinstellingen met vergunning in een 
andere lidstaat die in Nederland actief zijn. 

 
Aangenomen. De minister van Financiën zal het voorstel 
publiceren ter internetconsultatie. 
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d. Algemene Leidraad Wwft (Minister van Financiën) 

Met de Algemene Leidraad Wwft wordt instellingen die onder de 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

(Wwft) vallen uitleg gegeven over de toepassing van regels uit die 
wet. De toezichthouders (DNB, AFM, Ksa, BTWwft, BFT en dekens 
van de NOvA) publiceren op hun beurt meer specifieke leidraden 
die meer zijn toegespitst op de specifieke instellingen waarop zij 
toezicht houden. 
In de zomer van 2020 is de leidraad voor het laatst 
geactualiseerd. Als gevolg van de implementatie van de gewijzigde 

vierde anti-witwasrichtlijn (AMLDS) dient deze leidraad 
opnieuw geactualiseerd te worden. 

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

 

e. Uitvoeringsbesluit verordening herstel en afwikkeling 
centrale tegenpartijen (Minister van Financiën)  

Een centrale tegenpartij (CCP) is een financiële onderneming die 

aandelentransacties verrekent tussen kopers en verkopers. Deze 
transacties worden daardoor overzichtelijker en minder risicovol. 
Omdat een CCP hierbij de risico's van de kopers en verkopers 
overneemt, loopt de CCP zelf wel meer risico. Een faillissement 
van een CCP kan grote gevolgen hebben voor de financiële 
stabiliteit. Daarom geeft de nieuwe verordening herstel en 
afwikkeling centrale tegenpartijen regels voor een falende CCP en 

de afwikkeling daarvan. 
Het ontwerpbesluit regelt dat DNB als afwikkelingsautoriteit de 
verordening kan uitvoeren en sancties op kan leggen bij 
overtreding van de verordening. 

 

Aangenomen. De minister van Financiën zal het voorstel 

publiceren ter internetconsultatie. 

f. Conceptbesluit houdende regels met betrekking tot de 
vaststelling door het College van Toezicht van de 
betrouwbaarheid en geschiktheid van een persoon die is of 
wordt belast met de taken van het orgaan dat de 
toezichtfunctie uitoefent of dagelijkse leiding in een 
collectieve beheersorganisatie (Minister voor 
Rechtsbescherming) 

Het conceptbesluit beoogt de toetsing door het College van 

Toezicht Auteursrechten (CvTA) van de betrouwbaarheid en 
geschiktheid van dagelijkse leidinggevenden en toezichthouders 
van grote collectieve beheersorganisaties (cbo's) mogelijk te 
maken. Grote cbo's zijn op dit moment Buma en Sena. Het CvTA 

kan voor de benoeming of herbenoeming van een kandidaat 
diens betrouwbaarheid en geschiktheid onderzoeken. Indien een 
redelijke aanleiding bestaat, kan het CvTA ook na de benoeming 

of herbenoeming van de kandidaat toetsen of hertoetsen. 
Voor de benoeming of herbenoeming legt de cbo informatie over 
(o.m. over de kandidaat en de selectieprocedure; alsmede een 
verklaring omtrent het gedrag); daarnaast voert het CvTA een 
gesprek met de kandidaat. Het CvTA stelt vervolgens vast of de 
betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat buiten twijfel 

staat. 
 

Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal  het 
voorstel publiceren ter internetconsultatie.  
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g. Brief aan de Tweede Kamer inzake aanpak ongewenste 

buitenlandse geldstromen (Minister voor Rechtsbescherming) 

