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BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 30 april 2021
via communicatietechnologie, aangevangen 's morgens om 11.00 uur
_______________________
0.

Vaststelling agenda
Vastgesteld

1.

Notulen van de vergadering van 16 april 2021
(nr.3752026)
Vastgesteld

2.

Stand van zaken coronavirus (COVID-19)
a.

Brief aan de Tweede Kamer inzake toetsingskader van Coronaoverbruggingskredieten via Qredits betreffende verlenging en
aanvullende budget (€30 mln.) voor bestaande ondernemers en een
nieuwe faciliteit voor starters (€40 mln.) (Staatssecretaris van EZK)
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal de brief aan de Tweede
Kamer sturen.

b.

Toetsingskader ter verlenging van de garantieregelingen Klein
Krediet Corona (KKC) en garantie ondernemingsfinanciering
uitbraak coronavirus (GO-C) per 1 juli 2021 tot en met 31 december
2021 (Staatssecretaris van EZK)
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het toetsingskader aan de
Tweede Kamer sturen.

c.

Conclusies MCC-19 d.d. 20 april 2021
Vastgesteld

d.

Conclusies MCC-19 d.d. 28 april 2021
Vastgesteld
1.

Algemeen beeld
In de MCC-19 is een discussie gewijd aan:
a.
Epidemiologisch beeld
b.
Maatschappelijk beeld

2.

Grensregio’s/ aanwijzing Duitsland (staatssecretaris van BZK)
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het voorstel
implementeren.
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3.
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Doelenset crisisaanpak (minister van VWS)
Aangenomen. De minister van VWS zal de doelenset toepassen.

e.

MCC-19 d.d. 3 en 11 mei 2021
De raad machtigt:
de MCC-19 van 3 en 11 mei 2021 om zo nodig te besluiten over open 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;
de MCC-19 van 3 of 11 mei 2021 om zo nodig te besluiten over het
referentiekader TVL.

f.

Nader rapport inzake de krachtens hoofdstuk Va van de Wet
publieke gezondheid geldende maatregelen (Minister van VWS)
Aangenomen. De minister van VWS zal het nader rapport aan de Tweede
Kamer doen zenden.

3.

Buitenlands beleid
a.

Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 28 april 2021, nr.17
(Minister van BZ)
De conclusies t.a.v. de volgende onderwerpen zijn vastgesteld:
1. BNC-fiches
1.1 Fiche 1: Aanbeveling instelling Europese Kindergarantie
1.2 Fiche 2: Mededeling EU-Kinderrechtenstrategie 2021-2024
2. Raad Buitenlandse Zaken, Defensie, d.d. 6 mei 2021
2.1 Current Affairs
2.2 Strategisch Kompas
2.3 Militaire Mobiliteit

b.

Buitenlands beleid en internationale missies
Aan de orde geweest.

4.

Internet consultaties
a.

Wijziging van enkele besluiten op het terrein van Justitie en
Veiligheid in verband met het doorvoeren van technische
verbeteringen (verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021) (Minister
van J&V)
Aangenomen. De minister van J&V zal het voorstel publiceren voor
internetconsultatie.

b.

Besluit en regeling BRP landelijke aanpak adreskwaliteit
(Staatssecretaris van BZK)
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de voorstellen publiceren
voor internetconsultatie.

c.

Voorontwerp implementatiewet richtlijn representatieve
vorderingen voor consumenten (Minister voor Rechtsbescherming)
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel
publiceren voor internetconsultatie.
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Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies
a.

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot goedkeuring van de
op 27 januari 2021 te Brussel tot stand gekomen overeenkomst tot
wijziging van het verdrag tot instelling van het Europees
stabiliteitsmechanisme (Minister van BZ)
Aangenomen. De minister van BZ zal het voorstel met het oog op
uitdrukkelijke goedkeuring naar de Tweede Kamer doen sturen.

b.

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot goedkeuring van de
op 27 januari 2021 te Brussel tot stand gekomen overeenkomst tot
wijziging van de overeenkomst betreffende de overdracht en
mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds (IGA-overeenkomst) (Minister van BZ)
Aangenomen. De minister van BZ zal het voorstel met het oog op
uitdrukkelijke goedkeuring naar de Tweede Kamer doen sturen.

c.

Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van
bestuur tot wijziging van het kentekenreglement in verband met de
wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het wetboek van burgerlijke
rechtsvordering en de faillissementswet in verband met de
herziening van het beslag- en executierecht (Stb. 2020, 177)
(Minister van I&W)
Aangenomen. De minister van I&W zal het besluit doen vaststellen.

d.

Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van
bestuur, houdende regels met betrekking tot de energie-audit
(Minister van EZK)
Aangenomen. De minister van EZK zal het besluit doen vaststellen.

e.

Nader rapport inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van
de jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging
van de duur van pleegzorg en het vervallen van de
verleningsbeschikking bij machtigingen tot de uithuisplaatsing en
gesloten jeugdhulp (Staatssecretaris van VWS)
Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal het voorstel naar de Tweede
Kamer doen sturen.

6.

Nadere 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)
Aangehouden tot een volgende vergadering.

7.

Instellen commissies en benoemingen
a.

Adviescommissie toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen
(Minister van J&V)
De raad stemt in met de instelling van de commissie en de benoeming van
de volgende leden:
mr. J.G. Bos (voorzitter); mr. J.J. Van Eck; M.A. Berndsen-Jansen.
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8.
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Brief aan de Tweede Kamer inzake slotbrief agenda risico- en
crisisbeheersing 2018-2021 (Minister van J&V)
Aangenomen. De minister van J&V zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.

9.

Beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s (Minister van BZK)
Aangenomen. De minister van BZK zal de beleidslijn aanpassen en vervolgens
aan de Tweede Kamer sturen.

10a. Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten
Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (Minister van BZK)
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om spoedadvies bij de
afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.
10b. Verzoek om spoedadvies aan de Raad van State
Behandeld in samenhang met 10a.
11.

Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie resultaten
Nederlands-Vlaamse bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen en
grenseffecten in IAK (Staatssecretaris van BZK)
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer
sturen en grenseffecten als verplichte kwaliteitseis aan het Integraal
afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) toevoegen.

12.

Brief aan de Tweede Kamer inzake jaarrapportage bedrijfsvoering rijk
2020 (Staatssecretaris van BZK)
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer
sturen.

13.

Brief aan de Tweede Kamer inzake reflecties en lessen inzicht in
kwaliteit (Minister van Financiën)
Aangenomen. De minister van Financiën zal de brief aan de Tweede Kamer
sturen.

14.

Beroep op de verschoningsgrond ‘belang van de Staat’ bij de
parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (Minister van EZK)
Aangenomen.

15.

Waardevermeerderingsregeling (Minister van EZK)
Aangenomen. De minister van EZK zal in overleg met de ministers van Financiën
en BZK een brief aan de Tweede Kamer sturen.

16.

Verzamelwet langdurige zorg (Minister van VWS)
Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel om advies bij de afdeling
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

17.

Notitie stand van zaken modernisering
geneesmiddelenvergoedingensysteem (Ministers voor Medische Zorg)
Aangenomen.
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18.
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Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 28 april 2021
a.

REA
Vastgesteld.
1. Voorbereiding Sociale Top Porto en EU-India Top, 7 en 8 mei
2021
De raad stemt in met de inzet voor de Sociale Top Porto en EU-India
Top 7 en 8 mei 2021.
2. Brexit: stand van zaken en situatie VK burgers in Nederland
De raad neemt kennis van de stand van zaken en stemt in met een
verlenging van de deadline voor het indienen van een verzoek voor
een verblijfsvergunning tot 1 oktober 2021. De staatssecretaris van
J&V zal bezien welke aanvullende acties mogelijk zijn om VK-burgers
in Nederland te bereiken en hen ertoe te bewegen een verzoek voor
een verblijfsvergunning in te dienen. Daarnaast zal de minister van
BZ in overleg met betrokken bewindspersonen inventariseren hoe
Nederlandse bedrijven beter kunnen worden ondersteund in
handelsbelemmeringen die zij ondervinden door de uittreding van het
VK uit de EU.
3. Informatiepunt: Conferentie over de Toekomst van Europa
De raad neemt kennis van de stand van zaken.

19.

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

20.

Terugblik debat over het bericht dat het kabinet informatie over de
toeslagenaffaire voor de Tweede Kamer achterhield 29 april 2021

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.

Ministerraden in de komende periode

c.

Stand van zaken compensatieregeling gedupeerde ouders
kinderopvangtoeslag

d.

Aanklacht van een vijftal Kamerleden tegen het kabinet wegens het
schenden van de Grondwet
De raad machtigt de MP, de ministers van BZK en J&V en de viceMP/minister van LNV om vóór 10 mei 2021 een brief aan de voorzitter van
de Tweede Kamer te sturen.

e.

Overlijden Hans van Baalen

XX. Besluitenlijst

