MINISTERRAAD

Kenmerk

: 4227518

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 1 oktober 2021
in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag,
aangevangen 's morgens om 11.00 uur
_______________________
0.

Vaststelling agenda
Vastgesteld

1.

Notulen van de vergadering van 17 september 2021
(nr.3755498)
Vastgesteld na de wijzigingen opgenomen in bijlage I.

2.

Hamerstukken
a.

Besluit tot wijziging van de bedragen van de categorieën, bedoeld
in artikel 23, vierde lid, van het wetboek van strafrecht (Minister van
J&V)
De bedragen van de geldboetecategorieën in artikel 23, vierde lid, van het
Wetboek van Strafrecht worden iedere twee jaar aangepast aan de
ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI), zoals gepubliceerd door
het Centraal Bureau voor de Statistiek. In aansluiting bij eerdere
indexeringen worden met dit besluit de bedragen van geldboetecategorieën
aangepast middels een vergelijking van de CPI-scores van juni 2019 en juni
2021. De aan de geldontwaarding aangepaste geldboetemaxima gelden
vanaf 1 januari 2022.
Aangenomen. De minister van J&V zal het besluit om advies bij de Afdeling
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

b.

Besluit tot wijziging van de bijlage bij de wet
administratiefrechterlijke handhaving verkeersvoorschriften en de
bijlagen bij het besluit OM-afdoening in verband met onder meer de
jaarlijkse indexering van de tarieven (Minister van J&V)
Aangehouden tot de vergadering van 15 oktober 2021.

c.

Wijziging van het besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare
ruimte in verband met actualisering van feitomschrijvingen en
indexering van boetebedragen 2022 (Minister van J&V)
De bijlage van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
(Besluit bboor) bevat een niet-limitatieve lijst van overlastfeiten en vaste
boetebedragen. Dit is afgestemd op de boetebedragen in
strafbeschikkingen zoals jaarlijks landelijk vastgesteld door het Openbaar
Ministerie in de OM-Tekstenbundel. Gebeurt dat niet, dan lopen
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strafrechtelijke en punitieve bestuursrechtelijke afdoening voor dezelfde
feiten uiteen en dat is (ook blijkens de wetsgeschiedenis) ongewenst. In
verband met de indexering van de boetebedragen per 1 januari 2022 en
wijzigingen in de lijst van overlastfeiten, is het noodzakelijk om wijzigingen
door te voeren in de bijlage van het Besluit bboor.
Aangenomen. De minister van J&V zal besluit om advies bij de Afdeling
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.
d.

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband
met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet
inburgering 2021 en de gevolgen daarvan voor het
inburgeringsvereiste ter verkrijging van een sterker verblijfsrecht
(Staatssecretaris van J&V)
Dit besluit strekt tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb) in
verband met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet
inburgering 2021 (Wi2021) en de gevolgen daarvan voor het
inburgeringsvereiste ter verkrijging van een sterker verblijfsrecht.
De Wi2021 treedt in werking op 1 januari 2022 en vervangt de oude Wet
inburgering zoals die daarvoor gold (hierna: de Wi2013). De Wi2013 werkte
door naar het inburgeringsvereiste in het Vb: een vreemdeling (zowel de
inburgeringsplichtige als de niet-inburgeringsplichtige vreemdeling) die op
tijdelijke basis rechtmatig verblijf heeft in Nederland, moet zijn ingeburgerd
om in aanmerking te komen voor een sterker verblijfsrecht. Voor alle
inburgeringsplichtigen blijft het uitgangspunt gehandhaafd dat zij aan het
inburgeringsvereiste voor een sterker verblijfsrecht voldoen wanneer zij
hun inburgeringsplicht hebben vervuld, of daarvan volledig zijn vrijgesteld
of ontheven – ongeacht of zij vallen onder de oude Wi2013 of de nieuwe
Wi2021. Onderhavig besluit strekt ertoe dat te regelen. Nietinburgeringsplichtigen hadden onder het regime van de Wi2013 de optie
om in te burgeren om aan het inburgeringsvereiste te voldoen. Deze
mogelijkheid keert niet terug in de Wi2021. De verkenning naar een apart
inburgeringkader voor niet-inburgeringsplichtigen is nog niet gereed.
Onderhavig wijzigingsbesluit regelt daarom dat het voor nietinburgeringsplichtigen in de overgangssituatie voorlopig mogelijk blijft om
in te burgeren o.g.v het regime van de oude Wi 2013.
Aangenomen. De staatssecretaris van J&V zal het besluit om advies bij de
Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

3.