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de bevindingen van de 

Parlementaire onderzoekscommissie ongewenste beïnvloeding 
(POCOB) en de moties Becker cs. (35 228, nr.7) en Becker/Van 
Toorenburg (35 228, nr.10) in het opvolgende debat, heeft het 
kabinet onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om geldstromen 
van maatschappelijke organisaties aan te pakken wanneer deze 
organisaties activiteiten ontplooien die gericht zijn op 
ondermijning van onze democratische rechtsstaat. Aangekondigd 

wordt de consultatie van een nota van wijziging ter aanvulling van 
het wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties 
(Wtmo) met een bevoegdheid voor het openbaar ministerie om de 
rechter tot het treffen van bepaalde maatregelen (o.m. bevriezing 
en verbeurdverklaring) te verzoeken wanneer sprake is van 
ondermijning van onze democratische rechtsorde. Hierbij staat 

niet de herkomst van het geld centraal, maar het gedrag van de 

maatschappelijke organisatie. De nota van wijziging zal na 
consultatie worden geagendeerd in de ministerraad met het oog 
op aanbieding aan de Raad van State voor advies. Het voornemen 
is deze tezamen met de nota n.a.v. verslag Wtmo in te dienen, 
zodat e.e.a. door de Tweede Kamer in gezamenlijkheid kan 
worden behandeld en beoordeeld. 

 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal handelen 
conform het besprokene, een brief aan de Tweede Kamer sturen 
en het voorstel publiceren ter internetconsultatie.  

 
7. Nader rapport naar aanleiding van blanco advies 

a. Nader rapport inzake tweede nota van wijziging 
wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers (Minister 
van BZK)  

Dit betreft het nader rapport inzake de tweede nota van wijziging 
bij het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Deze 

nota van wijziging regelt de verplichte invoering van 
onafhankelijke rekenkamers voor de waterschappen en de 
rechtmatigheidsverantwoording. De Raad van State heeft geen 
opmerkingen gemaakt bij dit voorstel en adviseert het aan de 
Tweede Kamer te zenden.  
 
In deze nota van wijziging wordt voor de waterschappen hetzelfde 

voorgesteld als voor gemeenten en provincies, namelijk een 
onafhankelijke rekenkamer (eventueel gemeenschappelijk met 
andere waterschappen). Ook worden de Gemeente-, Provincie- en 
Waterschapswet gewijzigd opdat het bestuur voortaan in de 
jaarrekening zelf verantwoording aflegt aan de 

vertegenwoordigende organen over de rechtmatigheid van de 
jaarrekening. Dit is in lijn met de systematiek die geldt bij het 

Rijk. 
 

Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel aan de Tweede 
Kamer doen sturen.  

 
b. Nader rapport inzake wijzigingsbesluit van het besluit ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
BES (Bwft BES) (Minister van Financiën) 
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De wijziging van het Bwft BES bevat een uitwerking van de 

volgende drie grondslagen opgenomen in de (wijziging van de) 
Wwft BES die geldt voor Caribisch Nederland:  
- de definitie van het begrip voor uiteindelijk belanghebbende 

(UBO),  
- categorieën van diensten, transacties en cliënten waarbij 

vereenvoudigd cliëntenonderzoek van toepassing kan zijn en  
- de gegevens die verstrekt moeten worden bij het transport 

van liquide middelen.  
Daarnaast wordt er een aparte boetehoogte vastgesteld voor 
overtredingen van bepalingen uit de wet van grensoverschrijdende 
geldtransporten en wordt de boetetabel aangepast.  
Dit besluit treedt in werking met de inwerkingtreding van de 
wijziging van de Wwft BES op 1 juli 2021. 

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

 

c. Nader rapport inzake AMvB verbod dienstverrichting 
(Minister van Financiën) 

Het besluit laat enkele bepalingen vervallen die niet meer nodig 
zijn vanwege de introductie van een verbod op dienstverrichting 
door derdelandverzekeraars, ingevoerd met de Wet van 3 maart 

2021 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband 
met de invoering van een verbod op dienstverrichting door 
derdelandverzekeraars. Het gaat bij dit verbod om een verbod op 
het verrichten van diensten in het directe levens- en 
schadeverzekeringsbedrijf naar Nederland door 
derdelandverzekeraars. Herverzekering door middel van het 
verrichten van diensten is wel nog toegestaan. Het verbod op 

dienstverrichting door derdelandverzekeraars is geïntroduceerd in 
lijn met een interpretatie van de EC, waardoor in de gehele EU 
deze vorm van dienstverrichting niet meer is toegestaan. 

