MINISTERRAAD

Kenmerk

: 4233330

BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 5 november 2021
in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag,
aangevangen 's morgens om 10.30 uur

_______________________
0.

Vaststelling agenda
Vastgesteld

1a.

Notulen van de vergadering van 8 oktober 2021
(nr.3755917 en 3756523)
Vastgesteld na de wijzigingen opgenomen in bijlage I.

1b.

Notulen van de vergadering van 15 oktober 2021
(nr.3756073 en 3756539)
Vastgesteld na de wijzigingen opgenomen in bijlage II.

1c.

P-notulen van de vergadering van 15 oktober 2021
(nr.3756170)
Vastgesteld

2.

Hamerstukken
a.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 (Minister van Financiën)
Het ontwerpbesluit is een verzamelbesluit op het terrein van de financiële
markten. De belangrijkste inhoudelijke onderwerpen zijn:
(1) een financiële dienstverlener die adviseert over een complex product
wordt voorgeschreven om voorafgaand aan het advies aan te geven of er
onafhankelijk wordt geadviseerd,
(2) er wordt een verplichting opgenomen voor actieve provisietransparantie
(in concrete bedragen) bij schadeverzekeringen,
(3) er worden specifieke eisen gesteld t.a.v. een advies dat volledig
geautomatiseerd tot stand is gekomen,
(4) de frequentie van de verplichte accountantsverklaring op het
kostprijsmodel wordt verlaagd onder gelijktijdige introductie van
alternatieve waarborgen,
(5) de meldplicht van een groepsmaatschappij bij de verplichte
kennisgeving bij een voorgenomen wijziging binnen de groep wordt nader
uitgewerkt,
(6) wijzigingen in het Besluit financiële markten BES waarmee wordt
voorzien in eurobetaalrekeningen vanuit Europees Nederland en
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(7) het vervallen van de krachtens de wet gestelde diploma-eis voor
bestuurders van assurantiebemiddelaars.
Aangenomen. De minister van Financiën 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.
b.

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met
enkele technische wijzigingen en klein beleid (Staatssecretaris van
SZW)
In juli 2020 zijn nieuwe voorschriften voor het mogen gebruiken van
werkbakken en werkplatforms aan hijskranen van kracht geworden. Deze
voorschriften worden op twee punten aangepast.
Ten eerste wordt de verplichte controle van het werkplan door
gecertificeerde hogere veiligheidskundigen geschrapt. De
verantwoordelijkheid voor het maken van de juiste afwegingen wordt
voortaan bij de werkgever zelf gelegd. Het is de werkgever vrij te bepalen
welke deskundige ondersteuning hij daarbij nodig acht. Ten tweede wordt
de maximale windsnelheid waarbij deze arbeidsmiddelen ingezet mogen
worden verduidelijkt.
Daarnaast worden in de voorschriften op het gebied van certificatie en
registratie technische verbeteringen aangebracht. Zo wordt geregeld dat
tijdens opleidingen, examens en beoordelingen personen en bedrijven
onder voorwaarden activiteiten mogen uitvoeren die zijn voorbehouden aan
certificaathouders of geregistreerden. Een andere aanpassing is een nieuwe
bepaling die het mogelijk maakt dat bij herhaalde tijdelijke verwijderingen
van een registratie als beroepsbeoefenaar na het veroorzaken van gevaar,
de registratie definitief verwijderd kan worden. Ook worden enkele
correcties in de definitie voor ontplofbare stoffen en kankerverwekkende
processen doorgevoerd. Tot slot worden enkele verwijzingen naar andere
regelgeving aangepast.
Aangenomen. De staatssecretaris van SZW zal het besluit om advies
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

c.

Besluit tot wijziging van het Besluit garantiebedrag Wajong in
verband met verlenging van de periode van het garantiebedrag
(Staatssecretaris van SZW)
Aangehouden tot de volgende vergadering.

3.

Stand van zaken coronavirus (COVID-19)
a.

Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie CPB-onderzoek
coronasteunpakketten en nadere uitwerking evaluatieaanpak
(Minister van Financiën)
Het CPB heeft onderzoek gedaan naar de economische effecten van het
steunpakket dat in 2020 is ingezet en onderscheidt hierbij drie doelen van
het steunbeleid, namelijk:
1) het behoud van werk en het voorkomen van een oploop van de
werkloosheid,
2) het overeind houden van bedrijven en
3) het beperken van vraaguitval en de negatieve gevolgen voor sectoren
die niet door sluiting zijn getroffen.
Het CPB concludeert dat het coronasteunpakket van 2020 effectief was in
het realiseren van bovenstaande doelstellingen. Het kabinet is het CPB
erkentelijk voor de uitgevoerde analyse en onderstreept het belang van
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goede, onafhankelijke beleidsevaluaties, ook gegeven de schaal en het
belang van de verleende economische steun.
Aangenomen. De minister van Financiën zal de brief aan de Tweede Kamer
sturen.
b.

