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BESLUITENLIJST 

 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 2 juli 2021  

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aangevangen 's morgens om 10.30 uur  

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 
 

1. Notulen van de vergadering van 18 juni 2021 
(nr.3753603)  

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Wijziging rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet 

bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2021 (Minister van Algemene Zaken)  

Besluit tot wijziging van het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet 
bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten om te kunnen voorzien in de mogelijkheid om 
plaatsvervangende leden in de toetsingscommissie inzet bevoegdheden te 
benoemen, die bij verhindering of ontstentenis van één of meer van de 
reguliere leden deze kunnen vervangen. 

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

advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 
b. Besluit houdende vaststelling van de decentralisatie- en integratie-

uitkeringen aan de gemeenten en provincies voor het uitkeringsjaar 
2018 (Minister van BZK) 

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

decentralisatie- en integratie-uitkeringen van 2018. 
 

Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
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c. Wijziging van het besluit basisregistratie personen in verband met 
het bevorderen van de goede uitvoering van dat besluit op enkele 
onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van het 

besluit basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met 
het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van 
de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een 
openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het 
ogenblik van de aangifte niet meer in leven is, dan wel die zijn 
overleden zonder zelf ingeschreven te zijn (Staatssecretaris van BZK) 

De wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) vloeit 
voort uit het bij Koninklijke boodschap van 24 november jl. ingediende 
voorstel van wet tot wijziging van de Wet basisregistratie personen (Wet 

BRP) in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet 

op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van 
de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES (Wet bap BES) in 
verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment 
van geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een 
openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik 

van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf 
ingeschrevene te zijn (Kamerstukken 35648; hierna: de wijzigingswet). De 
wijzigingswet vraagt om (gelijktijdige) uitwerking van een aantal van de 
daarin vervatte wijzigingen in het Besluit BRP. Daarnaast is van de 
gelegenheid gebruikgemaakt om een aantal zelfstandige wijzigingen van 
het Besluit BRP, die als zodanig dus niet voortvloeien uit de wijzigingswet, 
door te voeren. De wijziging van het Besluit basisadministraties 

persoonsgegevens BES (Besluit bap BES) vloeit eveneens voort uit de 
wijzigingswet; de wijzigingswet maakt het mogelijk dat de ouder van 
een kind dat op het moment van de geboorte niet meer in leven is of 
omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt 

dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel dat is 
overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn, een verzoek indient 
bij het bestuurscollege tot het opnemen van gegevens omtrent dit kind. 

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

 
d. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het handelsregisterbesluit 

2008 in verband met het standaard afschermen van 
woonadresgegevens (Staatssecretaris van EZK)  

In het ontwerpbesluit wordt de bestaande bepaling in het 
Handelsregisterbesluit 2008 voor het afschermen van adresgegevens 

uitgebreid tot de woonadressen van alle in het handelsregister opgenomen 
natuurlijke personen. De aanleiding voor deze uitbreiding is de kritiek 
vanuit de samenleving over de openbaarheid van woonadresgegevens in 

publieke registers, in het bijzonder de ergernis over ongevraagde marketing 
en de zorgen over de recente incidenten van misbruik voor 
intimidatiecampagnes en bedreigingen. De Kamer van Koophandel 

registreert de woonadressen nog wel, maar geeft uitsluitend inzage in die 
gegevens aan overheden en beroepsbeoefenaars (zoals 
gerechtsdeurwaarders en notarissen) die dat gegeven uit oogpunt van hun 
wettelijke taken nodig hebben. Het vestigingsadres van ondernemingen of 
rechtspersonen blijft zichtbaar, ook als dit tevens het woonadres van de 
ondernemer of functionaris van de rechtspersoon is. Hier prevaleert het 
belang van rechtszekerheid in het handelsverkeer. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het voorstel om advies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
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3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a1. Wetsvoorstel tot wijziging van de tijdelijke wet verkiezingen 
COVID-19 in verband met de afschaling van de maatregelen 
vanwege COVID-19 bij verkiezingen (Minister van BZK) 

Het wetsvoorstel wijzigt de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) door 
deze zoveel mogelijk af te schalen, en verder door de volgende wijzigingen: 
• De mogelijkheid voor 70+'ers 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 per kiezer gaat weer van 3 naar het 

reguliere aantal van 2. 
• De mogelijkheid voor vroeg stemmen (op de 2 dagen vóór de reguliere 

stemmingsdag) in een aantal stemlokalen blijft. Wel wordt de  
avondopenstelling geschrapt (nauwelijks opkomst bij de TK-verkiezing) 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 zijn. 
Ook wordt het mogelijk om bij deze maatregelen te differentiëren tussen 

gemeenten. 
 

Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om spoedadvies bij de 
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. De raad 
machtigt de minister van BZK om het wetsvoorstel na ommekomst van het 
advies van de Afdeling in te dienen. 

 
a2. Verzoek om spoedadvies aan de Raad van State 

Behandeld in samenhang met punt 3a1.  
 
b. Nader rapport inzake wijziging van het besluit Wfsv om in verband 

met de bijzondere omstandigheden als gevolg van COVID-19 
tijdelijk de AWf-premie in 2021 niet te herzien bij overwerk (Minister 
van SZW)  

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet 
arbeidsmarkt in balans, een lage WW-premie voor vaste contracten en een 
hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in 

het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht 
alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in 
een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt (de zogenaamde 30% 
herzieningssituatie). Deze bepaling kan onbedoelde effecten hebben in 

sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de 
zorg. Om deze onbedoelde effecten weg te nemen, is de zogenaamde 30% 
herzieningssituatie in 2020 opgeschort. Ook in 2021 is in bepaalde sectoren 

nog veel overwerk nodig als gevolg van corona. De 30% herzieningssituatie 
wordt daarom ook in 2021 opgeschort. De opschorting is aangekondigd op 
27 oktober 2020 als onderdeel van een aanvulling op het herstelpakket. 
Vanaf 2022 treedt de 30% herzieningssituatie weer in werking. 

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

1. VWS-notitie t.b.v. een gedachtewisseling over onverplicht 
tegemoetkomen bij langdurige ziekte door COVID-19 (Minister 
voor MZ) 

De raad heeft een discussie gewijd aan dit onderwerp. 
 
d. Conclusies MCC-19 d.d. 29 juni 2021 

Vastgesteld. 
 