Stand van zaken coronavirus (COVID-19)
a.

4.

Algemene beeld

Buitenlands beleid
a.

Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 28 september 2021,
nr. 39 (Minister van BZ)
De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld:

1.
BNC-fiche
1.1. Aanbeveling blended leren in het basis- en middelbaar onderwijs
2
2.1

Eurogroep d.d. 4 oktober 2021
Gedachtewisseling over de macro-economische en budgettaire
ontwikkelingen in de eurozone en de beleidsvooruitzichten
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2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
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Wisselkoersontwikkelingen ter voorbereiding van internationale
bijeenkomsten 2.3
Stand van zaken van de implementatie van de eurozone prioriteiten in de
herstel- en veerkrachtplannen en lessen uit de Europese reactie op COVID19
Thematische discussies in het werkprogramma van de Eurogroep voor 2022
Griekenland – 11e Enhanced Surveillance Rapport
Rapportage over de operationele aspecten van de Banken Unie door
voorzitters van de Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme en de
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

3. Raad Economische en Financiële Zaken d.d. 5 oktober 2021
3.1 Solvency II
3.2 Stand van zaken financiële dienstendossiers
3.3 Implementatie van de herstel- en veerkrachtfaciliteit
3.4 Europees Semester 2021: geleerde lessen en de weg voorwaarts met
betrekking tot de herstel- en veerkracht faciliteit
3.5 Implementatie van SURE
3.6 Voorbereiding van de G20-vergadering van ministers van financiën en
presidenten van centrale banken en de IMF jaarvergaderin
3.7 Klimaatfinanciering ter voorbereiding op COP26
3.8 Herziening van de Europese fiscale lijst van non-coöperatieve jurisdicties
3.9 AOB - Stand van zaken financiële diensten dossiers
4. Raad Milieu d.d. 6 oktober 2021
4.1 Fit-for-55 pakket
4.2 Voorbereiding UNFCCC COP26
4.3 EU Bossenstrategie
4.4 Diversen
5.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 7-8 oktober 2021 – Justitie
Grondrechten en Burgerschap
5.1
Werklunch: Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP)
5.2
Raadsconclusies EU strategie kinderrechten
5.3
Europees Openbaar Ministerie
5.4 Situatie voorlopige hechtenis
5.5 Overige onderwerpen
6.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 7-8 oktober 2021 - Binnenlandse
Zaken, Asiel en Migratie
6.1 Uitdagingen voor screening en detentie bij de grens
6.2 Situatie in Afghanistan: follow-up JBZ 31 augustus
6.3 Externe dimensie van migratie
6.4 Digitale dimensie van het onderzoeken van seksueel kindermisbruik
6.5 Werklunch: Uitvoering van interoperabiliteit
6.6. Overige onderwerpen: uitkomst Salzburgforum 23-24 juni 2021
7 Diversen
7.1 Kabinetsappreciatie Rechtsstaatrapport 2021
b.

Buitenlands beleid en internationale missies
Aan de orde geweest.

c.

Afghanistan (Minister van BZ)
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Aangehouden tot de volgende vergadering.
d.

5.

Werkbezoek staatssecretaris Broekers-Knol aan Cairo, Egypte
25-27 september 2021

EU-implementatie
a.

