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BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 13 augustus 2021
in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag,
aangevangen ’s middags aansluitend aan de MCC-19
_______________________
0.

Agenda
Vastgesteld.

1.

Notulen van de vergadering van 25 juni 2021
(nr.3753950)
Vastgesteld

2.

Hamerstukken
a.

Wijziging van het besluit bouwwerken leefomgeving in verband met
het duurzaam gebruik van daken (Minister van BZK)
Dit besluit geeft gemeenten de bevoegdheid om gebouweigenaren te
verplichten tot het aanbrengen van zonnepanelen of klimaatadaptieve
maatregelen op daken. Dit wordt alleen mogelijk gemaakt bij
industriegebouwen (bijv. opslagloodsen, fabriekshallen) en zogenoemde
"overige gebruiksfuncties" (gebouwen niet primair bedoeld voor het
verblijven van personen, bijv. parkeergarages). Inzet van het
maatwerkinstrument moet altijd proportioneel zijn.
Er is gekozen voor gemeentelijke maatwerk bevoegdheden aanvullend op
de reeds bestaande rijksregels, zodat gemeenten vanuit hun lokale
ambities en uitdagingen een afweging kunnen maken. Bij hernieuwbare
energieopwekking speelt de ruimtelijke inpassing, en dus de lokale situatie,
een belangrijke rol. Ook klimaatadaptatie en het voorkomen van
wateroverlast vereisen een lokale afweging.
De bevoegdheid kan worden ingezet bij zowel bestaande als nieuw te
bouwen gebouwen. Bij bestaande gebouwen zal de gemeente per
maatwerkvoorschrift moeten bepalen dat het dak gebruikt wordt voor
energieopwekking of klimaatadaptatie. Bij nieuwbouw kan volstaan worden
met maatwerkregels in het omgevingsplan. Dit besluit maakt gebruik van
de instrumenten van de Omgevingswet, waardoor het pas in werking zal
(kunnen) treden als ook de Omgevingswet in werking treedt.
Aangenomen. De minister van BZK 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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Besluit bijdrage Koninklijke Bibliotheek aan overheidsdatacenter
belastingdienst (Staatssecretaris van BZK)
De Koninklijke Bibliotheek is sinds 1 januari 2020 aangesloten op de
voorzieningen van het Overheidsdatacenter Belastingdienst d.m.v. een
besluit op grond van artikel 21a Kaderwet zelfstandige bestuursorganen .
De grondslag van de kostentoebedeling moet ook via een publiekrechtelijke
wijze worden vastgelegd (op grond van art. 21b Kaderwet) en daartoe dient
deze AMvB.
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het voorstel om advies 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. 9 juli 2021
Vastgesteld na wijzigingen

b.

MCC-19 d.d. 13 augustus 2021
De raad stemt in met de maatregelen waartoe de MCC-19 d.d. 9 juli 2021
heeft besloten en machtigt 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.
1.

Beeld en maatregelen
In de MCC-19 is een discussie gewijd aan:
a.
Epidemiologisch beeld
b.
Maatschappelijk beeld
c.
Maatregelen

2.

Testen voor reizen (Minister van I&W)
Op 1 september eindigt de periode waarvoor het kabinet de Kamer
meldde het testen ten behoeve van reizen te vergoeden. Pas op 15
september hebben alle Nederlandse ingezetenen van 12 jaar en ouder
die dat willen, de kans hebben gehad zich te laten vaccineren.
Daarom ligt het in de rede om de vergoeding van testen voor
uitgaande reizen via testenvoorjereis.nl te verlengen tot 1 oktober.
De reden voor verlenging tot 1 oktober is omdat tegen die tijd
iedereen die zich wil laten vaccineren, ook de kans heeft gehad zich te
laten vaccineren dus ook de (leeftijds)groepen die als laatste aan de
beurt zijn gekomen. Hiermee vervalt de financiële ongelijkheid tussen
gevaccineerden (die geen test nodig hebben om te reizen naar het
buitenland en daardoor ook geen kosten hoeven maken voor een test)
en niet-gevaccineerden (die zich verplicht moeten laten testen voor
reizen naar het buitenland en daarvoor kosten moeten maken).
Aangenomen. De minister van I&W zal een brief aan de Tweede
Kamer sturen.

c.