Conclusies MCC-19 d.d. 2 november 2021
De tekst van de conclusies is aangehouden tot de volgende vergadering.
De raad stemt met de onderstaande conclusies van de MCC-19.
1.

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

2.

Vaccinatiecampagne: scenario’s voor booster (Minister van VWS)
Op 2 november verwachtte het ministerie van VWS een advies te
ontvangen van de Gezondheidsraad over de wenselijkheid van
boostervaccinatie in het kader van de COVID-19-vaccinatiecampagne.
Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie die na een langere
periode wordt toegediend, nadat de basis-serie van de COVID-19vaccinatie is afgerond. Deze boostervaccinatie is bedoeld als
oppepper, om de bescherming en immuniteit weer op peil te brengen
als deze na verloop van tijd is afgenomen. De primaire doelstelling
van een boostervaccinatie is het voorkomen van ernstige ziekte en
sterfte door COVID-19.
Vooruitlopend op het advies van de Gezondheidsraad is het RIVM,
met uitvoerende partijen, uitvoeringsscenario’s aan het uitwerken
voor een boostervaccinatie. De MCC-19 is gevraagd VWS en FIN te
mandateren om op basis van het advies van de Gezondheidsraad een
raming te maken van de benodigde budgettaire middelen.
Het definitieve advies van de Gezondheidsraad over
boostervaccinatie, de besluitvorming daarover en de gevolgen voor de
uitvoering daarvan zijn meegenomen in de brief aan de Tweede
Kamer van 2 november 2021.
Aangenomen

3.

Uitzondering CTB voor bijeenkomsten georganiseerd door
Internationale Organisaties (Minister van BZ)
Nederland heeft als gastland de rijksbrede internationaalrechtelijke en
verdragsrechtelijke verplichting om Internationale Organisaties te
faciliteren in hun functioneren. Hieronder valt ook de verplichting tot
het faciliteren van bijeenkomsten waartoe zij op grond van hun
statuten verplicht zijn, ongeacht de locatie. Te denken valt aan
jaarvergaderingen, budgettaire bijeenkomsten, werkgroepen en
vergaderingen van verdragspartijen.
Indien het opleggen van een coronatoegangsbewijs-systeem ervoor
zorgt dat vertegenwoordigers van de lidstaten van Internationale
Organisaties niet deel kunnen nemen aan de vergaderingen, dan is
dat in strijd met de Nederlandse verplichtingen.
Daarom dienen bijeenkomsten die Internationale Organisaties moeten
organiseren op grond van hun statuten uitgezonderd te worden van
de coronatoegangsbewijs-plicht. Dit geldt zowel voor bijeenkomsten
op het terrein van de organisaties als daarbuiten. De bijeenkomsten
die voorzien zijn in de statuten van de Internationale Organisaties zijn
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te scharen onder de uitzondering ten aanzien van personen die
beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten uit artikel 58 RA
lid 8 van de WPG.
Aangenomen
c.

MCC-19 d.d. 9 november 2021
De MCC-19 d.d. 9 november 2021 komt te vervallen.

d1.

Wijziging van de wet publieke gezondheid in verband met
aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van
coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en
dienstverlening op publieke plaatsen (Minister van VWS)
In artikel 58ra van de Wet publieke gezondheid (hierna: Wpg) is uitputtend
opgesomd op welke terreinen een coronatoegangsbewijs als voorwaarde
kan worden gesteld voor deelname aan activiteiten of toegang tot
voorzieningen. Dit betreft cultuur, evenementen, georganiseerde
jeugdactiviteiten, horeca en sport. Met het onderhavige wetsvoorstel wordt
artikel 58ra van de Wpg aldus aangepast dat het – als dit nodig is – ook
mogelijk wordt om coronatoegangsbewijzen in te zetten op het terrein van
niet essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke
plaatsen. Deze mogelijkheid mag enkel ingezet worden indien dit gelet op
de ernst van de bedreiging van de volksgezondheid noodzakelijk is.
Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel voor spoedadvies
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.
De raad machtigt de minister van VWS het voorstel met nader rapport aan
de Tweede Kamer te doen sturen nadat de MCC-19 van 12 november 2021
daarmee heeft ingestemd.

d2.