Implementatiewet richtlijn herstelpakket
beleggingsondernemingen (Minister van Financiën)
Ter implementatie van de richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen
die tot doel heeft gevolgen van de covid-19 pandemie te mitigeren, wordt
de Wet op het financieel toezicht aangepast. De wijzigingen hebben
betrekking op de regels met betrekking tot het verstrekken van informatie
door beleggingsondernemingen aan professionele beleggers. Enkele
informatieverplichtingen richting professionele beleggers worden geschrapt
omdat deze verplichtingen voor professionele beleggers geen toevoegde
waarde blijken te hebben. Aangezien professionele beleggers zelf
onderhandelen over de kosten van de dienstverlening hoeft de
beleggingsonderneming bijvoorbeeld geen informatie meer te verstrekken
aan een professionele belegger over de kosten van de verleende
beleggingsdienst tenzij sprake is van beleggingsadvies of individueel
vermogensbeheer. Verder hoeft een beleggingsonderneming niet langer
een kosten-batenanalyse te maken voor een professionele belegger indien
sprake is van advies of individueel vermogensbeheer waarbij tussen
financiële instrumenten wordt gewisseld. Ten slotte hoeft een
beleggingsonderneming geen periodieke rapportages meer te verstrekken
aan professionele beleggers over de verleende dienstverlening.
Verder is gebleken dat het huidige positielimietenregime de ontwikkeling
van nieuwe grondstoffenmarkten belemmert. In verband hiermee wordt het
toepassingsbereik van het positielimietenregime beperkt tot cruciale of
significante grondstoffenderivaten en landbouwgrondstoffenderivaten.
De minister van Financiën zal het voorstel publiceren ter
internetconsultatie.

6.

Internetconsultaties
a.

Internetconsultatie wijzigings-AMvB’s in verband met de
implementatie van de Telecomcode (Staatssecretaris van EZK)
Op 21 juni 2021 is het wetsvoorstel tot wijziging van de
Telecommunicatiewet ter implementatie van de Europese Telecomcode
(35865) ingediend bij de Tweede Kamer. Diverse bepalingen uit het
wetsvoorstel worden nader uitgewerkt in AMvB's. Het gaat hier om de
consultatie van twee wijzigings-AMvB's waarmee ter implementatie van de
Telecomcode negen bestaande AMvB's worden gewijzigd. De brede
wijzigings-AMvB wijzigt de volgende negen AMvB's: 1. het Besluit
continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten,
2. het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke
infrastructuur, 3. het Besluit nummerportabiliteit, 4. het Besluit
omgevingsrecht, 5. het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikers
(Bude), 6. het Frequentiebesluit 2013, 7. het Besluit doorberekening kosten
ACM, 8. het Besluit interoperabiliteit, en 9. het Besluit verstrekking
gegevens telecommunicatie. In de tweede wijzigings-AMvB wordt de
adequate breedbandinternettoegangsdienst (als universele dienst)
vastgelegd in het Bude (zie nr. 5). Dit wordt in een apart wijzigings-AMvB
gedaan omdat hier sprake is van een separaat traject. Deze wijziging dient
te zijner tijd nog voorgehangen te worden bij de Eerste en Tweede Kamer.
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Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het besluit publiceren ter
internetconsultatie.
7.

Nadere rapporten naar aanleiding van een blanco advies
a.

Nader rapport inzake wijziging van het besluit algemene
rechtspositie politie ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/1937
van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU
2019, L 305) (Minister van J&V)
Het onderhavige ontwerpbesluit strekt tot wijziging van het Besluit
algemene rechtspositie politie ter implementatie van richtlijn (EU)
2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het
Unierecht melden (de EU-Klokkenluidersrichtlijn). Deze richtlijn, die ook op
de politieorganisatie van toepassing is, beoogt een
minimumbeschermingsniveau te bieden aan personen die inbreuken op de
in de richtlijn genoemde Europese wetgeving melden waarmee zij door hun
werk in aanraking komen. De Afdeling advisering van de Raad van State
heeft positief geadviseerd over het ontwerpbesluit. Bij gelegenheid van het
nader rapport is nog een tweetal wetstechnische wijzigingen doorgevoerd.
Aangenomen. De minister van J&V zal het voorstel aan de Tweede Kamer
doen sturen.

b.

