MINISTERRAAD

Rubricering
Rubr.ambt.
Rubr.termijn
Aantal pag.
Aantal ex.

:
:
:
:
:

Kenmerk

: 3752013

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 23 april 2021
per communicatietechnologie aangevangen aansluitend aan de ministerraad van het Koninkrijk
_______________________
0.

Vaststelling agenda
Vastgesteld

1.

Notulen van de vergadering van 9 april 2021
(nr.3751872 en nr.3752035)
Vastgesteld

2.

Hamerstukken
a.

Wijziging van het arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de
implementatie van het op 7 december 2018 aangenomen protocol
2018-II-10 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (Minister
van I&W)
Aangenomen. De minister van I&W zal het voorstel om advies bij de
afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

b.

Wijziging van het drinkwaterbesluit (Wijziging van de formule in
bijlage c voor de vaststelling van de gewogen gemiddelde
vermogenskostenvoet) (Minister van I&W)
Aangenomen. De minister van I&W zal het voorstel in het kader van de
voorhangprocedure aan de Staten-Generaal zenden en publiceren in de
Staatscourant voor inspraak en vervolgens, na verwerking van de
resultaten mits niet leidend tot ingrijpende wijziging, het voorstel bij de
afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

3.

Stand van zaken coronavirus (COVID-19)
a.

Conclusies MCC-19 d.d. 20 april 2021
De tekst van de conclusies is aangehouden.
1.

Beeld en maatregelen
In de MCC-19 is een discussie gewijd aan:
a.
Epidemiologisch beeld
b.
Maatschappelijk beeld
c.
Maatregelen
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Nader rapport inzake wijziging van de wet publieke
gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten
aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een
uitbraak (Minister van VWS)
Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel aan de Tweede
Kamer doen zenden.

3.
b.

Fieldlabs

MCC-19 d.d. 28 april 2021
De raad machtigt:
de MCC-19 van 28 april 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 en J&V om deze maatregelen te
verwerken in tijdelijke regelingen en waar nodig aan te passen aan de
uitkomsten van een eventueel debat.

c.

Schrappen testverplichting voor vrachtwagenchauffeurs uit het
Verenigd Koninkrijk (Minister van I&W)
Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel verwerken in een
ministeriële regeling.

d.
4.

Toezicht en handhaving

Buitenlands beleid
a.

Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie Initiatiefnota
“Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede” (Minister van BZ)
Aangenomen. De minister van BZ zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.

b.

Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 20 april 2021, nr.16
(Minister van BZ)
Vastgesteld. De raad stemt in met de volgende onderwerpen:
1.
BNC-Fiches
1.1 Fiche 1: Mededeling Digitaal kompas 2030
1.2. Fiche 2: Aanbeveling COVID-19 monitoring afvalwater
2.
Informele videoconferentie Raad van Landbouw en Visserij d.d. 26
april 2021
2.1 Gedachtewisseling over de ontwikkelingen op de landbouwmarkten
2.2 Internationale handel in landbouwgoederen en studie impact van
handelsakkoorden op de landbouwsector
2.3 AOB: Evaluatie EU-strategie dierenwelzijn
2.4 AOB: Stand van zaken Gemeenschappelijk landbouwbeleid
2.5 AOB: Labelling of foodstuffs containing eggs regarding the farming
method of laying hens
3.
Informele Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking)
d.d. 29 april 2021
3.1 Europese financiële architectuur voor ontwikkeling (EFAD)
4.
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2021

c.

Buitenlands beleid en internationale missies
Aan de orde geweest.
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EU-implementatie
a.

Besluit tot wijziging van het besluit internationale verplichtingen
extraterritoriale rechtsmacht en het besluit slachtoffers van
strafbare feiten ter implementatie van Richtlijn 2019/7/13/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende
de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante
betaalmiddelen (PbEU L 123/18) (Minister van J&V)
Aangenomen. De minister van J&V zal het voorstel om advies bij de
afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

b.

Wijziging van het besluit spoorverkeer in verband met de
rechtstreekse werking van uitvoeringsverordening (EU) 2019/773
en wijziging van het besluit spoorwegpersoneel 2011 in verband
met betere aansluiting op de praktijk van het aan-en afkoppelen
van locomotieven en treinstellen en regeling van de verlenging van
de machinistenvergunningen (Staatssecretaris van I&W)
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het voorstel om advies bij de
afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

6.

Internet consultaties
a.

Besluit tot wijziging besluit diergezondheid (Minister van LNV)
Aangenomen. De minister van LNV zal het voorstel publiceren voor
internetconsultatie.

b.

Voorontwerp wijziging van de wet continuïteit ondernemingen I
met het oog op de beperking van het toepassingsbereik ter
bevordering van een gecontroleerde afwikkeling van
faillissementen van ondernemingen met activiteiten van
maatschappelijk belang (Minister voor Rechtsbescherming)
Aangehouden tot een volgende vergadering.

7.

Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies
a.

Nader rapport inzake de op 6 februari 2020 tot stand gekomen
Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale
vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIRovereenkomst) (Trb. 2021, 19) (Minister van BZ)
Aangenomen. De minister van BZ zal het nader rapport en het
wijzigingsprotocol met toelichtende nota met het oog op stilzwijgende
goedkeuring aan de Staten-Generaal sturen.

b.