Derde verlenging van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen
covid-19 (Twm) (Minister van VWS)
De bepalingen van de Twm vervallen op 1 september 2021, tenzij de
werkingsduur daarvan tijdig wordt verlengd bij koninklijk besluit (KB) en
het KB bekrachtigd wordt via een goedkeuringswet. In de MR van 9 juli jl.
is ingestemd met het ontwerp-KB en het doen voorhangen daarvan. Op 13
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juli jl. heeft de Eerste Kamer evenwel een wetsvoorstel houdende wijziging
van de Twm aanvaard, waarmee die voorhang is komen te vervallen. In
plaats daarvan moet het KB na publicatie onverwijld worden opgevolgd
door een wet houdende goedkeuring van dat KB. In de MR van 9 juli is
voorts ingestemd met het vragen van advies aan de Afdeling Advisering
van de Raad van State over de geldende covid-maatregelen. De Afdeling
heeft op 27 juli 2021 advies uitgebracht en is van oordeel dat het verlengen
van verreweg de meeste bepalingen - in de zin zoals voorgesteld - van de
Twm gerechtvaardigd is.
Gelet op het voorgaande wordt aan de MR gevraagd in te stemmen met het
nader rapport inzake de covid-maatregelen, met vaststelling van het
(aangepaste) KB en het wetsvoorstel houdende goedkeuring van dit KB te
aanvaarden. Ingevolge de Twm is het niet vereist om het wetsvoorstel voor
advies voor te leggen aan de Afdeling Advisering van de Raad van State.
Aangezien de Afdeling zich via het advies over de maatregelen reeds heeft
kunnen uitspreken over de noodzaak van verlenging van de Twm, in de
Twm is geregeld dat het wetsvoorstel onverwijld moet worden ingediend en
de epidemiologische ontwikkelingen geen aanleiding geven tot hernieuwde
advisering, wordt afgezien van een afzonderlijke adviesaanvraag over het
wetsvoorstel.
Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel aan de Tweede Kamer
doen sturen en vervolgens het besluit doen vaststellen.
4.

Buitenlands beleid
a.

Buitenlands beleid en internationale missies
Aan de orde geweest.

5.

Nadere rapporten
a.

Nader rapport naar aanleiding van advies Raad van State inzake
Besluit inburgering 2021 (Minister van SZW)
Dit besluit bevat een uitwerking van de Wet inburgering 2021 die per 1
januari 2022 in werking zal treden. De Raad van State heeft op twee
onderdelen opmerkingen gemaakt over het ontwerpbesluit en heeft
geadviseerd daarmee rekening te houden voordat een besluit genomen
wordt (dictum b). De adviezen van de Raad van State, namelijk om (1) in
het besluit een bepaling op te nemen die het voor gemeenten en DUO
mogelijk maakt om bij het opleggen van een gefixeerde boete (bij het niet
nakomen van bepaalde verplichtingen) ambtshalve rekening te houden met
de bijzondere omstandigheden van het geval en (2) het toezicht van de
minister op de organisatie die wordt aangewezen om een keurmerk aan
cursusinstellingen te verstrekken (de Stichting Blik op Werk) duidelijker in
het besluit te verankeren, zijn volledig overgenomen.
Aangenomen. De minister van SZW zal het besluit doen vaststellen.

6.

Wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van
strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van
heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende
vermogensdelicten (Minister van J&V)
Dit wetsvoorstel heeft tot doel om heling, witwassen en de daaraan ten
grondslag liggende vermogensdelicten beter te kunnen aanpakken. Om dat te
bereiken voorziet het wetsvoorstel kort samengevat in de volgende drie
aanscherpingen van de artikelen 437 en 437 ter van het Wetboek van Strafrecht:
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1. De verplichting voor iedere opkoper van of handelaar in gebruikte of
ongeregelde goederen om gebruik te maken van de digitale variant van
het opkopersregister, het zogeheten Digitaal opkopersregister (DOR). in
een deel van de gemeenten is die verplichting op opkopers en handelaren
al van toepassing en gaat die verplichting op grond van dit wetsvoorstel
ook voor de opkopers en handelaren gelden die nu nog volgens de APV van
de gemeente waar zij hun beroep of bedrijf uitoefenen met de papieren
versie van het opkopersregister mogen werken.
2. De verplichting voor iedere opkoper of handelaar om gebruikte of
ongeregelde goederen die hij verworven heeft, gedurende een uniform
vastgestelde termijn te bewaren voordat hij die goederen weer van de
hand kan doen.
3. De verplichting voor iedere opkoper van of handelaar in gebruikte of
ongeregelde goederen om zich digitaal via het Digitaal opkopersloket
(DOL) te melden in de gemeente waar hij zijn beroep of bedrijf uitoefent;
in een deel van de gemeenten is die verplichting al ingevoerd. Op grond
van dit wetsvoorstel gaat die verplichting in alle gemeenten gelden, dus
ook in die gemeenten waar opkopers en handelaren die melding nog fysiek
mogen doen.
Aangenomen. De minister van J&V zal het voorstel om advies bij de Afdeling
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.
7a.