Verzoek om spoedadvies aan de Raad van State
Behandeld in samenhang met punt 3.d.1.

e.

Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke
regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke
regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met het opnemen
van een grondslag voor het blokkeren van coronatoegangsbewijzen
De raad machtigt de ministers van VWS, J&V en BZK om de Tijdelijke
regelingen maatregelen covid-19 zodanig aan te passen dat de juridische
grondslag wordt gecreëerd om buitenlandse DCC’s waarmee wordt
gefraudeerd, te blokkeren.

4.

Buitenlands beleid
a.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek
Colombia tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking
tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het
ontduiken en ontwijken van belasting, met protocol (Minister van BZ)
Nederland heeft tot op heden geen belastingverdrag met Colombia
gesloten. De onderhandelingen om tot een belastingverdrag te komen zijn
in 2008 op initiatief van Colombia gestart. Het Verdrag geeft regels om
dubbele belasting te voorkomen zonder daarbij mogelijkheden te scheppen
tot niet-heffing of verminderde heffing van belasting door middel van het
ontduiken of ontwijken van belasting. Het verdrag regelt ook de onderlinge
uitwisseling van fiscale gegevens. Bij de onderhandelingen is in hoofdlijnen
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het OESO-modelverdrag als uitgangspunt genomen. De structuur, inhoud
en bewoordingen van het Verdrag stemmen in het algemeen overeen met
de recent door Nederland gesloten belastingverdragen, waarbij Nederland
rekening heeft gehouden met de specifieke wensen van Colombia.
Het Verdrag zal gelden voor het Europese deel van Nederland. In het
Verdrag is expliciet de mogelijkheid opgenomen om het uit te breiden tot
Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en/of Sint Maarten. Indien dat het
geval mocht worden, zal een uitbreidingsverdrag separaat aan de
rijksministerraad worden voorgelegd.
Aangenomen. De minister van BZ zal het verdrag met het oog op
stilzwijgende goedkeuring om advies aan de Afdeling advisering van de
Raad van State doen sturen.
De Ministerraad stelt vast dat het Verdrag niet zal gelden voor Aruba,
Curaçao en Sint Maarten, en deze landen evenmin anderszins raakt in de
zin van artikel 2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking
verdragen.
b.

Brief aan de Tweede Kamer inzake verlenging Nederlandse bijdrage
aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid Litouwen (Minister van
BZ en minister van Defensie)
In deze brief informeert het kabinet de Tweede Kamer over het besluit om
de Nederlandse deelname aan enhanced Forward Presence (eFP) in
Litouwen met drie jaar te verlengen tot en met 31 december 2024. Een
meerjarige verlenging is, in het licht van het sombere dreigingsbeeld voor
de Baltische Staten en Polen, van belang om langdurige betrokkenheid uit
te stralen, de (operationele) continuïteit van de inzet te behouden en om
hierover duidelijkheid te scheppen naar onze bondgenoten.
Tevens wordt het besluit kenbaar gemaakt om het mandaat voor eFP te
verhogen van 270 naar 350 militairen. Dit ten behoeve van het inbrengen
van extra ondersteunende capaciteit (30 militairen) en het creëren van een
schil van flexibele aanvullende inzet (50 militairen). Tot slot wordt de
Tweede Kamer geïnformeerd over de invulling van de Nederlandse inzet
voorhet jaar 2022. Dit betreft een gemotoriseerde compagnie van de 13e
Lichte Brigade voor beide rotaties.
Aangenomen. De ministers van Defensie en BZ zullen de brief aan de
Tweede Kamer sturen.

c.

Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 2 november 2021,
nr.44 (Minister van BZ)
De conclusies t.a.v. de volgende onderwerpen zijn vastgesteld:
1.
BNC-fiches
1.1. Fiche 1: Mededeling EU-missies
1.2. Fiche 2: Mededeling – Toepassing Richtlijn Illegale Terwerkstelling
2.
Eurogroep d.d. 8 november 2021
2.1. Macro-economische ontwikkelingen, inflatie en beleidsimplicaties voor
de eurozone
2.2. Herziening Stabiliteits- en Groeipact, eurozone dimensie
2.3. Digitale euro – beleidsdoelstellingen en gebruik van een digitale euro
2.4. Terugkoppeling internationale vergaderingen
2.5. Werkplan Bankenunie
2.6. Stand van zaken van de invoering van de gemeenschappelijke
achtervang voor het gemeenschappelijke afwikkelingsfonds
3.
Raad Economische en Financiële Zaken d.d. 9 november 2021
3.1. Bazel III implementatie
3.2. AOB – Stand van zaken financiële diensten dossiers
3.3. De EU economie na COVID-19: implicaties voor het economisch
raamwerk

Stg. Geheim

-6-

MR 5 november 2021

3.4.
3.5.
3.6.

