MINISTERRAAD

Kenmerk

: 4226369

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 september 2021
in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag,
aangevangen 's morgens aansluitend aan de ministerraad van het Koninkrijk
_______________________
0.

Vaststelling agenda
Vastgesteld

1.

Notulen van de vergadering van 10 september 2021
(nr.3755307)
Vastgesteld

2.

Hamerstukken
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)
Dit Verzamelbesluit brengt hoofdzakelijk verbeteringen van technische aard
aan in een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat hier om het herstel van
onjuiste verwijzingen en technische onvolkomenheden.
Daarnaast worden enkele beperkte wijzigingen aangebracht die ten gevolge
van onder meer een verwachte wetswijziging dienen te worden
doorgevoerd. Deze wijzigingen betreffen:
a.
vermelding van twee uitzonderingen op het van rechtswege ontstaan
van gezamenlijk gezag door erkenning in het Besluit gezagsregisters
(n.a.v. het initiatiefwetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning;
Kamerstuk 34605, nr.5);
b.
wijziging van de penitentiaire regelingen voor het verkorten van de
bewaartermijn voor opgenomen telefoongesprekken in verband met
het toezicht dat op die telefoongesprekken kan worden gehouden.
Aangenomen. De minister van J&V zal het besluit om advies bij de Afdeling
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

b.

Kaderbesluit overige J&V-subsidies (Minister van J&V)
In het voorjaar van 2021 is de Kaderwet overige J&V-subsidies tot wet
verheven (Stb. 2021, 138).Ter uitvoering van die wet is deze amvb
opgesteld. De amvb strekt ertoe de uitvoeringsregels voor de verstrekking
van subsidies op het J&V-terrein meer uniform te regelen, zodat de eenheid
van subsidieverhoudingen op het terrein van het ministerie van J&V zoveel
mogelijk wordt bevorderd. Alle aanvragers van subsidie hebben baat bij
eenduidige bepalingen die in zoveel mogelijk gevallen van toepassing zijn.
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Dit sluit ook goed aan bij het Uniforme subsidiekader zoals dat is
uitgewerkt in de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking. Onnodige
verschillen over hoe bijvoorbeeld een subsidieadministratie moet worden
ingericht en gevoerd of over procedurele stappen, beslistermijnen en
voorschotten en dergelijke, worden door dit Kaderbesluit weggenomen.
Aangenomen. De minister van J&V zal het besluit om advies bij de Afdeling
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.
c.

Wijziging van het vuurwerkbesluit in verband met de verbetering
van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen
(Staatssecretaris van I&W)
Met dit wijzigingsbesluit is beoogd het Vuurwerkbesluit beter uitvoerbaar en
handhaafbaar te maken. De aanleiding voor de onderhavige wijziging zijn
de ervaringen die zijn opgedaan met de uitvoering en handhaving van het
Vuurwerkbesluit door het bevoegd gezag en de vuurwerkbranche. De basis
voor deze wijziging is het Vuurwerkbesluit zoals dit komt te luiden na
invoering van het stelsel van de Omgevingswet. Deze wijziging bevat
diverse verduidelijkingen/correcties en verbetert de handhaafbaarheid,
waaronder:
Aanpassingen i.v.m. wijziging terminologie na de invoering van de
Omgevingswet.
Verbod vuurwerk categorie F3 voor particulieren in overeenstemming
met de wijziging van de Ract, ook vastleggen in Vwb.
Bevoegd gezag vuurwerkevenementen op verzoek van provincies
borgen in Vwb.
Verboden illegaal vuurwerk verduidelijken op verzoek OM ter
vervanging van de Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vwb.
Procedure melden wijzigingen evenementen verbeteren op verzoek
provincies.
Dit voorstel bevat technische wijzigingen en geen veranderingen van beleid.
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het besluit aan de Tweede
Kamer 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.

MCC-19 d.d. 28 september 2021
Geannuleerd

b.

Besluit houdende wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand
in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter
De minister van VWS zal het besluit doen vaststellen.

c.