Nader rapport inzake wet tot wijziging van wetten op met name het
terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met
hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen
(Verzamelwet OCW 20##) (Minister van OCW)
Dit wetsvoorstel beoogt negenentwintig wetten te verbeteren op het terrein
van het ministerie van OCW, en daarnaast enkele wetten op het terrein van
andere ministeries, voor zover die samenhang hebben met de voorgestelde
technische aanpassingen van de OCW-wetgeving. De wijzigingen in dit
wetsvoorstel zijn niet omvangrijk of complex. Het gaat om correcties van
verschrijvingen, verwijzingen en andere wetstechnische omissies,
wetstechnische verbetering en herformuleringen, alsmede het schrappen
van 'dode letters'. Dat het gaat om kleine, louter technische wijzigingen
blijkt hieruit dat de wijzigingen slechts zeer beperkte financiele gevolgen
hebben, geen gevolgen hebben voor de regeldruk, geen of alleen positieve
gevolgen hebben voor de doelgroep, en geen grote gevolgen voor de
uitvoering. Verder bevat het voorstel noodzakelijke wijzigingen die
aantoonbaar draagvlak hebben (no regret) of codificatie zijn van een
bestaande onomstreden (uitvoerings-)praktijk.
Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel aan de Tweede Kamer
doen sturen.

c.

Nader rapport inzake het ontwerp van het uitvoeringsbesluit
verordening Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven
(Minister van Financiën)
Het besluit strekt tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen
financiële markten, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft (BGfo) en het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband
met de uitvoering van de verordening Europese
crowdfundingdiensverleners voor bedrijven (Verordening (EU) 2020/1503
van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende
Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van
Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (PbEU 2020, L
347)). Het besluit wijst de AFM aan als bevoegde autoriteit in de zin van de
verordening en DNB als bevoegde autoriteit voor het prudentiële aspect.
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Verder worden enkele bepalingen uit het BGfo geschrapt, daar de
betreffende materie door de verordening wordt geregeld, en worden
crowdfundingdienstverleners onder de bekostigingssystematiek van het
financieel toezicht gebracht.
Aangenomen. De minister van Financiën zal het besluit doen vaststellen.
d.

Nader rapport besluit van het handelsregisterbesluit 2008 in
verband met het standaard afschermen van woonadresgegevens
(Staatssecretaris van EZK)
In dit ontwerpbesluit wordt de bestaande regeling in het
Handelsregisterbesluit 2008 voor het afschermen van woonadresgegevens
uitgebreid tot afscherming van alle adressen van een natuurlijke persoon
die in de hoedanigheid van woonadressen geregistreerd staan. 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. Het vestigingsadres blijft zichtbaar, ook als dit tevens het
woonadres van de ondernemer of functionaris van de rechtspersoon is. De
opties voor het afschermen van een vestigingsadres, bijvoorbeeld in geval
van bedreiging, worden nader uitgewerkt in de beleidsopties in het kader
van de Datavisie Handelsregister. De Datavisie wordt later dit najaar aan de
Tweede Kamer gezonden. Het nader rapport en het (ongewijzigde)
ontwerpbesluit worden, gelet op de demissionaire status van het kabinet,
aan de ministerraad voorgelegd.
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK 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)
Met dit besluit worden de DAEB-inkomensgrenzen in artikel 16, eerste lid
Btiv vastgesteld. Er wordt gedifferentieerd naar de huishoudsamenstelling.
Dit is mogelijk vanwege de wijziging van art. 1 Woningwet, dat wordt
gewijzigd met het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen.
Op 22 juli 2021heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een
positief advies (dictum B) uitgebracht bij het besluit. De Raad van State
merkt op dat het voorstel een aantal vragen oproept over de verhouding
met de Unieerechtelijke staatssteunkaders. Zij is van oordeel dat
duidelijkheid moet worden verkregen dat met de voorgenomen wijzigingen
de taken van de woningcorporaties nog als een dienst van algemeen
economisch belang zijn aan te merken. In verband hiermee is de toelichting
verduidelijkt. In de toelichting is beschreven hoe een beroep op het
vrijstellingsbesluit zich verhoudt tot het eerdere Commissiebesluit in 2009.
De maatregel moet ook voldoen aan het besluit van 2009- dat ook vereist
dat aan de vereisten van het DAEB-Vrijstellingsbesluit wordt voldaan.
Daarbij is de definitie van sociale huisvesting volgens het DAEBVrijstellingsbesluit leidend. Er is geen sprake van een nieuwe steunvorm,
maar de DAEB-definitie wordt toegepast binnen de EU-rechtelijke kaders
voor DAEB.