1. Kamerbrief Herstel en Perspectief voor de Jeugd  

In antwoord op onder meer de motie-Ploumen (25 295, nr.960), die 
het kabinet verzocht om een samenhangend Deltaplan voor de Jeugd, 

is een Kamerbrief opgesteld over herstel en perspectief voor de jeugd. 
Deze opdracht is onder regie van DGSC19 opgepakt met 6 
ministeries, met vertegenwoordigers van jeugd en gemeenten en met 
kennisinstituten. 
Deze brief erkent en beschrijft de gevolgen van de coronacrisis op de 
leefwereld van jongeren, laat in detail zien wat ai in gang is gezet om 

die gevolgen te beperken en geeft een beeld van de opgaven die nog 
voor ons liggen, in de vorm van een agenda voor een volgend 
kabinet. In die agenda staan integraal werken, jongerenparticipatie, 
bestaanszekerheid, kansengelijkheid en veerkracht centraal. Ook 
bevat de brief een reactie op het rapport dat de SER Jeugd Denktank 
Corona aan de minister-president heeft aangeboden in januari j.l. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van VWS en de minister van OCW 

zullen een brief aan de Tweede Kamer sturen. 
 

2. Steunpakket 

De brief gaat in het licht van het huidige epidemiologische en 
economisch beeld in op het steunpakket in het derde en vierde 
kwartaal 2021. Daarnaast wordt beschreven hoe het kabinet 
voornemens is om uitvoering te geven aan drie moties die in het 
debat over het steunpakket op 2 juni jl. zijn aangenomen. 

 
Aangenomen. De ministers van EZK, SZW en Financiën zullen een 
brief aan de Tweede Kamer sturen. 

 
e. MCC-19 d.d. 6 juli 2021 

De raad machtigt de MCC-19 van 6 juli 2021 om te besluiten over het 
‘besluit houdende wijziging van het tijdelijk besluit veilige afstand, waarbij 
de veilige afstand op nul wordt gesteld’ en de ministeriële regelingen 
‘aanpassingen loslaten 1,5-meter’ en ‘voorwaarden voor meerdaagse 

evenementen’. 
 
f. Toetsingskader Stichting Open Nederland (Minister van VWS) 

Het toetsingskader informeert de Tweede Kamer over een garantie die het 
ministerie van VWS aangaat ten behoeve van de bestuurlijke 
aansprakelijkheid voor de Stichting Open Nederland. Met deze garantie 
wordt voorkomen dat de leden van het bestuur en de raad van toezicht 
persoonlijke schade kunnen ondervinden van hun functie. 
In het geval een claim wordt ingesteld tegen zowel de overheid als tegen 

een bestuurder van verzekeringnemer, dan zal de overheid de verweer 
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kosten die gerelateerd zijn aan deze claim vergoeden. De garantie betreft 
maximaal € 2,5 miljoen. De budgettaire verwerking van deze garantie 
wordt opgenomen in een incidentele suppletoire begroting. Na instemming 

van de MR wordt deze separaat aan de Staten-Generaal verzonden. 
 
Aangenomen. De minister van VWS zal het toetsingskader aan de Tweede 
Kamer sturen. 

 
4. Buitenlands beleid 

a. Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
regering van de Bondsrepubliek Duitsland houdende een verdrag 
tot wijziging van het verdrag ter uitvoering van de aanvullende 

overeenkomst met Duitsland bij het NAVO statusverdrag (Minister 
van BZ) 

Het verdrag betreft een wijziging van het verdrag van 2004 dat uitvoering 
geeft aan de Aanvullende Overeenkomst met Duitsiand van 1959, die het 
NAVO Statusverdrag (NAVO Status of Forces Agreement, NAVO SOFA) 
aanvult. De Aanvullende Overeenkomst regelt de rechtspositie van 
defensiepersoneel dat gestationeerd is in Duitsland.  
In het uitvoeringsverdrag van 2004 is de rechtspositie van een tweetal 
organisaties geregeld.In 2010 zijn deze twee organisaties gefuseerd en als 

stichting ‘Home Base Support’ verder gegaan. Deze fusie is toen vastgelegd 
bij verdrag. De naam van de stichting is vorig jaar gewijzigd in ‘ECHOS 
Homes’. Nederland en Duitsiand wensen ook deze wijziging bij verdrag te 
regelen zodat de stichting haar voorrechten en vrijstellingen behoudt. 
De wijziging die bij notawisseling tot stand zal worden gebracht, behoeft 
voorafgaande instemming van het parlement (art. 7, onderdeel b, juncto 

art. 8, lid 2, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen). 

Deze voorhangprocedure duurt 30 dagen. Het verdrag zal evenals het 
uitvoeringsverdrag van 2004 alleen voor het Europese deel van Nederland 
gelden. 

 
De raad stemt in met het tot stand brengen van het verdrag.  
De raad stelt vast dat het verdrag niet zal gelden voor Aruba, Curacao en 

Sint Maarten en deze landen evenmin anderszins raakt in de zin van artikel 
2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. 

 
b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 29 juni 2021, nr.26 

(Minister van BZ) 

De conclusies t.a.v. het volgende onderwerp is vastgesteld. 
1.       BNC-fiche 
1.1. Mededeling richtsnoeren versterking gedragscode tegen 

desinformatie.  

 
c. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. Verkenningen 

a. Uitvoering motie Klaver/Ploumen (Minister van BZK) 

De raad heeft een discussie gewijd aan dit onderwerp.  
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6. EU-implementatie 

a. Tijdelijk uitvoeringsbesluit herziening verordening producten voor 
tweeërlei gebruik (Minister van BZ)  

Op 11 juni 2021 is de herziene EU -dual use verordening 2021/821 (EU-Vo) 
in het Publicatieblad van de EU geplaatst. Deze zal 9 september (na 90 
dagen) in werking treden.  
Voor de implementatie van de EU-Vo dient de Wet strategische diensten 

(Wsd) en het Besluit strategische goederen (Bsg) aangepast te worden. De 
implementatie in de Wsd en Bsg bestaat grotendeels uit wetstechnische of 
terminologische aanpassingen van de Wsd en Bsg naar de herziene 
verordening. Voor de tijdige implementatie van de EU-Vo wordt gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid cm de leeswijze van de artikelen van de Wsd 

te wijzigen. De EU-Vo omvat een modernisering van de bestaande 
wetgeving (EU 428/2009) en bevat een aantal vernieuwingen op het 

bestaande exportcontrole regime. 
Het betreft een besluit voor strikte implementatie van wijzigingen die 
volgen uit de herziene EU-Vo, zonder dat er momenteel beleidsmatige 
keuzes gemaakt worden. In het najaar zal een vervolgtraject gestart 
worden om de beleidsmatige wijzigingen te bewerkstelligen. Op grond van 
artikel 13 van de Wsd mag in het belang van de uitvoering van bindende 
EU-rechtshandelingen wijziging van de in de Wsd geregelde onderwerpen 

eerst bij amvb plaatsvinden. Niet-tijdige implementatie van de verordening 
kan leiden tot onduidelijkheid over het bevoegd gezag voor het verlenen 
van vergunningen, de handhaving en het toezicht. 