Steun- en herstelpakket
De ministers van EZK en Financiën en de staatssecretaris van EZK zullen
een brief aan de Tweede Kamer sturen.
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Buitenlands beleid
a.

Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 21 september 2021,
nr.38 (Minister van BZ)
De conclusies t.a.v. de volgende onderwerpen zijn vastgesteld:
1.
BNC-fiches
1.1 Fiche 1: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn
(AMLD6)
1.2 Fiche 2: Verordening ter oprichting van de AML Autoriteit
1.3 Fiche 3: Verordening betreffende bij geldovermaking te voegen
informatie
1.4 Fiche 4: Aanbeveling mandaat onderhandelingen handels- en
samenwerkingsovereenkomst EU-VK m.b.t. Gibraltar
2.
Raad Concurrentievermogen (Onderzoek) d.d. 28 september 2021
2.1 ERA Governance en implementatie
2.2 Raadsconclusies Mondiale Benadering van Onderzoek en Innovatie
2.3 Diversen
3.
Raad Concurrentievermogen (Interne Markt en Industrie) d.d. 29
september 2021
3.1 Update industriestrategie en het Fit-for-55-pakket
3.2 Toekomstig beleid ter versterking van de interne markt
3.3 Diverse punten

b.

Buitenlands beleid en internationale missies
Aan de orde geweest.

c.
5.

Afghanistan

EU-implementatie
a.

Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid
(Staatssecretaris van J&V)
Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan een tiental EU-verordeningen op het
gebied van grenzen en veiligheid. De verordeningen beogen
reizigersmobiliteit te bevorderen maar ook Europa veiliger te maken.
Bedreigingen voor de veiligheid en rechtsorde in Europa nopen tot slimmer
grensbeheer en verbeterde wetshandhaving binnen het Schengengebied.
Ook wordt een bijdrage geleverd aan de zorgvuldige afdoening van
asielverzoeken, de bestrijding van illegale immigratie en een effectief
terugkeerbeleid. Bij dit alles speelt de uitbreiding van informatietechnologie
een grote rol. Verordeningen zijn rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten
maar vergen wel vaak uitvoeringsregelgeving, bijvoorbeeld omdat de
lidstaten moeten verduidelijken welke instanties een verordening gaan
uitvoeren. Dit wetsvoorstel bevat enkel wat nodig is om volledige uitvoering
mogelijk te maken.
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal het voorstel om advies
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

6.

Internet consultaties
a.

Regeling aansprakelijkheid kernongevallen (Minister van Financiën)
De regeling stelt bedragen vast waarvoor exploitanten van bepaalde
kerninstallaties in Nederland aansprakelijk zijn als zich een kernongeval
voordoet en waarvoor zij zich moeten verzekeren. Uitgangspunt in de Wet
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aansprakelijkheid kernongevallen (Wako) is dat dit in beginsel een bedrag
van €1,2 miljard betreft. Dit bedrag is echter uitsluitend voor de
kerncentrale Borssele relevant. Er zijn ook kleinere kerninstallaties (bijv.
onderzoeksreactoren) waarbij een ongeval een dergelijke schade niet kan
veroorzaken. Hiervoor worden in deze regeling daarom lagere bedragen
van aansprakelijkheid vastgesteld, zodat deze installaties zich niet hoeven
over te verzekeren. Ook worden de bedragen van aansprakelijkheid voor
het vervoer van nucleaire stoffen in de regeling vastgesteld. Thans zijn er
op basis van beschikkingen al lagere bedragen van toepassing op kleinere
kerninstallaties. Per 1 januari 2022 treedt een wijziging van de Wako in
werking op basis waarvan dit voortaan op basis van een ministeriële
regeling dient te geschieden.
Aangenomen. De minister van Financiën zal de ministeriële regeling
publiceren ter internetconsultatie.
b.