Wetsvoorstel wet tegengaan mismatches bij toepassing
zakelijkheidsbeginsel (Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en
Belastingdienst))
Op Prinsjesdag 2020 is aangekondigd om een afzonderlijk wetsvoorstel aan de
Tweede Kamer aan te bieden om mismatches weg te nemen die ontstaan als
gevolg van de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel en ertoe leiden dat een
deel van de winst van een multinationale onderneming niet in belastingheffing
wordt betrokken. De maatregel volgt uit de 'basisvariant' van het adviesrapport
van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (Commissie Ter
Haar). Door een verschillende interpretatie of toepassing van het
zakelijkheidsbeginsel kunnen bij transacties tussen gelieerde lichamen en bij de
winstallocatie binnen één lichaam mismatches ontstaan die - kort gezegd - tot
gevolg hebben dat in internationale verhoudingen een deel van de winst niet
wordt belast.
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)
zal het voorstel om spoedadvies aanhangig doen maken bij de Afdeling
advisering van de Raad van State. De raad machtigt de staatssecretaris van
Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) na ommekomst van het advies van de
Raad van State ingeval van een dictum A of B het voorstel aan de Tweede Kamer
te doen sturen.

7b.

Verzoek om spoedadvies Raad van State
Behandeld in samenhang met punt 7a.

8.

Brief aan de Tweede Kamer inzake deltaprogramma 2022 (DP2022) –
Iedere schop in de grond klimaatbesteding (Minister van I&W)
In de Waterwet is vastgelegd dat de deltacommissaris jaarlijks een voorstel voor
het Deltaprogramma uitbrengt in samenspraak met ministeries en
medeoverheden. Op Prinsjesdag biedt de minister van I&W het Deltaprogramma
aan de Staten-Generaal aan. Het Deltaprogramma maakt onderdeel uit van de
begrotingsstukken over het Deltafonds.
In Deltaprogramma 2022 (DP2022) staat de voortgang van de uitvoering van de
deltaplannen voor waterveiligheid, ruimtelijke adaptatie en de
zoetwatervoorziening en de programmering van de maatregelen voor de
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komende jaren. Daarnaast geeft het een overzicht van de voortgang per gebied.
Verder wordt een doorkijk gegeven naar het werk voor de lange termijn.
De deltacommissaris, Peter Glas, biedt het Deltaprogramma met een
aanbiedingsbrief met een aantal aanbevelingen aan het Kabinet aan. De
bijgevoegde concept kabinetsreactie gaat in op deze aanbevelingen.
Aangenomen. De minister van I&W zal de brief op Prinsjesdag 2021 aan de
Staten-Generaal sturen.
9.

Conclusies onderraden en ministeriële commissies
a.

MCCb d.d. 15 juli 2021
Vastgesteld.

b.

MCCb d.d. 16 juli 2021
Vastgesteld.

c.

REA d.d. 9 juli 2021
Vastgesteld.

10.

11.

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

Motie-Koerhuis over huiseigenaren niet te verplichten tot het
nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen (32 757, nr.181)

b.

Schriftelijke vragen Marijnissen en Leijten (beiden SP) aan de
minister-president over de benoeming van nieuwe bewindslieden
(2021Z14228)

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

Communicatiekalender
Voor kennisgeving aangenomen.

b.

Kamerbrief stand van zaken vergoeding schade ramp Limburg en
het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant en
toepassing Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Minister van
J&V)
Met dit besluit wordt invulling gegeven aan het kabinetsbesluit van 16 juli
2021 om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) toe te passen
op de ramp door het hoogwater in Limburg en delen van Noord-Brabant en
de uit te keren bedragen te dekken uit de algemene middelen. Dit maakt
het mogelijk om getroffenen ook tegemoet te komen bij schade die niet
redelijkerwijs verzekerbaar is. De Wts is een vangnet voor schade die niet
verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Voor zaken die nog
maar sinds kort verzekerbaar zijn is het kabinet nu ruimhartig. Bij rampen
in de toekomst wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en
zal dit niet onder de Wts vallen.
Aangenomen. De minister van J&V zal de regeling tegemoetkoming schade
bij rampen nader uitwerken, vaststellen en publiceren en vervolgens RVO
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opdracht geven deze uit te voeren. De minister zal ook een brief sturen aan
de Eerste en Tweede Kamer.
c.

Werkbezoek minister-president aan Groningen 12 augustus 2021

d.

Historisch onderzoek koopvaardijschip Van Imhoff

c.

Overlijden Peter R. de Vries