Economisch herstel in Europa
Energieprijzen, inflatie en beleidsimplicaties
Raadsconclusies over de toekomst van het Europees Semester in de
context van de faciliteit voor herstel en veerkracht
3.7. Terugkoppeling G20-vergadering van ministers van financiën en
presidenten van centrale banken en de IMF-jaarvergadering
3.8. Raadsconclusies voer EU statistieken
3.9. Jaarverslag van de Europese Rekenkamer 2020
3.10. EFTA-bijeenkomst
4.
Raad Buitenlandse Zaken (Handel) d.d. 11 november 2021
4.1. Hervormingen Wereldhandelsorganisatie en voorbereidingen van de
12e Ministeriële Conferentie
4.2. EU-VS handelsrelaties
4.3. AOB
4.4. Lunch item: Lopende onderhandelingen handelsakkoorden
5.
Raad Economische en Financiële Zaken (Begroting) d.d. 12 november
2021
6.
Negende Conferentie van de partijen (COP9) bij het WHO
Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging d.d. 8-13 november 2021;
en tweede vergadering van de partijen (MOP2) bij het Protocol om
illegale handel in tabaksproducten uit te bannen d.d. 15-17 november
2021
6.1. Kamerbrief COP9 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging
(FCTC) en MOP2 Protocol tot Uitbanning van de Illegale Handel in
Tabaksproducten november 2021
7.
Kamerbrief bouwstenen IMVO wetgeving
7.1. Kamerbrief en non-paper
d.

Buitenlands beleid en internationale missies
Aan de orde geweest.

e.

Artikel 100-brief over de Nederlandse bijdrage aan de Anti-ISIScoalitie en brede veiligheidsinzet in Irak 2022 (Ministers van BZ en
Defensie)
Het betreft een artikel 100-brief inzake de verlenging van de Nederlandse
bijdrage aan de Anti ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in
2022. Concreet gaat het om bijdragen aan een viertal missies:
Artikel 100-inzet:
1. Operation Inherent Resolve van de Anti-ISIS-Coalitie (in totaal tot 175
pax). Naast mandaatsverlenging van één jaar, behelst deze bijdrage een
taakuitbreiding van de Nederlandse force protection eenheid op Erbil
International Airport. Het gaat hierbij om (extra) beveiligingstaken van
OIR-adviseurs en -medewerkers tijdens hun werkzaamheden in de
Koerdische Autonome Regio.
De verlenging van het mandaat voor de:
2. NAVO Missie in Irak (max 20 pax);
3. Europese Adviesmissie (EUAM) in Irak (max 3 pax);
4. Hervorming veiligheidssector Koerdische Autonome Regio (max. 2 pax).
Aangenomen. De ministers van BZ, Defensie en BHOS zullen, mede
namens de minister van J&V, de brief aan de Staten-Generaal sturen.

5.

Internetconsultaties
a.

AMvB ter uitwerking van studiesucces in het mbo naar aanleiding
van het amendement Bisschop, Rog, Van Meenen (Minister van OCW)
Op 26 september 2019 nam de Kamer het amendement Bisschop c.s. aan.
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Dit amendement wijzigt de Wet educatie beroepsonderwijs en daarmee
wordt - net als in het funderend onderwijs - een grondslag voor de
inspectie gecreëerd om een mbo-opleiding als kwalitatief 'zeer zwak' te
beoordelen. Voorts is in het amendement de verplichting geïntroduceerd
om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (AMvB) regels te
stellen hoe studiesucces te meten en beoordelen. Bijgaande AMvB dient
daartoe. Aangezien is bepaald dat de wettelijke grondslag op 1-8-2022 in
werking treedt, geldt dit ook voor de AMvB.
Er wordt voor de berekening van studiesucces onderscheid gemaakt tussen
verschillende sectoren binnen het mbo:
Bekostigde opleidingen niveau 2, 3 en 4;
Niet-bekostigde opleidingen niveaus 2, 3 en 4;
Entreeonderwijs (zowel bekostigd als niet-bekostigd).
Indien het studiesucces, bijvoorbeeld vanwege een te kleine
studentpopulatie, niet of niet goed berekend kan worden, kan de inspectie
via maatwerkoplossingen alsnog tot een bepaling van studiesucces voor
een specifieke opleidingen komen.
Aangenomen. De minister van OCW zal het besluit publiceren ter
internetconsultatie.
b.