Ministeriële regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële
radio-omroep (Staatssecretaris van EZK)
De Tweede Kamer heeft de regering middels de motie-Van den Berg c.s.
(24 095, nr.519) verzocht de vergunningen voor commerciële FM-radio te
verlengen voor een periode van drie jaar (2022-2025). Anders dan bij een
veiling ontbreekt bij een verlenging van schaarse vergunningen het
objectieve prijsmechanisme. Daarom dient de economische waarde op een
andere manier - via een zgn. verlengingsprijs - te worden bepaald. De
economische waarde van een vergunning dient (geheel) in dat bedrag tot
uitdrukking te worden gebracht zodat een marktconforme vergoeding
ontstaat, zowel met het oog op doelmatig frequentiegebruik als om
te voorkomen dat de verlenging kan worden aangemerkt als een verboden
vorm van staatssteun aan de huidige vergunninghouders.
De Staatssecretaris van EZK heeft economisch onderzoeksbureau SEO
gevraagd om de verlengingsprijzen te berekenen, in lijn met de
systematiek zoals eerder door SEO toegepast bij de verlengingen in 2011
en 2017. Conform motie-Grinwis c.s. zijn de meest direct betrokken
radiopartijen in de gelegenheid gesteld om - middels een zgn. preconsultatie – te reageren op (de berekeningen en methodiek in) het
concept-rapport van SEO. In de preconsultatie zijn een aantal alternatieve
berekeningsmethoden aangedragen die echter geen van allen voldoen aan
het geldende juridisch kader. De reacties hebben op dit punt dus niet geleid
tot aanpassing van het SEO-rapport. Dit is ook aan partijen medegedeeld.
De uitkomsten van het definitieve SEO-rapport zijn verwerkt in de
onderhavige ministeriele regeling.
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal de ministriële regeling
publiceren ter internetconsultatie.

c.

Besluit tot wijziging BUB volksverzekeringen, BUB
werknemersverzekeringen, BUB Wajong, BUB BES en besluit
zorgverzekering BES (Minister van SZW)
Via het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden
volksverzekeringen (BUB volksverzekeringen) worden er enkele
uitbreidingen en beperkingen aangebracht op de hoofdregel dat degene die
in Nederland woont (ingezetene is) verzekerd is voor de
volksverzekeringen. Enkele artikelen in het BUB volksverzekeringen
bevatten door jurisprudentie en nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving
niet de beoogde uitbreiding of beperking van de kring van verzekerden. Dit
komt door een onjuiste verwijzing in de artikelen naar andere artikelen, een
verouderde terminologie of niet gebruikte uitzonderingsmogelijkheden. Om
het stelsel overzichtelijk en duidelijk te houden is het noodzakelijk dat
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verwijzingen in het BUB volksverzekeringen kloppen en de terminologie
aansluit bij het doel van de uitbreiding dan wel beperking. Ook behoeft het
besluit aanpassing in verband met jurisprudentie, waarin is geoordeeld dat
het BUB op een punt niet voldoet aan eisen rond gelijke behandeling.
Andere besluiten die de uitbreiding of beperking van de kring van
verzekerden regelen, zijn ook aangepast.
Aangenomen. De minister van SZW zal het besluit publiceren ter
internetconsultatie.
d.

Wijziging van het besluit kinderopvangtoeslag in verband met de
aanpassing van de ouder met een partner met Wlz-indicatie of een
gedetineerde partner (Staatssecretaris van SZW)
Gezinnen waar een ouder werkt of traject naar werk volgt en de andere
ouder een permanente Wlz-indicatie heeft, hebben per 1 januari 2021 recht
gekregen op kinderopvangtoeslag. Per 1 januari 2022 worden hier
gedetineerde partners aan toegevoegd en per 1 januari 2023 partners met
een tijdelijke Wlz-indicatie. Met de wijziging van het Besluit KOT wordt
geregeld dat zij ook meetellen voor de koppeling gewerkte uren, zodat dit
geen knelpunt oplevert voor deze gezinnen.
Aangenomen. De staatssecretaris van SZW zal het besluit publiceren ter
internetconsultatie.

7.

Nadere rapporten naar aanleiding van blanco advies
a.