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

 

b. Uitvoeringswet herziening verordening producten voor tweeënlei 
gebruik (Minister van BZ)  

Toelichting zie 6a. 
 

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

c. Wijziging van het bouwbesluit 2012 en het besluit bouwwerken 

leefomgeving ter uitvoering van verordening (EU) 2019/1020 van 
het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende 
marktoezicht en conformiteit van producten (PbEU 2020, L 177) 
(Minister van BZK) 

Dit besluit voorziet in de uitvoering van de (nieuwe) Europese 
markttoezichtverordening. De nieuwe markttoezichtverordening regelt het 

markttoezicht op producten en heeft als doel het waarborgen dat producten 
voldoen aan de harmonisatiewetgeving van de Europese Unie. De 
markttoezichtverordening vereist dat iedere lidstaat in de nationale 

regelgeving bepalingen opneemt ter uitvoering van de 
markttoezichtverordening. Hiertoe bereid de minister van EZK 
een wetsvoorstel voor. Dit besluit wijzigt het Bouwbesluit 2012 (hierna: 
Bouwbesluit) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) en 
geeft uitvoering aan de markttoezichtverordening en het wetsvoorstel van 
EZK voor zover 
het de Woningwet betreft. De nieuwe bepalingen in het Bouwbesluit en het 

Bbl bevatten, in het kort gezegd, een verbod om te handelen in strijd met 
de markttoezichtverordening. Het verbod is toegespitst op de 
Verordening bouwproducten, omdat die verordening wordt uitgevoerd in 
het Bouwbesluit en het Bbl en valt onder de reikwijdte van de 
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markttoezichtverordening. De nieuwe bepalingen in Bouwbesluit en Bbl 
hebben dus uitsluitend betrekking op eisen die voortvloeien uit de 
Verordening bouwproducten en op de wijze waarop toezicht en handhaving 

plaatsvindt ten aanzien van die eisen. 
 

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

 
d. Wet implementatie EU-richtlijn transparantie en voorspelbare 

arbeidsvoorwaarden (Minister van SZW)  

Met dit wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn Transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden (2019/1152) geïmplementeerd. De 

richtlijn dient uiterlijk 1 augustus 2022 in nationale wetgeving te zijn 

omgezet. De richtlijn heeft tot doel de arbeidsvoorwaarden te verbeteren 
door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te 
bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de 
arbeidsmarkt. De richtlijn beschrijft de minimumrechten van iedere 
werknemer in de Europese Unie. De richtlijn bevat verduidelijkingen en 

aanscherpingen van de rechten van werknemers ten opzichte van richtlijn 
91/553/EEG, die ingetrokken wordt met deze richtlijn. De wijzigingen ten 
opzichte van richtlijn 91/553/EEG zien op de informatie die aan een 
werknemer moet worden verstrekt (artikelen 3, 4, 6 en 7 van de richtlijn) 
en het moment waarop die informatie moet zijn verstrekt (artikel 5 van de 
richtlijn). Daarnaast bevat de richtlijn minimumvereisten voor 
arbeidsvoorwaarden, die onder meer zien op de proeftijd (artikel 8 van de 

richtlijn), de mogelijkheid om meerdere banen te hebben (artikel 9 van de 
richtlijn), de voorspelbaarheid van het werk (artikel 10 van de richtlijn), de 
overgang naar andere vormen van werk (artikel 12 van de richtlijn) en de 
bekostiging van verplichte opleidingen (artikel 13 van de richtlijn). De 

richtlijn bevat ook enkele maatregelen ter bescherming van de werknemer 
(artikelen 15 tot en met 18). 

 

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

 
e. Nader rapport voorstel van wet tot wijziging van de uitvoeringswet 

internationale kinderbescherming en enige andere wetten met de 
herschikking van de verordening (EU) nr. 2019/1111 (PbEU 2019, 
Ln 178) (Minister voor Rechtsbescherming) 

Dit wetsvoorstel geeft regels voor de uitvoering van de gewijzigde 
Verordening Brussel II bis. De Verordening Brussel II bis bevat regels voor 

de internationale bevoegdheid van de rechter, de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in zaken over echtscheiding, gezag over 
minderjarigen en internationale kinderontvoering, en de samenwerking 

tussen de centrale autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie in 
aangelegenheden betreffende kinderen. De gewijzigde verordening heeft 
tot doel de werking van de bestaande verordening te verbeteren. Hiervoor 

worden de resterende hindernissen voor het vrije verkeer van rechterlijke 
beslissingen weggenomen en de belangen van het kind beter beschermd 
door de procedures over internationale kinderontvoering eenvoudiger en 
efficiënter te maken. Het wetsvoorstel voorziet in de uitvoering van de 
gewijzigde verordening in het interne recht van Nederland. De grootste 
wijzigingen worden doorgevoerd in de Uitvoeringswet internationale 
kinderbescherming en betreffen de afschaffing van voorafgaand rechterlijk 

verlof voor de tenuitvoerlegging van een beslissing uit een andere lidstaat 
die minderjarigen aangaat. 

 
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel aan de 
Tweede Kamer doen sturen. 
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f. Wetsvoorstel ter implementatie van Europese regelgeving over het 

Europees strafregisterinformatiesysteem (Minister voor 
Rechtsbescherming)  

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van nieuwe Europese regelgeving 

over het Europees strafregisterinformatiesysteem (Ecris), namelijk: 
- Verordening (EU) 2019/816 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de 
vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake 
veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) 
ter aanvulling van het Europees Strafregisterinformatiesysteem en tot 
wijziging van Verordening (EU) 2018/1726 (PbEU 2019, L 135; Ecris-TCN-

verordening); en 

- Richtlijn (EU) 2019/884 van het Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, 
betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde 
landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), 
en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad (PbEU 2019, L 

151; Ecris-richtlijn). 
Daartoe voorziet dit wetsvoorstel in wijziging van de Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens. Het wetsvoorstel voorziet in een zuivere 
implementatie van de Ecris-TCN verordening en Ecris-richtlijn. Bij dit 
wetsvoorstel zijn geen andere regels opgenomen dan noodzakelijk voor de 
implementatie. 