7-11
Aangenomen. De minister van BZK zal het besluit doen vaststellen.
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Moties en toezeggingen APB
a.

Overzicht toezeggingen en aangenomen moties Algemene Politieke
Beschouwingen Tweede Kamer, 22-23 september 2021 (Minister van
AZ)
In het overzicht zijn de door de Tweede Kamer tijdens de Algemene
Politieke Beschouwingen aangenomen moties en de door de ministerpresident gedane toezeggingen opgenomen.
De raad neemt kennis van het overzicht.

b.

Brief aan de Tweede Kamer budgettaire gevolgen aangenomen
moties Algemene Politieke Beschouwingen (Minister van Financiën)
In lijn met de moties Hijink/ Bikker en Hermans stelt het kabinet voor om
de begrotingen voor 2022 aan te passen zodat beleidsrijke stappen kunnen
worden gezet ten aanzien van de zorgsalarissen, woningmarkt, defensie,
politie, onderwijssalarissen en koopkracht. Deze brief informeert de Kamer
over de budgettaire gevolgen van de maatregelen en het effect ervan op de
overheidsfinanciën.
Aangenomen. De minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer
sturen.

10.

Discussienota briefstemmen (Minister van BZK)
In de evaluatie van de Tweede Kamer-verkiezingen (brief van 18 juni 2021 aan
de Tweede kamer) staat dat het kabinet voor de toekomst nader wil overwegen
of een vorm van briefstemmen kan worden ingevoerd. Deze vorm van stemmen,
maar dan op aanvraag, zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn om het
stemmen zo toegankelijk mogelijk te maken, maar kent ook risico’s in relatie tot
andere waarborgen in het verkiezingsproces. Om een inhoudelijke discussie
daarover de faciliteren waarbij de risoco’s goed worden afgewogen tegen de
mogelijke voordelen heeft het kabinet een discussienota aangekondigd.
De discussienota brengt de risico’s van briefstemmen voor het verkiezingsproces
in kaart en mogelijke maatregelen om die risico’s te mitigeren. De discussienota
bevat een beschrijving van de wijze waarop, met inachtneming van maatregelen
om risico’s te mitigeren, het briefstemproces eruit zou kunnen zien. de nota
bevat ook een raming van de kosten die met briefstemmen gepaard zou kunnen
gaan. Het demissionair kabinet neemt in de discussienota geen standpunt in over
de wenselijkheid van de invoering van briefstemmen. De discussienota faciliteert
dat in het parlement een discussie kan plaatsvinden. In de aanbeidingsbrief bij
de nota wordt dit expliciet aangegeven en ook vermeld dat eventuele
besluitvorming over wetgeving om briefstemmen in te voeren aan het volgend
kabinet is.
Aangenomen. De minister van BZK zal de discussienota aan de Tweede en Eerste
Kamer sturen.

11.

Brief aan de Tweede Kamer inzake uitvoering motie Omtzigt/Bruins over
een standaard of gedragscode voor onafhankelijk onderzoek door de
overheid naar de overheid (Staatssecretaris van BZK)
In het debat met de staatssecretaris van Financiën tijdens het notaoverleg
Douane van 14 december 2020 hebben de leden Omtzigt en Bruins een motie
ingediend waarin zij verzoeken een code of standaard te ontwikkelen voor
onderzoek door de overheid naar de overheid. In het bijzonder verzoeken de
indieners van de motie om bij de uitwerking in te gaan op de thema's
onafhankelijkheid, inzagerecht, correctierecht en het recht van de Kamer op het
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horen van de onderzoekers, en om het resultaat vóór 1 oktober 2021 voor te
leggen aan de Kamer. Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de wijze
waarop het kabinet de motie uitvoert. De bestaande documenten zijn opgesomd
in de brief, en zullen op de kennisbank openbaar bestuur gepubliceerd worden.
Daarmee wordt een naslagwerk gecreëerd voor onderzoekers om gebruik van te
maken.
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer
sturen.
12.