Nader rapport over de wijziging van het aanbestedingsbesluit in
verband met een wijziging van de gids proportionaliteit
(rechtverwerkingsclausules) (Staatssecretaris van EZK)
De wijziging van de Gids Proportionaliteit is onderdeel van het pakket
maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden. De
wijziging beperkt de buitensporige toepassing van
rechtsverwerkingsclausules ("Grossmann-clausules"). Dit houdt in dat
handvatten worden gegeven voor een proportionele toepassing van
clausules waarin wordt bepaald wanneer sprake is van rechtsverwerking
(het niet meer kunnen beroepen op rechten door de opdrachtnemer als niet
op tijd bepaalde zaken worden aangekaart). Deze wijziging van Gids
proportionaliteit komt tot stand door een wijziging van het
Aanbestedingsbesluit. De MR is eerder akkoord gegaan met de
voorgestelde wijziging op 12 februari 2021. De wijziging is vervolgens
voorgehangen bij de beide Kamers. Vervolgens heeft in de Tweede Kamer
een schriftelijk overleg plaatsgevonden over de wijziging van het
Aanbestedingsbesluit, van welk overleg op 22 juni 2021 het verslag is
vastgesteld. Het schriftelijk overleg heeft niet geleid tot wijzigingen in het
besluit en in de Gids proportionaliteit.
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het besluit doen vaststellen.

b.

Besluit tot wijziging van het mijnbouwbesluit (het verwijderen of
hergebruiken van mijnbouwwerken) (Minister van EZK)
De wet van 27 januari 2021 tot wijziging van de Mijnbouwwet (het
verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)
(Staatsblad 2021, nr.92) treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in
werking. Deze wet verduidelijkt en actualiseert bepalingen over het
verwijderen en hergebruiken van niet meer in werking zijnde
mijnbouwwerken en -infrastructuur. In het voorstel tot wijziging van het
Mijnbouwbesluit worden deze bepalingen verder uitgewerkt en worden
tevens enkele andere verbeteringen doorgevoerd. De wijziging van de
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Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit geeft de minister van Economische
Zaken en Klimaat en andere bevoegde gezagen meer regie over het
verwijderen, dan wel hergebruiken van mijnbouwwerken en -infrastructuur,
die niet meer nodig zijn. Voor sommige mijnbouwwerken die nog inzetbaar
zijn in het kader van de energietransitie of voor andere doeleinden is
hergebruik mogelijk.
Aangenomen. De minister van EZK zal het besluit doen vaststellen.
c.

Nader rapport inzake het besluit tot 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)
Curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn wettelijke vertegenwoordigers
die de financiële of andere belangen voor de betrokkenen waarnemen. Het
Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en
mentoren bevat kwaliteitseisen voor wettelijke vertegenwoordigers en
wordt op vier onderdelen gewijzigd:
1.
De opleidingseisen van de wettelijke vertegenwoordigers zijn
aangepast.
2.
Het opgestelde plan van aanpak t.b.v. de betrokkene kan gedurende
de looptijd van de beschermingsmaatregel worden aangepast.
3.
De wettelijke vertegenwoordiger kan vaker volstaan met een minder
dure accountantsverklaring.
4.
De vrijstelling in het besluit vervalt voor banken en accountants
geheel en voor notarissen en gerechtsdeurwaarders gedeeltelijk.
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het besluit doen
vaststellen.

8.

Nadere rapporten
a.

Nader rapport inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het
besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 –
Differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen (Minister van BZK)
Aangehouden tot de volgende vergadering.

b.

Nader rapport inzake wetsvoorstel tot wijziging van de wet
forensische zorg en enige andere wetten (Reparatiewet forensische
zorg) (Minister voor Rechtsbescherming)
Dit wetsvoorstel herstelt een aantal omissies en stelt een aantal technische
verbeteringen en verduidelijkingen voor in de Wet forensische zorg en in
een aantal andere wetten die een relatie hebben met de forensische zorg.
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel aan de
Tweede Kamer doen sturen.

c.