 

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

 
7. Internet consultaties 

a. Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten (Minister van 
BZK) 

In mei 2020 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Tijdelijke 
experimentenwet nieuwe stembiljetten ingediend. Dit wetsvoorstel regelt 
de mogelijkheid om bij verkiezingen te experimenteren met nieuwe 
stembiljetten. Het huidige stembiljet is (te) groot en daardoor 

zowel voor de stembureaus als voor veel kiezers lastig te hanteren. De 
experimenten zijn erop gericht dat bij verkiezingen een stembiljet kan 
worden gebruikt dat beter hanteerbaar is, zowel bij het tellen als bij het 
stemmen. Bij algemene maatregel van bestuur (Tijdelijk 
experimentenbesluit nieuwe stembiljetten) worden nadere regels gesteld 
ten aanzien van een van beide modellen stembiljetten.  

 

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

 
b. Wetsvoorstel goed verhuurderschap (Minister van BZK)  

Van 2018 - 2021 is samen met gemeenten en belangenorganisaties 
gewerkt aan de 'aanpak goed verhuurderschap'. Een van de uitkomsten 
hiervan was de brede roep van zowel politiek als gemeenten om een wet te 
introduceren om enerzijds goed verhuurderschap te stimuleren (via 
algemene regels) en anderzijds malafide verhuurderschap aan te pakken 

(via een verhuurdervergunning). Het Aanjaagteam Bescherming 
Arbeidsmigranten onder leiding van dhr. Roemer heeft hier ook toe 
opgeroepen. Bij brief van 22 februari jl. aan de Tweede Kamer heeft de 
minister van BZK aangekondigd met een wetsvoorstel op dit gebied te 
komen. In een debat met de Vaste commissie Binnenlandse Zaken op 3 
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juni jl. is desgevraagd toegezegd dat het voorstel 'zo snel als mogelijk' in 
consultatie gegeven zal worden. 
De wet creëert de bevoegdheid voor gemeenten om enerzijds goed 

verhuurderschap te bevorderen via het instellen van (landelijk 
geüniformeerde) algemene regels en anderzijds malafide verhuurderschap 
aan te pakken door de introductie van een verhuurdervergunning. 

 
De minister van BZK zal het besluit publiceren ter internetconsultatie en om 
advies voorleggen aan de Adviescommissie Toetsing Regeldruk (ATR), het 

College voor de Rechten van de Mens, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 
c. Conceptbesluit houdende wijziging van het productenbesluit asbest 

en enkele daarmee verband houdende wijzigingen van het 

asbestverwijderingsbesluit 2005, het 
arbeidsomstandighedenbesluit, het besluit bouwwerken 

leefomgeving en het besluit OM-afdoening en wijziging van het 
besluit bescherming Antarctica (Staatssecretaris van I&W)  

Aanpassing van het huidige Productenbesluit asbest is nodig om het in 
overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving REACH 
(Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van 
en de autorisatie en beperking ten aanzien van chemische stoffen) dat 
regels bevat over opzettelijk toegevoegde asbest. Het gewijzigde 
Productenbesluit zal regels bevatten over niet-opzettelijk toegevoegde 
asbest (van nature aanwezig in bepaalde grondstoffen) en zal ook 

beperkingen bevatten van het door REACH toegestane blijven gebruiken 
van eerdere toepassingen (bewerkings- en hergebruiksverbod). Naast de 
wijziging van het Productenbesluit asbest, gaat het ook om enkele hieruit 
voortvloeiende technische aanpassingen van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het 
Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en 
het Besluit OM-afdoening en wordt in dit conceptbesluit het Besluit 

bescherming Antarctica aangepast in verband met Verordening EG) nr. 
1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen 
en mengsels (CLP). 
De ministerraad wordt verzocht in te stemmen met het starten van de 
internetconsultatie aan het eind van het zomerreces. Instemming wordt nu 
gevraagd om de planning te halen. Het conceptbesluit wordt in een later 

stadium voorgelegd aan de ministerraad. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het besluit publiceren ter 
internetconsultatie.  

 
d. Wijziging besluit vertrouwensdiensten (Staatssecretaris van EZK)  

Met de wijziging van het Besluit vertrouwensdiensten wordt verduidelijkt 
dat het verboden is om een certificaat voor een geavanceerde elektronische 
handtekening of zegel aan te bieden, terwijl deze handtekening of zegel 

niet voldoet aan de daarvoor gestelde eisen in de eIDAS-verordening. 
De Ministerraad wordt gevraagd om in te stemmen met het starten van de 
internetconsultatie, zodat de volgende stap in het wetgevingsproces kan 
worden gezet. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het besluit publiceren ter 
internetconsultatie. 
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e. Wijziging besluit vergoedingen Telecommunicatiewet 
(Staatssecretaris van EZK) 

Met deze wijziging van het Besluit Vergoedingen Telecommunicatiewet 
wordt de benodigde grondslag gecreëerd voor het in rekening brengen van 
(reeds bestaande) vergoedingen op grond van de Wet 

telecommunicatievoorzieningen BES (Wtv BES). Daarnaast worden enkele 
aanpassingen gedaan in de vergoedingensystematiek. De Ministerraad 
wordt gevraagd om in te stemmen met het starten van de 
internetconsultatie, zodat de volgende stap in het wetgevingsproces kan 
worden gezet. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het besluit publiceren ter 

internetconsultatie. 

 
f. Wijziging van het uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met het 

bepalen van gegevens die ten behoeve van registraties ter 
bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg 
mogen worden verwerkt, het stellen van een bewaartermijn aan die 

gegevens en het aanwijzen van zorgaanbieders die acute zorg 
verlenen die gegevens moeten aanleveren (Minister voor MZ)  

Om de kwaliteit van zorg in Nederland te verbeteren worden er onder 

andere gegevens verzameld in de kwaliteitsregistraties Landelijk Alcohol 
Drugs Informatie Systeem (LADIS) en de Landelijke Trauma Registratie 
(LTR). Het betreft een verwerking van gepseudonimiseerde 
persoonsgegevens waarvoor op grond van de AVG passende waarborgen 
moeten zijn geboden. Voor de verwerking van deze gegevens is derhalve 
voor LADIS en LTR een grondslag opgenomen in de artikelen 30a en 30b 

van de Wet kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz). Het doel van onderhavige 

maatregel van bestuur (amvb) is om regels te stellen aan het verwerken 
van persoonsgegevens en de bewaartermijn van deze gegevens in de 
genoemde kwaltiteitsregistraties. Meer specifiek worden de gegevens, voor 
zover deze betrekking hebben op de door de zorgaanbieder direct of 
indirect geleverde verslavingszorg of acute zorg aan diens cliënt, nader 
benoemd. Hierbij is een zorgvuldige afweging gemaakt rondom de 

toegevoegde waarde van ieder gegeven (noodzakelijkheid) voor het doel 
van de registratie. Dit om de privacy te waarborgen van cliënten en 
patiënten in respectievelijk de verslavingszorg en de acute zorg. Volgende 
stap in het proces is het aanbieden van dit voorstel voor 
internetconsultatie. 