Nader rapport inzake het op 29 oktober 2020 te Warschau tot stand
gekomen Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het
vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan
van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met
protocol (Minister van BZ)
Aangenomen. De minister van BZ zal het nader rapport en het
wijzigingsprotocol met toelichtende nota met het oog op stilzwijgende
goedkeuring aan de Staten-Generaal sturen.
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Besluit voertuigen in verband met het doorvoeren van
verbeteringen in de aanpak van tellerfraude (Minister van I&W)
Aangenomen. De minister van I&W zal het voorstel doen vaststellen.

d.

Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen (Staatssecretaris
van I&W)
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het voorstel doen
vaststellen.

8.

Nader rapporten
a.

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, in verband
met het regelen van de aanmeldfase, het vervallen van het eerste
gehoor in de algemene asielprocedure en het doorvoeren van
enkele technische aanpassingen (Staatssecretaris van J&V)
Besproken en aangehouden tot de volgende vergadering.

b.

Nader rapport inzake concept uitvoeringswet
cyberbeveiligingsverordening (Implementatie EU-verordening)
(Staatssecretaris van EZK)
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het voorstel aan de Tweede
Kamer doen zenden.

c.

Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van
bestuur tot wijziging van het besluit kwaliteit kinderopvang en het
besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang in verband met het
stellen van eisen aan de kwaliteit van de ouderparticipatiecrèches
en de op te nemen gegevens in het land (Minister van SZW)
Aangenomen. De minister van SZW zal het voorstel doen vaststellen.

d.

Nader rapport bij het Wetsvoorstel elektronische
gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) (Minister voor MZ)
Aangenomen. De minister voor MZ zal het voorstel aan de Tweede Kamer
doen zenden.

9.

Benoemingen
a.

Benoeming lid Raad van Bestuur TNO en verlenen eervol ontslag lid
Raad van Bestuur TNO (Staatssecretaris van EZK)
De raad stemt in met de benoeming van: drs. S.M. Swarte RC

10.

IBO’s
a.

Aanbieding IBO-rapport Ruimtelijke Ordening “Van woorden naar
daden: over de governance van de ruimtelijke ordening (Minister van
BZK)
Aangehouden tot een volgende vergadering.
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Brief aan de Kamers inzake IBO Financiering energietransitie
(Minister van EZK)
Aangehouden tot een volgende vergadering.

11.

Brief aan de Tweede Kamer inzake self-assesment als risicoanalyse
integriteit kandidaat-bewindspersonen (Minister van BZK)
Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.

12.

Wijzigingsregeling regeling instelling adviescollege dialooggroep
slavernijverleden (Minister van BZK)
Aangenomen. De minister van BZK zal de ministeriële regeling wijzigen.

13.

Wijziging van de wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende
activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op
het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke
taken internationalisering onderwijs) (Minister van OCW)
Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel om advies bij de afdeling
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

14.

Vaststelling Beleidsnota drinkwater 2021-2026 (Minister van I&W)
Aangenomen. De minister van I&W zal de beleidsnota aan de Tweede Kamer
sturen.

15.

Update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021 (Staatssecretaris van
EZK)
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal de digitaliseringsstrategie aan de
Tweede Kamer sturen.

16.

Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie op de motie
Smeulders/Bruins, beleidsvarianten ter versterking van de positie van
huishoudelijk werkers (Minister van SZW)
Aangenomen. De minister van SZW zal de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer
sturen.

17.

Besluit tot wijziging van het besluit Wfsv en het besluit SUWI in verband
met de invoering van een gedifferentieerde premie voor het
arbeidsongeschiktheidsfonds en het veranderen van de grens tussen
kleine en middelgrote werkgevers voor de premieberekening voor de
werkhervattingskas (Minister van SZW)
Aangenomen. De minister van SZW zal het voorstel om advies bij de afdeling
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

18.

Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie onderzoeken dubbele
kinderbijslag onderwijsredenen en intensieve zorg (Minister van SZW)
Aangenomen. De minister van SZW zal de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer
sturen.
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19.
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Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 20 april 2021
a.

RVI

Vastgesteld
20.

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

21.

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

Communicatiekalender
De raad neemt kennis van het overzicht.

b.

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake de
verstrekking van de vijfde tranche liquiditeitssteun aan het land
Sint Maarten (Staatssecretaris van BZK)
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het toetsingskader aan de
Eerste en Tweede Kamer sturen.

c.

Aanbiedingsbrief rapport ‘Maatregelen financiële beheersbaarheid
jeugdwet’ en inhoudelijke zienswijze Rijk voor de Commissie van
Wijzen (Staatssecretaris van VWS)
Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal:
de brief met het rapport aan de Tweede Kamer sturen;
in overleg met de ministers van BZK, BZ en voor Rechtsbescherming en
de staatssecretaris van EZK de inhoudelijke zienswijze van het Rijk
aanpassen en vervolgens aan de Commissie van Wijzen sturen.

d.

Brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving van
RTL (Brief van de minister-president)
Besproken en aangehouden tot de volgende vergadering.

XX. Besluitenlijst