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

 

d. Nader rapport inzake wijziging van het besluit activiteiten 
leefomgeving in verband met de implementatie van 
uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2010 van de Commissie van 
12 november 2019 tot vaststelling, op grond van richtlijn 
2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, van 
conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT-

conclusies) voor afvalverbranding (PbEU 2019, L 3) 
(Staatssecretaris van I&W) 

De wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving betreft de 

implementatie van nieuwe Europese milieuregels (BBT-conclusies) 
voor afvalverbranding. De wijziging van het Besluit geluid 

milieubeheer en het Besluit kwaliteit leefomgeving implementeert 
een wijziging van een bijlage van de richtlijn omgevingslawaai. De 
bijlage bevat nieuwe bepalingsmethoden voor gezondheidseffecten 
als gevolg van omgevingslawaai. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het besluit doen 
vaststellen. 
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e. Nader rapport inzake besluit tot wijziging van het 

reïntegratiebesluit in verband met verruimen van de 
maatwerkmogelijkheden voor intermediaire voorzieningen 
in het werkdomein (Minister van SZW)  

Het kabinet doet met dit besluit de toezegging gestand van 
verruiming van de mogelijkheid tot maatwerk bij de verstrekking 
over intermediaire voorzieningen in de Kamerbrief van 11 
december 2020 over auditief en visueel beperkten (motie-
Kerstens). Het UWV kan thans ten hoogste voor 15% van de 
arbeidstijd de kosten van een tolkvoorziening of andere 

intermediaire voorzieningen vergoeden. In een situatie waarin dit 
leidt tot onbillijkheid van overwegende aard, mag het UWV 
incidenteel meer uren toekennen. Het is niet mogelijk structureel 
meer uren toe te kennen voor een werksituatie met hogere eisen 
aan communicatie.  
Met dit besluit wordt per 1 juli 2021 de mogelijkheid voor UWV op 

basis van het Reïntegratiebesluit verruimd om uren toe te kennen 

boven het maximum van 15% in structurele(re) situaties in het 
werkdomein.  

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

 

f. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene 
maatregel van bestuur tot wijziging van het besluit 
tarieven in strafzaken 2003 in verband met een verhoging 
van het maximale aantal declarabele uren voor het 
opstellen van verschillende pro Justitia rapportages 
(Minister voor Rechtsbescherming) 

Het onderhavige besluit verhoogt het aantal maximale uren dat 
psychologen en psychiaters (hierna: pJ-rapporteurs) vergoed 

kunnen krijgen bij het opstellen van zogeheten pro Justitia 

rapportages (hierna: pJ-rapportages), die inzicht geven in de 
psychische gesteldheid van een gedachte in verband met een 
gepleegd strafbaar feit. Het Nederlands Instituut voor Forensische 
Psychiatrie en Psychologie (NIFP) ervaart in toenemende mate 
problemen bij het vinden van een beschikbare rapporteur na een 
ontvangen adviesaanvraag van het openbaar ministerie of de 
rechtbank. 

 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het besluit 
doen vaststellen.  

 
8. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene 
maatregel van bestuur houdende wijziging van het besluit 

beheer verpakkingen 2014 in verband met de 
implementatie van richtlijn (EU) 2018/852 van het 

Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot 
wijziging van richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en 
verpakkingsafval (Staatssecretaris van I&W) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
 
 
 



  - 13 - MR 4 juni 2021  

9. Benoemingen 

a. Voordracht benoeming advocaat-generaal bij de Hoge Raad 
der Nederlanden (Minister voor Rechtsbescherming)  

Prof.mr. S.D. Lindenbergh 
 

10. Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en 
Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend 
technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2021) 
(Minister van J&V) 