 
Aangenomen. De minister voor MZ zal het besluit publiceren ter 

internetconsultatie. 
 

8. Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies 

a. Nader rapport inzake besluit houdende wijziging van het besluit 
vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire 
luchtvaartuigen (Staatssecretaris van Defensie) 

De wijziging hangt samen met een wijziging van de internationale militaire 
voorschriften die in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht 
met militaire luchtvaartuigen zijn geïmplementeerd. Als regels die bij dat 
vervoer in acht moeten worden genomen, wordt verwezen naar de regels 
die zijn vervat in drie NATO Standardization Agreements (STANAGS) 

terzake, STANAG nrs. 2487, 3854 en 4441. In verband met wijziging van 
deze STANAGs dient onderhavig besluit hierop aangepast te worden. 
Het betreft de verplaatsing van onderwerpen mede in verband met het 
vervallen van STANAG 2487 en vernieuwe indeling naar Standard Related 
Documents van de Allied Movement Publication 6, Allied Multi-Modal 
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Transportation of Dangerous Goods Directive CAM0vP-6) behorende bij 
STANAG 4441.  

 

Aangenomen. De staatssecretaris van Defensie zal het besluit doen 
vaststellen. 

 
b. Nader rapport inzake wijziging van de wet voorkoming 

verontreiniging door schepen ten behoeve van de implementatie 
van richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de 

Raad van 17 april 2019 inzake havenontvangstvoorzieningen voor 
de afvalafgite van schepen, tot wijziging van richtlijn 2010/65/EU 
en tot intrekking van richtlijn 2000/59/EG (pbEU 2019, L 151) 
(Minister van I&W)  

Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede richtlijn inzake 
havenontvangstvoorzieningen. Deze richtlijn is erop gericht om 
afvallozingen op zee nog verder terug te dringen. Voorgesteld wordt om de 
Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs) op een aantal punten 
te wijzigen, zodat de richtlijn wordt geïmplementeerd.  

Het wetsvoorstel is ter verbetering nog op twee punten aangepast.  
Ten eerste is ten behoeve van de handhaving van de afgifteplicht het woord 
‘geaggregeerd’ in artikel 6c geschrapt, zodat een havenbeheerder ook niet-
geaggregeerde gegevens kan verstrekken aan de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT). Sommige schepen zijn namelijk niet verplicht om de 
gegevens van het afvalontvangstbewijs te melden aan SafeSeaNet (i.e. het 
middels richtlijn 2002/59/EG ingestelde monitoring- en informatiesysteem), 

maar zijn wel verplicht om scheepsafvalstoffen af te geven. Het betreft in 
het bijzonder de vissersschepen en zeegaande pleziervaartuigen van 
minder dan 45 meter. Door deze aanpassing wordt ook voor deze categorie 
schepen handhaving op de afgifteplicht mogelijk. Ten tweede is een 

tekstuele aanpassing doorgevoerd in artikel 6b, onderdeel G van het 
wetsvoorstel. De tekst van de memorie van toelichting is niet aangepast. 

 

Aangenomen. De minister van I&W zal het voorstel doen vaststellen. 
 

c. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 
bestuur, houdende wijziging van het besluit uitbreiding en 
beperking werkingssfeer WMG ter beperking van de werkingssfeer 
van de artikelen 40a en 40b van de wet marktordening 
gezondheidszorg (Minister voor MZ)  

Uit de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders volgt dat in beginsel 
alle zorgaanbieders onder de Wet marktordening gezondheidszorg moeten 

voldoen aan de eisen omtrent een transparante financiële bedrijfsvoering, 
het gebruik van financiële derivaten en de eis van een openbare 
jaarverantwoording. Voorliggend besluit wijzigt het Besluit uitbreiding en 

beperking werkingssfeer WMG. De wijziging richt zich op het uitzonderen 
van categorieën van zorgaanbieders die daarmee niet hoeven te voldoen 
aan de genoemde eisen. 

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

 
d. Nader rapport inzake besluit rechtspositie voorzitters regionale 

toetsingscommissie euthanasie (Minister van VWS)  

Het besluit regelt de rechtspositie van de coördinerend voorzitter en 
overige voorzitters van de regionale toetsingscommissies euthanasie 
(RTE's). De positie van de coördinerend voorzitter omvat 
arbeidsvoorwaardelijke aanspraken die gebruikelijk zijn voor ambtenaren 

die een arbeidsovereenkomst hebben met de Staat (zoals onder meer 
vakantieverlof, een vakantie-uitkering, loondoorbetaling bij ziekte). 
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Hiermee wordt aangesloten bij de omstandigheid dat zijn in de loop der 
jaren is geëvolueerd van een in omvang beperkte nevenfunctie tot een 
substantiële werkweek van thans 26-32 uur. Hierdoor blijft het mogelijk om 

ook in de toekomst geschikte kandidaten te werven voor deze functie. Voor 
de overige voorzitters geldt dat hun rechtspositie ongewijzigd blijft. Hun 
werkzaamheden hebben onverminderd het karakter van een 
nevenactiviteit. Zij zullen op grond van deze AMvB een vergoeding 
ontvangen die (net als nu) wordt vastgesteld met toepassing van het 
Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Hiermee wordt 

uitwerking gegeven aan de in de (aangenomen) VWS-verzamelwet 
opgenomen wijziging van artikel 7 Wet toetsing levensbeëindiging op 
verzoek en hulp bij zelfdoding. 

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

 
e. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 

bestuur tot wijziging van het reglement rijbewijzen in verband met 
een aanpassing van de eisen aan examenvoertuigen, enkele 
terminologische aanpassingen en enkele aanpassingen in de 
procedure betreffende de aanvraag van een verklaring van 
geschiktheid (Minister van I&W) 

In het ontwerpbesluit worden de eisen aan examenvoertuigen van de 
categorieën CDE en de aanvraagprocedure van de verklaring van 
geschiktheid gemoderniseerd. 
 