Wijzigingsbesluit schadevergoeding net op zee in verband met
actualisatie (Staatssecretaris van EZK (Klimaat en Energie))
Het voorstel is om te starten met de internetconsultatie van een wijziging
van het Besluit schadevergoeding net op zee. Dit bestaande besluit is
gegrond in artikel 16f van de Elektriciteitswet en regelt voor windparken op
zee, die zijn aangesloten op het net op zee, het recht op schadevergoeding
indien het net op zee te laat wordt opgeleverd of niet beschikbaar is (door
een storing).
De wijzigingen zijn nodig om de schadevergoeding goed te kunnen bepalen
voor subsidievrije windparken en vanwege de langere vergunningsduur van
windparken, die mogelijk is onder de onlangs gewijzigde Wet windenergie
op zee. Daarnaast wordt een aantal kleinere zaken geactualiseerd,
verhelderd en vereenvoudigd.
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK (Klimaat en Energie) zal het
besluit publiceren ter internetconsultatie.

c.

Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten
(Staatssecretaris van SZW)
Ieder jaar overlijden circa 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan
gevaarlijke stoffen tijdens hun werk. Nog veel meer mensen worden
hierdoor ernstig ziek. Met de regeling ontstaat voor deze (ex-)werkenden
een korte en snelle route naar erkenning van hun beroepsziekte. Het
streven is dat de Regeling per 1 juli 2022 in werking treedt. De regeling
vloeit voort uit het advies van de commissie Heerts. Deze commissie
constateerde dat de marges om tot vergemakkelijking van
schadevergoeding bij beroepsziekten erg klein zijn. De tegemoetkoming is
geen schadevergoeding maar vormt een erkenning van het feit dat men
door participatie aan het arbeidsproces ziek is geworden. De belangrijkste
hoofdlijnen zijn:
- de doelgroep bestaat uit werkenden en ex-werkenden; zowel werknemers
als zzp-ers;
- voor de hoogte van de tegemoetkoming is aangesloten bij de bestaande
tegemoetkomingen voor asbest- en OPS-slachtoffers (in 2021 €21.847);
- de uitvoerders zijn de Sociale Verzekeringsbank en het Instituut voor
asbestslachtoffers;
- de aanvragen worden mede beoordeeld door een nog op te richten
Deskundigenpanel.
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Aangenomen. De staatssecretaris van SZW zal het besluit publiceren ter
internetconsultatie.
d.

Voorstel tot wijziging Wet op de rechterlijke organisatie en enige
andere wetten met het oog op verdere versterking van de
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de rechtspraak
(Mnister voor Rechtsbescherming)
Nationaal en internationaal bestaat er in brede kring consensus dat de
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de Nederlandse
rechtspraak in de kern op orde is. Wel zijn enkele wijzigingen ter verdere
versterking wenselijk. Het wetsvoorstel heeft als doel de onafhankelijkheid,
onpartijdigheid en integriteit van de rechterlijke organisatie en de
daarbinnen werkzame rechterlijke ambtenaren op enkele onderwerpen
verder te versterken. Het wetsvoorstel voorziet onder meer in een verbod
op het gelijktijdig bekleden van het ambt van rechter en het lidmaatschap
van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer of het Europees Parlement.
Hiermee geeft het wetsvoorstel uitvoering aan een eerdere GRECO
aanbeveling. Voorts bevat het wetsvoorstel regels omtrent het bezit van
bepaalde financiële belangen en omtrent het voeren van een
integriteitsbeleid.
Aangenomen. De minister voor Rechtsbescherming zal het voorstel
publiceren ter internetconsultatie.

6.

Nadere rapporten naar aanleiding van een blanco advies
a.

Nader rapport inzake besluit vaststelling van de integratie- en
decentralisatie uitkeringen 2018 (Minister van BZK)
Gemeenten en provincies ontvangen jaarlijks decentralisatie- en integratieuitkeringen als voorschot. De definitieve vaststelling van de uiteindelijke
hoogte geschiedt achteraf bij algemene maatregel van bestuur. Het
onderhavige besluit voorziet in de definitieve vaststelling van de
decentralisatie- en integratie-uitkeringen van 2018.
Aangenomen. De minister van BZK zal het besluit doen vaststellen.

b.