Brief aan de Kamers inzake ontwerpbegroting Nederland 2022 (Draft
budgetary plan) (Minister van Financiën)
In de Ontwerpbegroting (Draft Budgetary Plan) rapporteert het kabinet over de
begroting voor het komende jaar en of deze voldoet aan de Europese
begrotingsregels in relatie tot het Stabiliteits- en Groei Pact (SGP). Vanwege de
uitzonderlijke crisis als gevolg van Covid-19 is de algemene ontsnappingsclausule
geactiveerd, waardoor lidstaten tijdelijk van hun normale verplichtingen volgens
het Europese begrotingskader mogen afwijken. Uiterlijk 15 oktober verstuurt
Nederland dit rapport naar de Europese Commissie. In het DBP staat geen nieuw
beleid, het is een beknopte samenvatting van de Miljoenennota en een korte
update van de voortgang op de landenspecifieke aanbevelingen.
Aangenomen. De minister van Financiën zal de brief aan de Staten-Generaal
sturen.

13.

Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsappreciatie IPCC-rapport
‘Climate Change 2021: The Physical Science Basis’ (Staatssecretaris van
EZK)
De Kamerbrief geeft de kabinetsappreciatie van het laatste IPCC-rapport over de
huidige en toekomstige staat van het klimaatsysteem, dat op 9. augustus jl. is
gepresenteerd. De samenvatting voor beleidsmakers van het rapport wordt als
bijlage met de brief meegestuurd.
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal de brief aan de Tweede Kamer
sturen.

14.

Brief aan de Kamers inzake fondsversterking ROM’s: Utrecht en
InnovationQuarter (Staatssecretaris van EZK)
In een brief worden beide Kamers geïnformeerd over het voornemen van de
staatssecretaris van EZK om in het kader van de fondsversterking ROM's nieuw
uit te geven aandelen te nemen in het kapitaal van Regio Utrecht B.V. ("ROM
Utrecht") en InnovationQuarter B.V ("IQ") en de bijbehorende kapitaalstortingen,
omdat het relatieve belang van EZK in ROM Utrecht en IQ stijgt naar aanleiding
van de fondsversterking.
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal de brief aan de Staten-Generaal
sturen.

15.

Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d.28 september
2021
a.

MCTH
Vastgesteld.
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Private zakelijke schulden
De meeste beleidskeuzes voor de private schuldenaanpak zijn voor de
zomer besproken in de MCTH van 15 juni 2021 en bekrachtigt in de
ministerraad van 18 juni 2021. De vraag in welke mate private
zakelijke schulden een onderdeel worden van de aanpak stond nog
open. Hiervoor ligt een uitgewerkt voorstel voor: private zakelijke
schulden van natuurlijke personen meenemen in de aanpak, tot aan
de staatssteungrens van € 200.000.
Aangenomen.

2.

Aanpak ouders in faillissement
In de voorgaande voortgangsrapportage is opgenomen dat na de
zomer een oplossing zou worden gecommuniceerd voor ouders in een
faillissement. Het volgende voorstel is uitgewerkt:
• Uitgangspunt is dat de reguliere schuldenaanpak (zowel publiek
als privaat) gevolgd wordt voor gedupeerde ouders in een
faillissement. Er zijn twee opvallende punten:
o Op het moment dat ouders (als gevolg van
bestuurdersaansprakelijkheid) hoofdelijk aansprakelijk
zijn gesteld voor schulden die uit zakelijke activiteiten van
een rechtspersoon volgen, worden deze niet vergoed.
Voorgesteld wordt deze toe te voegen bij de algemene
uitzonderingsgronden bij schulden die niet betaald worden
(zoals ook schulden volgend uit onrechtmatige daad). Dit
geldt dan dus voor alle gedupeerden, niet alleen voor hen
in faillissement.
o Daarnaast is er geen/nauwelijks een risico op staatssteun
bij gedupeerde ouders in faillissement. Dit betekent dat
de staatssteungrens van de de-minimisregel niet geldt.
Daarom zal de kwijtschelding van de persoonlijke zakelijk
schulden (van bijvoorbeeld een eenmanszaak)
beleidsmatig worden gemaximeerd op € 200.000.
Voorgesteld wordt om in bovenstaande situaties wel €30.000 uit te
keren. Dit heeft tot gevolg dat dit mogelijk in eerste instantie naar de
curator zal gaan, die zal beslissen hoe hiermee om te gaan.
Aangenomen.