Aangenomen. De minister van I&W zal het besluit doen vaststellen. 
 
f. Nader rapport inzake ontwerpbesluit, houdende wijziging van het 

besluit houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod 
op gebruik van stroomstootapparatuur (Minister van LNV) 

Het voorliggende ontwerpbesluit bevat een verbod op het gebruik van 
stroomstootapparatuur bij honden. Uitzonderingen op het verbod zijn 
beperkt tot gebruik van de apparatuur bij het beroepsmatig verrichten van 
diergeneeskundige handelingen en het gebruik in de uitvoering van 

overheidstaken (bijvoorbeeld politie, krijgsmacht en Dienst Justitiele 
Inrichtingen). Het verbod in dit ontwerpbesluit is beperkt tot honden en 
heeft geen betrekking op andere apparatuur dan stroomstootapparatuur. 
Het doel van dit besluit is het verbeteren van het welzijn van honden. Door 
stroomstootapparatuur te verbieden, behoudens een aantal uitzonderingen, 
zal het toepassen van niet-aversieve leermethoden gaan toenemen en het 
welzijn van honden verbeteren. In het ontwerpbesluit is de 

inwerkingtredingsbepaling aangepast zodat inwerkingtreding plaatsvindt 
met ingang van 1 januari 2022, in plaats van inwerkingtreding bij koninklijk 
besluit. 

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

 
9. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling 

van het besluit uitvoering crisis- en herstelwet (besluit uitvoering 
crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche)) (Minister van BZK)  

Een aantal keren per jaar wordt er een AMvB in procedure gebracht 

waarmee experimenten worden toegevoegd aan het besluit uitvoering 
crisis- en herstelwet (Bu Chw). In het voorliggende ontwerpbesluit wordt 
één nieuw experiment toegevoegd aan het Besluit uitvoering crisis- en 
herstelwet. Het gaat om een experiment waarmee de provincies Flevoland, 
Gelderland en Utrecht in staat worden gesteld om vooruitlopend op de 
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inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) een verordening met 
verbrede reikwijdte vast te kunnen stellen. De Afdeling advisering van de 
Raad van State heeft een positief advies uitgebracht (dictum B). De 

Afdeling maakt enkele opmerkingen bij het ontwerpbesluit over onder meer 
de betrokkenheid van de in de drie provincies gelegen gemeenten bij de 
totstandkoming van hetontwerpbesluit en de mogelijke extra werklast die 
het experiment voor gemeenten teweeg kan brengen. Ook maakt zij een 
opmerking over hoe de keuze voor dit experiment zich verhoudt tot de 
gewenste gezamenlijke start met de Ow. De Afdeling adviseert de nota van 

toelichting op voornoemde punten nader aan te vullen. Dit is conform het 
advies gedaan. Tot slot is ambtshalve de tijdsduur van enkele 
experimenten (artikel 6g, 6j en 6r) verlengd i.v.m. de uitgestelde 
inwerkingtreding van de Ow. De verlenging van het experiment Architect 
aan Zet (artikel 6j) was aanvankelijk opgenomen in de 22ste tranche van 

het Bu Chw, maar die tranche zal niet op tijd in werking kunnen treden om 
het experiment zonder onderbreking voort te zetten. Daarom wordt die 

verlenging nu ook meegenomen bij nader rapport. 
 

Aangenomen. De minister van BZK zal het besluit doen vaststellen.  
 
b. Nader rapport inzake wijziging van de kaderwet zelfstandige 

bestuursorganen en enkele andere wetten in verband met het 
doorvoeren van aanbevelingen uit de tweede evaluatie van de 

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en wijziging van de 
kaderwet adviescolleges in verband met een verduidelijking inzake 
archiefbescheiden (Staatssecretaris van BZK)  

Na de evaluatie van de Kaderwet zbo's (2018) zijn maatregelen 
aangekondigd waarvoor een beperkte wetswijziging nodig is. De wijzigingen 
zijn: aanpassing openbaarmakingswijze van nevenfuncties van zbo-leden; 

verduidelijking verzendmoment van het jaarverslag aan Staten Generaal; 
afschaffing jaarlijkse doelmatigheidstoets; invoering mogelijkheid van 
ministeriële regels over de evaluatie van zbo's. De Kaderwet adviescolleges 

krijgt een bepaling over overdracht van archiefbescheiden na opheffing van 
een college. De Raad van State heeft 28 april advies uitgebracht. De 
Afdeling heeft een aantal opmerkingen bij het voorstel en adviseert 
daarmee rekening te houden voordat het voorstel bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend (dictum B). Allereerst 
adviseert de Raad van State om in de toelichting uitgebreider in te gaan op 

de verhouding tussen dit wetsvoorstel en de nu lopende brede evaluatie 
van de organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand. Ten tweede 
adviseert de Raad van State in de toelichting in te gaan op de relatie tussen 
zbo’s en het parlement. Aan beide adviezen is gehoor gegeven, onder meer 
door in de memorie van toelichting de notie te verwerken dat het huidige 
wetsvoorstel een beperkte wijziging is en dat wijzigingen van meer 
fundamentele aard aan het nieuwe kabinet zijn, (mede) op basis van de 

uitkomsten van de brede evaluatie. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het voorstel aan de Tweede 
Kamer doen sturen. 
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c. Nader rapport inzake de amvb houdende wijziging van het besluit 
langdurige zorg in verband met het verduidelijken van de 
terugwerkende kracht de indicatiestelling door het CIZ, het creëren 

van beleidsvrijheid voor zorgkantoren, het verwerken van 
jurisprudentie en het verduidelijken van een delegatiegrondslag 
voor bijkomende zorgkosten (Minister van VWS)  

De algemene maatregel van bestuur bevat een viertal wijzigingen naar 
aanleiding van in de uitvoering en jurisprudentie geconstateerde zaken. De 
wijziging betreft het verduidelijken van de terugwerkende kracht van de 
indicatiestelling door het CIZ, het creëren van beleidsvrijheid voor 
zorgkantoren om toe te staan dat een pgb-houder het pgb volledig mag 
blijven besteden bij een wooninitiatief dat inmiddels is gecontracteerd door 

een zorgkantoor, het verwerken van jurisprudentie met betrekking tot het 

gebruik van pgb buiten Nederland en het verduidelijken van de 
delegatiegrondslag voor het betalen van bijkomende zorgkosten uit het 
pgb-Wlz. 
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft over het ontwerp van 
voormelde algemene maatregel van bestuur een instemmend advies 

uitgebracht met enkele opmerkingen. De toelichting is naar aanleiding van 
deze opmerkingen aangevuld en verduidelijkt. 