Nader rapport inzake wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk
instrumentarium onderwijs (Minister voor BVOM)
Teneinde ernstige, langdurige misstanden in het onderwijs sneller en
effectiever tot een einde te brengen, breidt dit wetsvoorstel de
handhavingsbevoegdheden van de minister uit. De
handhavingsbevoegdheden zijn nadrukkelijk slechts bedoeld om ernstige
misstanden tot een einde te brengen, die niet op een andere manier
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kunnen worden opgelost. Aan de toepassing ervan zijn dan ook strikte
voorwaarden verbonden. De uitbreiding betreft de volgende bevoegdheden:
1.
Verruiming aanwijzingsbevoegdheid, bijvoorbeeld wanneer er sprake
is van verspreiding van antidemocratisch gedachtegoed;
2.
Verruiming bevoegdheid tot beeindiging van de bekostiging, onder
andere voor de situatie waarin een bevoegd gezag een aanwijzing
wegens de verspreiding van anti-democratisch gedachtegoed niet
heeft opgevolgd en het wanbeheer nog voortduurt;
3.
Introductie van een nieuwe bevoegdheid tot het geven van een
spoedaanwijzing, indien sprake is van een overtreding, een ernstig
vermoeden van wanbeheer en onverwijlde spoed;
4.
Voor het mbo wordt een bevoegdheid geintroduceerd tot schorsing
van de diplomeringsbevoegdheid, alsook een boetebevoegdheid, o.a.
wanneer een mbo-instelling ten onrechte diploma's uitgeeft.
Het wetsvoorstel en de toelichting zijn op verschillende punten
aangescherpt, naar aanleiding van het advies van de Raad van State.
Aangenomen. De minister voor BVOM zal het voorstel aan de Tweede
Kamer doen sturen.
9.

Nader rapport wetsvoorstel houdende tijdelijke regels ter uitvoering van
de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en
justitiële samenwerking in strafzaken (Staatssecretaris van J&V)
Dit wetsvoorstel geeft tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening
grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in
strafzaken, vooruitlopend op het meer omvattende in voorbereiding zijnde
wetsvoorstel Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid.
De tijdelijke regels dienen ertoe te voorkomen dat het
Schengeninformatiesysteem vanaf de beoogde live gang eind februari 2022 niet
kan worden geraadpleegd voor onder meer de registratie van vuurwapens,
voertuigen en (lucht)vaartuigen en voor het onderzoek van een aanvraag tot
naturalisatie.
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal het voorstel aan de Tweede Kamer
doen sturen.

10.

Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten (Minister van BZK)
De Kieswet staat geen experimenten toe. Daarvoor is in mei 2020 het
wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten bij de Tweede
Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om bij verkiezingen te
experimenteren met een nieuw, kleiner formaat stembiljet. Dit besluit bevat
nadere regels over de wijze waarop. Het besluit stelt regels over de wijze waarop
de kiezer met het nieuwe stembiljet zijn stem uitbrengt, over de wijze van
vaststellen van de geldigheid van een stem en over de vermelding van logo's van
politieke partijen op het stembiljet en op het overzicht van kandidaten. Ook
worden bij dit besluit de criteria voor de evaluatie van de experimenten geregeld.
Het model stembiljet waarmee als eerste zal worden geëxperimenteerd, betreft
het model dat vergelijkbaar is met het model waarmee de kiezers buiten
Nederland stemmen. De Experimentenwet (plenaire behandeling in de Tweede
Kamer staat geagendeerd in de week van 27 september) schrijft voorhang van
het Experimentenbesluit gedurende 4 weken voor. Het gevraagde besluit is om
de voorhang van dit besluit direct te starten na aanvaarding van de wet door de
TK. Het streven is om een eerste experiment bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 2022 te laten plaatsvinden.
Aangenomen. De minister van BZK zal het besluit aan de Tweede Kamer 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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Instellingsbesluit nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme
(Minister van BZK)
Discriminatie is een groot maatschappelijk probleem en de aanpak daarvan moet
worden versterkt. De Tweede Kamer heeft met een motie (30 950 nr.203 en
30 950 nr.211) voorgesteld om een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en
Racisme in te stellen. Begin 2021 heeft de Minister van BZK een verkenning laten
uitvoeren naar de vraag hoe de versterking van een gecoördineerde aanpak ter
bestrijding van discriminatie en racisme het beste vorm kan krijgen. Op basis
van de verkenning door ABDTOPconsult heeft de minister van BZK in een brief
van 11 juni 2021 aan de Tweede Kamer de instelling van een Nationaal
Coördinator aangekondigd en daarbij de opdracht en het functieprofiel van de
Nationaal Coördinator geschetst. Met dit instellingsbesluit wordt de Nationaal
Coördinator formeel ingesteld. Het besluit treedt in werking met ingang van 1
november 2021.
Aangenomen. De minister van BZK zal het besluit doen vaststellen.