Nader rapport op het ontwerp van een algemene maatregel van
bestuur tot wijziging van het besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 voor vaststelling van het erfpachtvoordeel
(hierna: BTIV erfpachtvoordeel) (Minister van BZK)
Het ontwerpbesluit voorziet voornamelijk in de uitwerking van artikel 44d
Woningwet, dat bij amendement bij de Wet maatregelen middenhuur in de
Woningwet is gevoegd. De uitwerking heeft betrekking op de wijze van
bepaling van het financieel voordeel bij de uitgifte van erfpacht als bedoeld
in artikel 44d Woningwet bij bestemmingsverandering van bepaalde grond
van sociale huur naar middenhuur. Het besluit is van direct belang voor
woningcorporaties. In het ontwerpbesluit worden nadere regels gesteld
omtrent het taxeren van het mogelijke financiële voordeel van
woningcorporaties in het geval van bestemmingswijziging van grond (in
eeuwigdurend afgekochte erfpacht) van sociale huur naar middenhuur.
Verder vindt met dit ontwerpbesluit een technische aanpassing plaats met
betrekking tot de wijze waarop een financiële toetsingsratio van de
Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(ten aanzien van woningcorporaties) wordt berekend.
Aangenomen. De minister van BZK zal het besluit doen vaststellen.
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Nader rapport inzake herhaalde behandeling Wet tot samenvoeging
van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne na advies
RvS in verband met demissionaire status kabinet (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 aan de Tweede Kamer
doen sturen.

d.

Nader rapport inzake het ontwerp implementatiebesluit prudentieel
toezicht beleggingsondernemingen (Minister van Financiën)
Het besluit implementeert onderdelen van de richtlijn prudentieel toezicht
beleggingsondernemingen (2019/2034). Deze richtlijn introduceert een
nieuw prudentieel toezichtkader (gericht op de financiële degelijkheid van
de onderneming en de stabiliteit van het stelsel) dat speciaal is
toegesneden op beleggingsondernemingen, die tot dusver onder de
prudentiële vereisten van de verordening en richtlijn kapitaalvereisten
(primair toegesneden op banken) vielen. De bijbehorende
implementatiewet is op 19 oktober 2021 in werking getreden. Na
inwerkingtreding van dit besluit is richtlijn 2019/2034 volledig
geïmplementeerd. Het implementatiebesluit omvat vereisten op het gebied
van soliditeit, governance en risicobeheer. Daarnaast wordt met dit besluit
voorzien in de hoogte van boetes die gelden in geval van overtreding van
artikelen uit de implementatiewet en het implementatiebesluit.
Aangenomen. De minister van Financiën zal het besluit doen vaststellen.

e.

Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van
bestuur tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit
socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit
werknemersverzekeringen en enkele andere besluiten in verband
met de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof
(Staatssecretaris van SZW)
Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers op grond van de Wet arbeid en
zorg, zoals gewijzigd door de Wet betaald ouderschapsverlof, recht op een
uitkering als zij ouderschapsverlof opnemen. Aanleiding van deze
wetswijziging is richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende evenwicht tussen
werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Het voorliggende besluit
voorziet in een technische aanpassing van het Algemeen inkomensbesluit
socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en
enkele andere besluiten. In deze besluiten moet met name worden
geregeld wat onder inkomen wordt verstaan als de betrokkene
respectievelijk een uitkering of verlof geniet op grond van de Wet betaald
ouderschapsverlof.
Aangenomen. De staatssecretaris van SZW zal het besluit doen vaststellen.
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Nadere rapporten
a.

Nader rapport inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de wet
register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband
met de het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de
verwerking van gegevens in het kader van het register
onderwijsdeelnemers (Minister van OCW)
Het wetsvoorstel regelt onder meer:
aansluiting van particuliere scholen (B3- en B4-scholen) op het
register onderwijsdeelnemers met het oog op een effectieve aanpak
van verzuim;
gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers aan
sectororganisaties, pensioenuitvoerders, de Belgische toezichthouder
op leerplichtwegeving;
het gebruik van diplomagegevens voor het legaliseren van diploma's
voor het gebruik hiervan in het buitenland.
Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel aan de Tweede Kamer
doen sturen.

b.

Nader rapport inzake besluit tot wijziging van het Besluit
diergeneeskundigen in verband met het toestaan van de dry
needling bij dieren door dierfysiotherapeuten, van het besluit
houders van dieren in verband meen wijziging van de regels voor
het houden van insecten en van het besluit dierlijke producten in
verband met enkele technische verbeteringen (Minister van LNV)
Met het wijzigingsbesluit wordt het mogelijk gemaakt dat dry needling als
vorm van pijnbestrijding bij myofasciale pijn bij dieren niet alleen door de
dierenarts kan worden toegepast, maar ook door geregistreerde
dierenfysiotherapeuten. Daarnaast wordt met het wijzigingsbesluit een
aantal wijzigingen aangebracht in de regelgeving betreffende het houden
van insecten voor productiedoeleinden.
Aangenomen. De minister van LNV zal het besluit doen vaststellen.