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

 
10. Benoemingen 

a. Voordracht voor herbenoeming als NL rechter in het Gerecht van de 
EU en instemmen met het instellen van een openbare 
sollicitatieprocedure voor de werving van de tweede NL rechter 
(Minister van BZ)  

De raad stemt in met de voordracht voor herbenoeming van M. van der 

Woude als NL rechter in het Gerecht van de EU en met het instellen van 
een openbare sollicitatieprocedure voor de werving van een tweede NL 
rechter.  

 
b. Benoeming lid van de Kiesraad (Minister van BZK) 

De raad stemt in met de benoeming van J.M.A. Kemna als lid van de 
Kiesraad. 

 
c. Voordracht herbenoeming lid Raad voor Volksgezondheid en 

Samenleving (RVS) (Minister voor MZ)  

De raad stemt in met de herbenoeming van drs. P.F.C. Hilhorst tot lid van 
de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). 

 
11. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de 

aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen 
(Minister van J&V) 

In de Kamerbrief van 10 september 2020 (TK 19637, nr. 2652) wordt vermeld 
dat de mogelijkheden zullen worden verruimd om aanvragen om verlening van 
een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd van zeer zware criminele 
vreemdelingen die in Nederland zijn opgegroeid af te wijzen. Dat wordt 

uitgewerkt in dit wetsvoorstel. Het huidige wettelijk kader (artikel 21, vierde lid, 
van de Vw 2000) bevat een uitzondering voor vreemdelingen die (1) in 
Nederland zijn geboren of reeds voor hun vierde levensjaar in Nederland 
verbleven, die (2) hun hoofdverblijf niet buiten Nederland hebben geplaatst, en 
die (3) inmiddels meerderjarig zijn. De afwijzing van een aanvraag tot het 
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verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd is uitsluitend 
toegestaan indien deze vreemdeling bij onherroepelijk geworden rechterlijk 
vonnis is veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 60 maanden, ter 

zake van handel in verdovende middelen. Door onderhavig voorstel wordt voor 
deze groep de beperking tot drugsdelicten en de drempel van een veroordeling 
van meer dan 60 maanden gevangenisstraf geschrapt. De aanvraag wordt 
daardoor voortaan beoordeeld aan de hand van de glijdende schaal (artikel 21, 
eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 en artikel 3.86, van het Vb 2000). 
Na toetsing aan de glijdende schaal wordt beoordeeld of voldaan is aan Europese 

en internationale regelgeving (m.n. recht op privéleven en 
proportionaliteitsbeginsel). De wetswijziging zal dus niet tot gevolg hebben dat 
een vergunning wordt onthouden zonder een individuele belangenafweging. 
 
Aangenomen. De minister van J&V zal het voorstel om advies bij de Afdeling 

advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

12. Brief aan de Tweede Kamer inzake staat van migratie 2021 en 
incidentenoverzicht 2020 (Staatssecretaris van J&V)  

Deze eerste editie van de staat van migratie, een coproductie van de ministeries 
van J&V, SZW en BZ, bestaat voor een deel uit informatie die de Kamer voorheen 
ontving in de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) en de Integrale 
Migratieagenda (IMA). De informatie in deze rapportages maakt voortaan deel uit 
van de Staat van Migratie. Het doel is om de integrale en eenduidige 
informatievoorziening en het voeren van het debat op basis van cijfers, feiten en 
relevante context te bevorderen. Het incidentenoverzicht werd in voorgaande 

jaren als onderdeel van de RVK opgenomen en in 2020 separaat aan de Kamer 
aangeboden. Het doel is om de Kamer over het aantal geregistreerde incidenten 
op COA-locaties en misdrijven waarvan vreemdelingen worden verdacht, te 
blijven informeren om inzicht te geven in de overlast en criminaliteit onder 

vreemdelingen op landelijk niveau. Het incidentenoverzicht over het 
rapportagejaar 2020 is – als overdrachtsjaar – een coproductie geweest tussen 
het ministerie en het WODC. Het incidentenoverzicht 2021 wordt vanaf volgend 

jaar door en onder verantwoordelijkheid van het WODC opgesteld. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 
 

13. Wetsvoorstel tot wijziging van de woningwet in verband met aanpassing 
van het saneringskader (Minister van BZK) 

In 2018/2019 is het saneringskader van de herziene Woningwet 2015 
geëvalueerd. Deze evaluatie en de ervaringen met de saneringsaanvragen 

sindsdien hebben geleid tot dit wetsvoorstel voor de aanpassing van het 
saneringskader in de Woningwet. Het wetsvoorstel handhaaft de uitgangspunten 
voor sanering van woningcorporaties, zoals die gelden sinds de Woningwet 2015. 

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het stroomlijnen, 
verduidelijken en transparanter maken van het proces van saneringsaanvragen. 
Doelstelling van het wetsvoorstel is om als een woningcorporatie in financiële 

problemen verkeert, eerder dan nu inzicht te krijgen in de omvang van het bezit 
van de woningcorporatie, dat bij een mogelijke aanvraag voor saneringssteun 
voortgezet dient te worden vanuit het belang van de volkshuisvesting. Daarbij 
wordt ook gekeken naar de financiële mogelijkheden van regiocorporaties om dat 
bezit over te nemen. Dit vindt plaats o.g.v. een advies door een in te stellen 
'Adviescommissie noodzakelijk DAEB'. Van regiocorporaties wordt verwacht dat 
ze (een deel van het) bezit van de noodlijdende corporatie overnemen, als dat 

financieel redelijkerwijs van hen kan worden verwacht. Pas als vaststaat dat de 
regiocorporaties niet al het noodzakelijk geachte bezit van de noodlijdende 
corporatie kunnen overnemen, ontstaat er de mogelijkheid voor de noodlijdende 
woningcorporatie om saneringssteun aan te vragen. 
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Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
 

14. Vervolgfinanciering (vijfde fase) voedselhulpprogramma Aruba, Curaçao 
en Sint Maarten (Staatssecretaris van BZK)  

Sinds mei 2020 steunt Nederland de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten met 
een voedselhulpprogramma, na het instorten van het toerisme door COVID-19. 
Inmiddels komt het toerisme op de landen weer op gang en trekken de 
economieën weer aan. Tegelijkertijd wordt met de landspakketten gewerkt aan 
het duurzaam versterken van de economieën, met aandacht voor sociale 
zekerheid en een sociaal vangnet voor de kwetsbaren in de samenleving. 
Ondanks de aantrekkende economieën blijft de behoefte aan voedselhulp 

aanwezig. Daarom wordt voorgesteld om wederom vanuit Nederland financiering 

beschikbaar te stellen voor het voedselhulpprogramma. Het 
voedselhulpprogramma is vanaf de start in mei 2020 uitgevoerd door het Rode 
Kruis. Op dit moment werken de lokale overheden aan het overnemen van dit 
programma. 
 