Dit wetsvoorstel bevat een verzameling van diverse wetstechnische 
correcties en aanpassingen van beperkt inhoudelijke aard in wetgeving 
op het terrein van Justitie en Veiligheid. 
Verschillende wijzigingen geven invulling aan toezeggingen die aan de 
Tweede Kamer zijn gedaan. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

- Een aanpassing van de wettelijke terminologie inzake vermissing 
(toegezegd in Kamerstukken II 2018/19, 33552, nr. 55); 

- De introductie van een verplichting om digitaal te procederen bij de 
Hoge Raad in strafzaken; 

- Een wettelijke verduidelijking dat de zelfstandige 
gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GBM) ook 
kan worden opgelegd in geval van veroordeling wegens een 

terroristisch misdrijf (toegezegd in Kamerstukken II 2019/20, 
29754, nr. 547); 

- Een verduidelijking dat herziening van een strafzaak ook mogelijk is 
als het EHRM een zaak van de rol schrapt naar aanleiding van een 
eenzijdige verklaring van de Nederlandse staat dat het EVRM is 
geschonden (toegezegd Kamerstukken II 2019/20, 29279, nr. 543); 

- De aanscherping van de wettelijke strafmaxima voor 

mensensmokkel (dit voornemen is aangekondigd in Kamerstukken II 
2019/2020, 19637, nr. 2652). 

 
Aangenomen. De minister van J&V zal het voorstel om advies bij de 
afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  
 

11. Verlenging met de drie maanden van de convenanten met 
gemeenten t.b.v. Programma Landelijke Vreemdelingen 
Voorziening (LVV); aanbieding kabinetsreactie op de 
tussenevaluatie van het Programma LVV (Minister van J&V) 

Doel van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen is 
bestendige oplossingen te vinden voor vreemdelingen zonder recht op 
verblijf en/of rijksopvang en op basis van ervaringen in vijf pilots 
bestuurlijke afspraken te maken over een landelijk dekkend 
LVVnetwerk. 

Hiervoor is naar verwachting nog tot juli 2022 tijd nodig. De huidige 
convenanten voor de pilots lopen tot 01-04-2022; de afspraken over de 

financiering t/m 31-12-2021. 
De staatssecretaris van J&V stelt daarom in overleg met de VNG voor 
de convenanten en bijbehorende financiering te verlengen tot 1 juli 
2022. De definitieve beslissing van rijkszijde over een landelijk dekkend 
netwerk en financiering is aan een nieuw kabinet. Gemeenten vragen 

nu om duidelijkheid over de financiering tot medio 2022 i.v.m. 
afspraken en subsidieregelingen met hun uitvoeringspartners; 
ontbreken van zekerheid leidt tot vroegtijdige afbouw van de pilots. 
Hiermee eindigt de facto het programma voordat een nieuw kabinet een 
besluit kan nemen. 
Deze korte verlenging is naar oordeel van de staatssecretaris van J&V 
de beste wijze om de continuïteit van het Programma op korte termijn 

te borgen zodat een nieuw kabinet zich later kan uitspreken over het 
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vervolg. Het voorstel is om voor de verlenging en financiering dezelfde 

voorwaarden te hanteren als in 2021, waaronder cofinanciering door 
rijk en gemeenten. J&V zal binnen de eigen begroting in de financiering 
voorzien. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal de brief aan de Tweede 
Kamer sturen.  
 

12. Brief aan de Kamers inzake hoofdlijnenbrief kiescollege niet-
ingezetenen (Minister van BZK) 

De brief beschrijft de hoofdlijnen van de uitvoeringswet voor het 
grondwetsvoorstel ter invoering van een kiescollege bestaande uit niet-
ingezetenen (Nederlanders woonachtig in buitenland) voor de 
verkiezing van de Eerste Kamer (cf. toezegging aan Eerste Kamer). 
Belangrijkste onderdelen zijn: 
- Het kiescollege wordt gevestigd in de gemeente Den Haag en 

ondersteund door het secretariaat van de gemeente. Gemeente Den 

Haag organiseert de verkiezing en beheert de registratie van kiezers. 
De burgemeester van Den Haag is de voorzitter van het kiescollege. 