12.

Wet tot samenvoeging van de gemeente Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne (Minister van BZK)
Het realiseren van de beoogde samenvoeging van de gemeenten Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne tot de gemeente Voorne aan Zee is het doel van dit
wetsvoorstel. Onderhavige samenvoeging vereist immers een wet in formele zin.
Het opheffen van een gemeente, geschiedt op grond van artikel 123, eerste lid,
van de Grondwet bij wet. Artikel 3, eerste lid, van de Wet algemene regels
herindeling (Wet arhi) schrijft voor dat een wijziging van de gemeentelijke
indeling eveneens bij wet geschiedt. Met de samenvoeging wordt een
bestuurskrachtige gemeente gerealiseerd, die haar maatschappelijke opgaven
kan realiseren en sterkere positie krijgt in de regionale
samenwerkingsverbanden. De nieuwe gemeente Voorne aan Zee is een complete
gemeente, stedelijk en landelijk, en kan zodoende op belangrijke onderwerpen in
de regio een sterke positie innemen. Ook zal de dienstverlening door de
herindeling verder worden geprofessionaliseerd en gespecialiseerd.
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om advies bij de Afdeling
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

13.

Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid inzake de verstrekking
van de zevende tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten
(Staatssecretaris van BZK)
Conform het beleidskader risicoregelingen vindt besluitvorming over een nieuwe
risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/ of aanpassing van een
bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het ‘toetsingskader
risicoregelingen’. Na besluitvorming in de ministerraad wordt het toetsingskader
verstuurd aan het parlement.
In de Rijksministerraad van 24 september 2021 heeft besluitvorming
plaatsgevonden omtrent het verstrekken van een bedrag van €10,78 mln. voor
de zevende tranche liquiditeitssteun (vierde kwartaal 2021) aan Sint Maarten.
Hiervoor is het toetsingskader risicoregeling opgesteld, na de vaststelling in de
ministerraad worden de toetsingskaders risicoregelingen verstuurd aan beide
Kamers.
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het toetsingskader aan de StatenGeneraal sturen.
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14.

MR 24 september 2021

Model projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken voor het
Nationaal Groeifonds tussen fondsbeheerders en indienende
departementen (Minister van EZK)
De projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken bevatten de spelregels
die gelden tussen fondsbeheerders en vakdepartementen voor projecten die met
NGF-middelen worden gefinancierd. Hiermee willen de fondsbeheerders vooraf
duidelijkheid scheppen in de werkwijze ten aanzien van de NGF-projecten die via
de departementale route worden gefinancierd. In de afspraken wordt onder
andere vastgelegd onder welke voorwaarden middelen vanuit het NGF
beschikbaar worden gesteld, op welke wijze monitoring, verantwoording en
evaluatie plaatsvindt en welke spelregels worden toegepast als projecten als
gevolg van wijzigingen in het projectplan of de geboekte resultaten uiteindelijk
niet meer voldoen aan de criteria van het NGF.
De projectoverstijgende afspraken zijn nodig om te kunnen blijven sturen op de
voorwaarden die de beoordelingsadviescommissie aan alle projecten heeft
gesteld en op de doelen van het NGF. Fondsbeheerders blijven immers politiek
aanspreekbaar op het behalen van de NGF-doelen, ondanks dat de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het NGF-project berust bij
de betreffende vakminister. De projectspecifieke afspraken zijn onder andere
nodig om de definitieve scope van een project vast te leggen, maar ook om vast
te leggen hoe monitoring en evaluatie van resultaten en effecten plaatsvindt,
inclusief verzameling van benodigde data. Dat kan variëren per project.
Aangenomen.