8.

Benoemingen
a.

Voorstel tot benoeming van een lid van de commissie van advies
inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) (Minister van BZ)
De raad stemt in met de benoeming van dr. mr. D.A. van Dam tot lid van
de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken.

b.

Herbenoeming lid Adviescollege Veiligheid Groningen (Minister van
EZK)
De raad stemt in met de herbenoeming van ing. J.C. de Pagter tot lid van
het Adviescollege veiligheid Groningen voor een periode van 1 jaar.

c.

Voordracht (her)benoeming leden en vice voorzitter
gezondheidsraad (Minister van VWS)
De raad stemt in met de volgende (her)benoemingen voor de
Gezondheidsraad:
prof.dr. J.M. Geleijnse (vice-voorzitter); prof. dr. ir. J.W.J. Beulens, prof.
dr. M.C. Cornel, dr. G.A. Donker, prof.dr. ing. J.W. Erisman, prof.dr. J.
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Groeneweg, prof.dr. J.B. van Goudoever, dr. P.J. van den Hazel, prof.dr.
R.C.M. Hennekam, prof.dr. J.B.L. Hoekstra, prof.dr. M.P.G. Koopmans,
prof.dr.ir. H. van Lente, em.prof.dr. R.C. van der Mast, dr.ir. R.M.C.
Mestrom, prof.dr. J.G. Nijhuis, prof.dr. M.J. Schalij, prof.mr.dr. J.G. Sijmons
prof.dr. J.P. van der Sluijs, prof.dr. C.D.A. Stehouwer, prof.dr.ir. M. Visser,
prof.ir. F.C.M. Wegman, prof.dr. S.M. Imhof, dr. E. Kingma, prof.dr.
M.E.T.C. van den Muijsenbergh, prof. dr. S. Roeser, dr. Y.M.R. Vendrig- de
Punder, em.prof.dr. Th.J.M. Verheij, prof.dr.ir. F. de Vocht
9.

WRR rapport nr.105 Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie (Minister
van AZ)
De WRR concludeert dat de overheid zich actiever moet voorbereiden op een
samenleving waarin Al een grote rol speelt. Vijf door de WRR geïdentificeerde
opgaven dienen daarbij richtinggevend te zijn. Deze opgaven vloeien voort uit
het bijzondere karakter van Al. Al is volgens de WRR niet zomaar een
technologie. Zij valt het beste te vergelijken met de opkomst van de
stoommachine, elektriciteit, de verbrandingsmotor en de computer. Dit zijn
systeemtechnologieën, die door de hele economie en samenleving voor allerlei
doelen gebruikt kunnen worden. Dergelijke technologieën zijn daarom
alomtegenwoordig en hebben een grote en onvoorspelbare impact. Welke
publieke waarden door Al worden geraakt en op welke wijze, valt daarom
onmogelijk vooraf te bepalen. Wel is duidelijk dat de rol van de overheid zal
groeien naarmate Al verder ingebed raakt in de samenleving. De vijf opgaven die
de WRR destilleert uit de omgang met eerdere systeemtechnologieën, en
waarvoor de overheid staat bij de inbedding van Al in de Nederlandse
samenleving zijn:
1) Demystificatie: het adresseren van onrealistische beelden;
2) Contextualisering: het creëren van goede omgeving om Al te laten
functioneren;
3) Engagement: het betrekken van maatschappelijke partijen bij de technologie;
4) Regulering: het opstellen van kaders;
5) Positionering: het strategisch nadenken over de verhouding van Nederland ten
opzichte van partijen elders.
De raad neemt kennis van het rapport. De minister van EZK zal in overleg met
de meest betrokken bewindspersonen t.b.v. een volgende vergadering een
kabinetsreactie voorbereiden.

10.