-  Het ledenaantal van het kiescollege is gerelateerd aan het aantal 
geregistreerde kiezers in het buitenland, volgens systematiek en 
verhouding uit de Gemeentewet. 

-  Kandidaatstellingsprocedure voor kiescollege afgestemd op 

woonsituatie kiezers in het buitenland (o.a. ondersteuningsverklaring 
digitaal en machtigen NL kiezer voor inleveren lijst). 

-  De verkiezing van leden van het kiescollege vindt plaats per brief. 
-  De leden van het kiescollege brengen hun stem uit voor de 

verkiezing van de leden van de Eerste Kamer tijdens een fysieke 
zitting. De overige vergaderingen zijn digitaal. 

-  Berekening stemwaarde o.b.v. formule die het stemgewicht berekent 

per kiescollegelid a.d.h.v. het aantal geregistreerde kiesgerechtigden 
en hierop een correctiefactor toepast, gebaseerd op verhouding 
kiesgerechtigden-inwoners in NL. 

Naast akkoord op de verzending van de hoofdlijnenbrief wordt een 
machtiging gevraagd om de uitvoeringswetgeving in consultatie te 
brengen. 

 

Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Staten-Generaal 
sturen en het voorstel publiceren ter internetconsultatie.  
 

13. Brief aan de Tweede Kamer inzake voortgangsrapportage over 
wettelijke en ethische kaders Artificiële Intelligentie en 
algoritmen (Minister van BZK) 

De brief beschrijft de voortgang van activiteiten die eerder zijn 
aangekondigd in drie afzonderlijke brieven en koppelt dit aan acht nog 
te ondernemen acties. Het kabinet staat voor een verantwoorde inzet 

van AI en algoritmen door risico's te beperken waardoor ruimte 
ontstaat om kansen te benutten. De onderzoeken die verricht zijn 

wijzen uit dat wet- en regelgeving overwegend bestendig zijn. Er zijn 
echter nog wel knelpunten en wet- en regelgeving kan nog beter 
worden toegepast. Dit heeft geleid tot praktisch toepasbare 
handvatten die in de brief worden beschreven. Dit zijn hulpmiddelen en 

hebben vooralsnog geen verplichtend karakter. Wel zal bezien worden 
of het wenselijk is om onderdelen van een specifiek instrument namelijk 
de richtlijnen data-analyses, te borgen met aanvullende regels. 
Komend jaar is het streven om de hulpmiddelen in de praktijk in te 
zetten en te bezien of ze effectief en uitvoerbaar zijn. Daarbij is het van 
belang om meer overzicht en samenhang te creëren in alles wat 
ontwikkeld is. De kennis en ervaring van de uitvoeringspraktijk zullen 

hierbij goed worden betrokken. In de brief staat verder dat het kabinet 
het thema transparante inzet van algoritmen door overheden en 
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bedrijven belangrijk vindt en koppelt aan enkele acties, zoals de 

richtlijnen data-analyse en een verkenning over de nut en noodzaak 
van een algoritmeregister. Tot slot zal het kabinet verder inzetten op 
het bevorderen van samenhang van het toezicht. 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  
 

14. Bestuurlijke reactie conceptrapport Algemene Rekenkamer 
inzake bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland 
(Staatssecretaris van BZK)  

De Algemene Rekenkamer heeft, op verzoek van de Tweede Kamer, 
onderzoek gedaan naar bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland 
in de periode 2010 – 2019. Daar de Algemene Rekenkamer ook een 
aantal rijksbrede conclusies trekt is onder coördinatie van BZK door de 
departementen gewerkt aan een gezamenlijke reactie op het rapport. 