15.

Uitgangspunten en proces Hervormingsagenda Jeugd (Staatssecretaris van
VWS)
Aangehouden tot een volgende vergadering.

16.

Aanbieding beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting artikel 34.4
slachtofferzorg 2014-2019 (Minister voor Rechtsbescherming)
De beleidsdoorlichting van artikel 34.4 slachtofferzorg over de periode 20142019 is uitgevoerd. De onderzoekers constateren dat in de onderzochte periode
de mogelijkheden tot slachtofferzorg verder zijn ontwikkeld, waardoor meer
slachtoffers bereikt en geholpen zijn. Daarnaast is de positie van slachtoffers in
het recht versterkt, zijn nieuwe maatregelen en instrumenten ingezet en is de
aandacht voor slachtoffers in de strafrechtketen toegenomen. Tegelijkertijd
wordt geconstateerd dat de beschikbare bronnen summier informatie bevatten
over doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid, zodat het
moeilijk is om hier harde conclusies over te trekken. Gekeken is daarom mede
naar mate van plausibiliteit. De aanbevelingen zijn geadresseerd in de
beleidsreactie:
de huidige methodiek van de RPE te heroverwegen;
toekomstig onderzoek beter af te stemmen op te meten resultaten en
effecten;
meer zicht te realiseren op de relatie tussen de uitgaven van
uitvoeringsorganisaties en de individuele doelstellingen van het beleid.
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal een brief aan de Tweede
Kamer sturen.
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17.

MR 24 september 2021

Wijziging van enige bepalingen in boek 1 en boek 10 van het Burgerlijk
Wetboek en van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam
(introductie gecombineerde geslachtsnaam) (Minister voor
Rechtsbescherming)
De aanleiding voor dit voorstel is de motie Groothuizen/Bergkamp (35000 VI,
nr.89). Daarin wordt de regering verzocht een dubbele achternaam mogelijk te
maken. Het huidige naamrecht laat ouders bij het eerste kind kiezen tussen de
naam van de ene of de andere ouder. Die naam geldt vervolgens voor alle
volgende kinderen uit die relatie. Afhankelijk van de situatie is het uitgangspunt
dat het kind de naam van de moeder krijgt (buiten huwelijk geboren kinderen) of
van de vader (binnen huwelijk geboren kinderen). In de praktijk heeft het
merendeel van de kinderen de naam van de vader.
Het wetsvoorstel vult dit stelsel aan met extra keuzemogelijkheden:
•
ouders kunnen voortaan ook kiezen voor een dubbele achternaam die is
samengesteld uit de geslachtsnamen van beide ouders in een volgorde naar
keuze, met een maximum van twee;
•
een kind dat naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit heeft, kan
ook de naam krijgen die het alleen volgens het recht van die andere
nationaliteit zou kunnen krijgen;
•
de ouders van een kind dat meerdere nationaliteiten heeft, niet zijnde de
Nederlandse, kunnen kiezen welk recht op de naam van toepassing is.
Ook bevat het wetsvoorstel een wijziging van het Burgerlijk Wetboek van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op verzoek van de BES is de naamskeuze
geregeld op vergelijkbare wijze als in Europees Nederland.
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel om advies bij
de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

18.

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

Algemene Politieke Beschouwingen, 22 en 23 september 2021
1°
2°

19.

De MP zal ten behoeve van de volgende vergadering een overzicht
van moties en toezeggingen voorbereiden
De minister van Financiën zal ten behoeve van de volgende
vergadering een overzicht van moties met financiële consequenties
voorbereiden.

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

Communicatiekalender
Voor kennisgeving aangenomen.

b.

Aanvraag bij het EU Solidarity Fund (Minister van BZK)
In te stemmen met het indienen van een aanvraag bij het EU Solidarity
Fund als aanvullende financiering voor de publieke uitgave vanwege de
wateroverlast in Limburg.
Aangenomen. De minister van BZK zal de aanvraag indienen bij de EU.

c.

Rechtmatigheid en financieel beheer

d.

Ministeriële Commissie Onderzeeboot Vervanging