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

15. Julibrief (Minister van Financiën) 

Deze brief bevat een voorstel voor de verwerking van de nieuwe ramingen van 
het Centraal Planbureau (CPB), de nieuwe uitvoeringsinformatie en de 
budgettaire verwerking van uitgaven voor enkele specifieke onderwerpen 
waartoe al is besloten. 
 

Aangenomen.  

 
16. Toetsingskader garantieregeling aardwarmte (Staatssecretaris van EZK)  

Een verzoek tot goedkeuring van het toetsingskader voor de Garantieregeling 
Aardwarmte 2022 en 2023 ligt voor. Het doel van de Garantieregeling 
Aardwarmte is het afdekken van het geologisch risico dat het boren van putten 
voor de toepassing van aardwarmte niet succesvol is. Het gaat om het risico dat 
de volgens plan aangeboorde aardlaag minder warm water productie en/of water 
van lagere temperatuur oplevert dan op basis van een gedegen geologisch 

vooronderzoek mocht worden verwacht. 
Het voorstel is om de garantieregeling aardwarmte onder de huidige 
voorwaarden met twee jaar te verlengen. Binnen deze periode wordt extra 
informatie verzameld over gebieden met grote onzekerheden in de ondergrond. 
Voor het vervolg na 2023 zal op basis van een onafhankelijke evaluatie een 
voorstel gemaakt worden voor een verbrede regeling. Het risico van de 
verlenging onder de huidige voorwaarden is beperkt, mede door de 

begrotingsreserve. Het gaat om een voorgesteld plafond van 44,2 mln euro per 
jaar. 
 
Aangenomen.  
 

17. Verzoek om steun voor Nederlandse deelname aan IPCEI’s 

Microelektronica 2 en Cloud ter versterking van de Europese autonomie 
(Staatssecretaris van EZK) 

IPCEI betreft een project of samenstel van projecten, waarvoor een bijzonder 

regime van staatssteun van toepassing is. Kort gezegd biedt IPCEI de 
mogelijkheid om 100% van de funding gap te financieren met nationaal publiek 
geld, die ook betrekking kan hebben op investeringsuitgaven t/m het moment 
van first industrial deployment. IPCEI is geen EU-fonds. Binnen de IPCEI werken 
EU-lidstaten en de Europese Commissie samen om maatschappelijke uitdagingen 
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op te pakken die de markt niet alleen kan oplossen, en om minder afhankelijk te 
zijn van bedrijvigheid uit landen buiten de EU om zo te zorgen voor meer 
strategische Europese autonomie op speciaal geselecteerde sectoren. 

Op het moment zijn er twee voor Nederland (en Europa) relevante IPCEI’s in 
ontwikkeling die deze zomer vorm krijgen in internationaal overleg: 
Microelektronica 2 (ME2) en Cloud. Nederland heeft tot eind juli de mogelijkheid 
om de commitment uit te spreken om goed aangehaakt te blijven bij de IPCEI’s. 
Overigens wordt in Europa ook gewerkt aan enkele andere mogelijke IPCEIs 
zoals voor Waterstof. Deelname vanuit Nederland wordt nog bezien in het kader 

van klimaat. 
 
Aangenomen.  
 

18. Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) 
(Minister van VWS) 

Het wetsvoorstel beoogt knelpunten inzake gegevensuitwisseling en privacy 
binnen en met het sociaal domein weg te nemen. Onder coördinatie van BZK 
hebben VWS, SZW en J&V gezamenlijk een wetsvoorstel opgesteld: Wet aanpak 

meervoudige problematiek sociaal domein (Wams); een wijziging van de Wmo 
2015 als 'dragende wet'. Met 'spiegelbepalingen' worden de Jeugdwet, 
Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet Inburgering 
2021 gewijzigd. Het voorstel bevat ook een regeling voor gegevensuitwisseling 
t.b.v. de gemeentelijke 'meldpunten niet acuut'. 
Het wetsvoorstel beoogt o.a.: 
•  een beter juridisch kader te creëren conform de AVG voor 

gegevensverwerking bij integrale aanpak en gecoördineerde samenwerking 
tussen partijen uit het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein bij meervoudige 
problematiek; 

•  de uitvoeringspraktijk meer duidelijkheid en handvat te bieden; 

•  cliënten meer duidelijkheid te bieden en uiteindelijk beter te kunnen 
helpen. 

In de aan de minister van BZK aangeboden impactanalyse schetst de VNG dat 

structurele uitvoeringskosten niet worden verwacht en dat de geraamde 
eenmalige kosten niet alleen worden toegeschreven aan implementatie van dit 
wetsvoorstel. Overeengekomen is het versterken van de integrale 
dienstverlening in te bedden in een gezamenlijke programmatische aanpak, 
passend bij de maatregel in de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend 
onrecht'. 

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

19. De Nederlandse Sportraad als permanent adviescollege (Minister voor MZ)  

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is vijf jaar geleden ingesteld als tijdelijk 

adviesorgaan in de zin van de Kaderwet adviescolleges. Uit de evaluatie ervan 
blijkt dat de NLsportraad meerwaarde heeft als een adviescollege dat 
onafhankelijk en objectief adviseert over thema's met sport en bewegen als 

verbindende factor. Vorig jaar is besloten de periode van de raad éénmalig te 
verlengen met twee jaar conform artikel 5.1 van de Kaderwet adviescolleges en 
het traject in gang zetten om uiterlijk 1 april 2022 de positie van de raad 
wettelijk te hebben verankerd. Met dit voorstel wordt de wettelijke verankering 
van de NLsportraad geregeld. 
In het voorstel wordt voorts vastgelegd dat de NLsportraad zich niet alleen 
bezighoudt met advisering over beleid op het terrein van sport, maar zich ook 

richt op advisering over beleid ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken in 
relatie tot sport. 
 
Aangenomen. De minister voor MZ zal het voorstel om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. 
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20. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn 

geweest of op korte termijn zullen komen 

a. Motie-Hagen/Geurts over het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing 
uiterlijk voor het einde van het zomerreces naar de Kamer sturen 
(35 570-A, nr.69) 

b. Motie-Nijboer over ook Ulrum, Zoutkamp, Lauwersoog en Niekerk 

Grootegast in aanmerking laten komen voor de 
waardedalingsregeling (35 063, nr.65) 

c. Motie-Stoffer c.s. over het tolvrij maken van de 
Westerscheldetunnel (35 570-A, nr.64) 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Actieve openbaarmaking nota’s 

c. Advies Dialooggroep Slavernijverleden  

d. Eindrapport adviescommissie onvolledige opbouw AOW ouderen 
van Surinaamse herkomst 

e. Overlijden componist Louis Andriessen 

 
 
 

 