In de kabinetsreactie wordt ingestemd met de aanbevelingen van de 

Algemene Rekenkamer en deels met de conclusies, en worden een 
aantal reeds ingezette maatregelen en mogelijke oplossingen genoemd 
voor de geconstateerde knelpunten. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Algemene 
Rekenkamer aanbieden.  

 
15. Brief aan de Tweede Kamer inzake het voornemen van het 

kabinet om de regeling voor tewerkstellingsvergunningen voor 
Aziatische koks aan te passen (Minister van SZW) 

Sinds 1 oktober 2019 is er een structurele regeling voor het verlenen 
van tewerkstellingsvergunningen voor Aziatische koks, die mede op 
verzoek van de Tweede Kamer tot stand is gekomen. Op grond van 
deze regeling kunnen Aziatische restaurants gespecialiseerde koks uit 

het buitenland tewerkstellen, indien dit nodig is. De regeling is bedoeld 

voor noodzakelijke gekwalificeerde koks in specialistische restaurants 
waar overwegend land-specifiek Aziatisch voedsel wordt bereid. Op 27 
maart 2021 zijn artikelen verschenen in Trouw en de Groene 
Amsterdammer waarin misstanden naar voren komen bij 
vreemdelingen die op basis van deze regeling in Nederland verblijven. 
Ook de Nederlandse vertegenwoordigingen en Immigration Liaison 
Officers van de IND in China hebben signalen ontvangen van oneigenlijk 

gebruik of misbruik van de regeling. De signalen zijn dermate ernstig 
dat het kabinet, in overleg met de Tweede Kamer, snel wil ingrijpen. De 
signalen zouden namelijk kunnen duiden op gevallen van mensenhandel 
en/of mensensmokkel.  
Het kabinet is voornemens om de regeling voor de Aziatische horeca 
tijdelijk te laten vervallen voor nieuwe aanvragen voor koks die naar 
Nederland willen komen vanuit het buitenland. Er zal worden 

onderzocht of de regeling in aangescherpte vorm kan herleven of 
definitief komt te vervallen. Omdat de regeling mede op verzoek van de 

Tweede Kamer tot stand is gekomen, krijgt de Kamer de gelegenheid 
zich over het voornemen van het kabinet uit te spreken. 
 
Aangenomen. De minister van SZW zal de brief aan de Tweede Kamer 

sturen.  
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16. Brief aan de Eerste Kamer inzake concept-kabinetsreactie op het 

hervatten initiatiefwetsvoorstel van het lid Bergkamp tot 
wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van 
hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen 
(wet gesloten coffeeshopketen) (34 165) (Minister voor MZ) 

N.a.v. de hervatting van het initiatiefwetsvoorstel dat beoogt de teelt 
en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te 
gedogen, heeft de VKC JenV verzocht om beantwoording door de 
regering van vragen uit het voorlopig verslag. Die antwoorden zijn in de 
bijlage bij de brief aan de Eerste Kamer gegeven. De brief zelf bevat 

een feitelijke toelichting van het kabinet op de samenloop met de Wet 
experiment gesloten coffeeshopketen. Het op dit moment verder in 
procedure brengen van het initiatiefwetsvoorstel creëert een situatie die 
niet aansluit op het experiment dat ter uitwerking van die wet in gang 
is gezet. De stelsels die respectievelijk binnen de experimentwet en het 
initiatiefwetsvoorstel worden opgezet zijn verschillend. De verschillen 

zien onder andere op het 'wettelijk' gedogen in het initiatiefwetsvoorstel 

en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgemeesters, het 
Ministerie van VWS en het openbaar ministerie. Op deze aspecten wordt 
in de toelichting nader ingegaan. 
 
Aangenomen. De minister voor MZ zal de brief aan de Eerste Kamer 
sturen. 