3.

Herijking aanpak herstel toeslagen
In september is de eerste fase van de herijking aanpak toeslagen
gestart. Onderdeel daarvan zijn: een enquête onder meer dan 500
ouders; opstellen van een ambtelijke probleemanalyse; bepalen van
oplossingsrichtingen. In oktober start de tweede fase, waarin
oplossingen worden uitgewerkt op basis van haalbaarheid en impact
op sneller/beter herstel voor ouders. In november start de derde fase,
die gaat over verdere uitwerking, besluitvorming en de voorbereiding
van implementatie.
De raad neemt kennis van de aanpak.

4.

Stand van zaken herijking governance
De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën heeft twee
kwartiermakers aangesteld voor een herijking van de (interne)
governance van de hersteloperatie. Zij gaan vanaf 1 oktober 2021
aan de slag, in nauwe samenwerking met de VNG, het Rijk en de
overige bij de hersteloperatie betrokken partijen, om de organisatie
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en coördinatie van alle betrokken partijen te versterken. En om zo
optimaal georganiseerd te zijn voor de gezamenlijke missie: het
herstellen van wat in het verleden fout is gegaan en het echt helpen
van de gedupeerde ouders.
De raad neemt kennis van de aanpak.
5.

Concept beleidsbesluit private schulden
In de ambtelijke commissie toeslagen herstel (ACTH) is gevraagd het
beleidsbesluit private schulden ter informatie mee te sturen als bijlage
voor de MCTH.
De raad neemt kennis van het beleidsbesluit.

6.

Concept voortgangsrapportage
Donderdag 30 september 2021 is de achtste voortgangsrapportage
gedeeld met de Tweede Kamer. De meegezonden aanbiedingsbrief
richt zich op vier belangrijke thema’s: de bereikte resultaten voor
gedupeerden; de herijking van de aanpak; de planning voor de
aanvullende regelingen waar aan gewerkt wordt; en het concept
beleidsbesluit voor de private schuldenaanpak, dat als bijlage wordt
meegezonden.
De raad neemt kennis van de voortgangsrapportage.

b.

REA
Vastgesteld.
1.

Voorbereiding Informele Europese Raad 5-6 oktober 2021
Aangenomen.

2.

Handelspolitiek
Besproken.

16.

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

motie-Aartsen c.s. over een actieplan probleemschulden (35 420,
nr.382)
De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) zal in
overleg met de minister-president en de ministers van Financiën, EZK en
SZW een brief aan de Tweede Kamer sturen.

b.

17.

Debat EK initiatiefvoorstel Snels en Sneller Wet open overheid
(33.328) op 28 september 2021

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

Communicatiekalender
Voor kennisgeving aangenomen.

- 11 -

b.

MR 1 oktober 2021

Mandaatverzoek onderhandelingen sector politie over
thuiswerkvergoeding (Minister van J&V)
Aangenomen

c.

Energieprijzen

d.

Rapport PWC memo-Palmen

e.

Instelling nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme met
ingang van 15 oktober 2021

f.

Uitstel herdenking 70 jaar Molukkers in Nederland

g.

Ontslag van staatssecretaris van EZK, mr. drs. M.C.G. Keijzer

h.

Noodopvang asielzoekers Zeelandhallen Goes