  
17. Conclusies onderraden en ministeriële commissies  

a. RVI d.d. 1 juni 2021  

    Vastgesteld 
 

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

a.  Debat Tweede Kamer over het economische steunpakket op 
2 juni 2021 

b. Debat Tweede Kamer over de ontwikkeling rondom het 
coronavirus op 3 juni 2021 

 
19. 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 gezamenlijke 

huisvesting AIVD-MIVD (Minister van BZK en de Minister van 
Defensie) 

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over een heroverweging 
van de ministers van BZK en Defensie inzake de gezamenlijke 
huisvesting AIVD-MIVD, te weten colocatie in één nieuw gebouw 

op de Frederikkazerne te Den Haag. Sinds de laatste brief aan de 
Tweede Kamer over dit onderwerp is de inhoudelijk samenwerking 
tussen beide diensten verder vormgegeven en geïntensiveerd. 
Tegelijkertijd is gewerkt aan de schetsplanfase van colocatie in 
één nieuw gebouw op de Frederikkazerne te Den Haag. Bij de 
afronding van deze fase zijn de ministers van BZK en Defensie tot 

de conclusie gekomen, dat dit project niet binnen de meegegeven 
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kaders van kwaliteit, tijd en geld past. Een heroverweging is dan 

ook op zijn plaats. Dit betekent dat SGBZK en SGDEF de opdracht 
hebben gekregen om opties te onderzoeken voor huisvesting van 
beide diensten, die ondersteunend zijn aan de verdere 
intensivering van de samenwerking. Het primaire proces van de 
diensten is hierbij leidend. De nieuwe huisvestingsoplossing dient 
flexibel, wendbaar en toekomstbestendig te zijn en binnen de 
kaders te passen. De Tweede Kamer wordt dit najaar 

geïnformeerd over de alternatieve opties voor de gezamenlijke 
huisvesting en de concrete vervolgstappen. De bijlage bij deze 
brief wordt vertrouwelijk aangeboden aan de vaste 
Kamercommissies BZK en Defensie, gelet op de hiermee gepaard 
gaande commerciële belangen. 

 

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

 
c. NAVO-Top van staatshoofden en regeringsleiders op  

14 juni 2021 in Brussel (Minister van Defensie) 

Het kabinet is geïnformeerd over de onderwerpen op de NAVO-
Top van Staatshoofden en Regeringsleiders op 14 juni 2021. De 
Top vindt plaats in het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel, 
België. De bijeenkomst is op ministerieel niveau voorbereid door 

de NAVO ministers van Defensie en die van Buitenlandse Zaken 
tijdens hun bijeenkomsten op 1 juni 2021. De Top bestaat uit één 
werksessie. Tijdens deze sessie nemen de bondgenoten besluiten 
over het proces dat de Secretaris-Generaal van de NAVO heeft 
ingezet om de NAVO toekomstbestendig te houden, het 
zogenoemde ‘NAVO2O3O-proces’. Na afloop van de Top brengt de 
NAVO een communiqué uit. 

 
De raad gaat akkoord met de Nederlandse inbreng op de NAVO-
Top.  

 
d. Uitvoering van de motie-Van Esch c.s. t.a.v. houtige 

biogrondstoffen (Staatssecretaris van EZK (Klimaat en Energie)) 

De motie-Van Esch c.s. (30 175, nr.372) verzoekt de regering om 
geen subsidies voor lagetemperatuurwarmte uit houtige 
biogrondstoffen af te geven, zolang er geen afbouwpad is voor 

deze subsidies. De eerstvolgende subsidieronde waarvoor deze 
motie relevant is, is de SDE++ die in september 2021 wordt 
opengesteld. 

 
De raad machtigt de staatssecretaris van EZK (Klimaat en 
Energie) om i.o.m. de ministers van BZK en LNV en de 
staatssecretaris van I&W een brief over de wijze van uitvoering 

van de motie aan de Tweede Kamer te sturen.  
 

e.    Benoeming burgemeester Alkmaar 
 

A.M.C.G. Schouten 
 
f. Benoeming directeur bij de Dopingautoriteit 

g.     Onderhandelaarsakkoord sector Politie 

 
h. Bestuurlijk overleg VNG naar aanleiding van rapport 

Commissie van Wijzen 

 