Overlegging ontwerp van een koninklijk besluit met het oog op het van
kracht blijven van artikel 126jj van het wetboek van strafvordering
(Minister van J&V)
Artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering is ingevoerd bij de Wet van 22
november 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met
de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de
politie (Stb. 2017, 462). De wet is in werking getreden op 1 januari 2019. De wet
kent een horizonbepaling. Artikel 126jj Sv vervalt op 1 januari 2022, tenzij bij
koninklijk besluit anders wordt bepaald. De voordracht van het koninklijk besluit
wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide
Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. De regering is voornemens te
beslissen tot het van kracht blijven van artikel 126jj Sv. Daartoe wordt het een
ontwerp van een koninklijk besluit aan beide Kamers der Staten-Generaal
verzonden.
Aangenomen. De minister van J&V zal het besluit in het kader van de voorhang
aan de Staten-Generaal sturen en na afloop van de voorhang, als de voorhang
niet tot een heroverweging leidt, doen vaststellen.
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Wet programmatuur verkiezingsuitslagen (Minister van BZK)
Het wetsvoorstel programmatuur verkiezingsuitslagen verankert de taken en
bijhorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden omtrent het beheer en
gebruik van de programmatuur die gebruikt wordt bij de vaststelling
verkiezingsuitslag en geeft grondslagen voor de vereisten aan deze
programmatuur. Het gaat hier om de programmatuur die het gemeentelijk
stembureau, nationaal briefstembureau, hoofdstembureau en centraal
stembureau ondersteunt bij de optelling van stemtotalen en de zetelverdeling (de
verkiezingsuitslag).
Aangenomen. De minister van BZK zal het voorstel om advies bij de Afdeling
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

12.

Kabinetsstandpunt inzake het voorstel van wet van het lid Leijten tot
verandering in de grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen
inzake het correctief referendum (Kamerstukken 35729) (Minister van
BZK)
Aangenomen.

13.

Brief aan de Tweede Kamer inzake beleidsdoorlichting artikel 9
Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Staatssecretaris van BZK)
Artikel 9 betreft taken die door het Rijksvastgoedbedrijf als batenlastenagentschap van het ministerie van BZK en in opdracht van het ministerie
van BZK worden uitgevoerd, maar waarvoor de uitgaven en ontvangsten via de
Kas-Verplichtingensystematiek in het begrotingshoofdstuk VII, Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties lopen. De Regeling periodiek Evaluatieonderzoek
schrijft voor dat elk begrotingsartikel elke vier tot zeven jaar moet worden
doorgelicht. De beleidsreactie, dat naar aanleiding van de bevindingen en
aanbevelingen van dit rapport is opgesteld, ligt ter besluitvorming voor.
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer
sturen.

14.

Wijziging van de Wet Studiefinanciering 2000 in verband met het
opnemen van een uitbreiding op de 1-februariregeling voor ho-studenten
die zijn doorgestroomd uit het mbo (Minister van OCW)
Dit wetsvoorstel komt voort uit de motie Van der Molen c.s. die de regering
verzoekt om de zogenoemde '1-februariregeling' aan te passen naar een '1septemberregeling' voor studenten die doorstromen vanuit het mbo naar het
hbo. Studenten die vanuit het mbo doorstromen naar het hbo krijgen hun
ontvangen prestatiebeurs omgezet naar een gift, indien zij voor 1 september hun
studiefinanciering stopzetten en tot 1 februari van het daaropvolgende jaar geen
studiefinanciering aanvragen. Voor andere studenten blijft de geldende regeling
gelden, waarbij voor 1 februari de studiefinanciering stopgezet dient te zijn.
Hiermee wordt mogelijk een drempel weggenomen voor studenten die wel willen
doorstromen naar het hbo, maar dat op dit moment niet doen. Een van de
redenen die hiervoor wordt genoemd is dat zij niet zeker weten of het hbo bij
hen past en bang zijn een hoge studieschuld op te bouwen.
Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel om advies bij de Afdeling
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.
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Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 2 november 2021
a.

RVI
Afgevoerd.

16.

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

Motie-Van der Lee c.s. over aansluiten bij de COP26-verklaring
onder leiding van het Verenigd Koninkrijk (35 925 XIII, nr.40)
De staatssecretaris van EZK (Klimaat en Energie) zal in overleg met de
ministers van Financiën en voor BHOS een brief aan de Tweede Kamer
sturen.

17.

b.

Motie-Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffer van
misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan
(35 925 VII, nr.48)

c.

Amendement-Gijs van Dijk over een tijdelijke indexatieverruiming
(35 897, nr.13)

d.

Commissiedebat China

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

Communicatiekalender
Voor kennisgeving aangenomen.

b.

Brief aan de Tweede Kamer inzake invulling van de 10*100 mln
voor additionele woningbouw (Minister van BZK)
De brief geeft invulling aan de 10*100 mln voor additionele woningbouw
die op Prinsjesdag is bekend gemaakt. Er is een grote en urgente
woningbouwopgave, daarom is gekozen om de middelen door middel van
een kasschuif grotendeels naar voren te halen. Er wordt €500 mln
voor grootschalige woningbouwgebieden bestemd, waarmee een directe
bijdrage wordt geleverd aan 35.000 woningen. Er wordt €250 mln
beschikbaar gesteld voor voortzetting van de woningbouwimpuls, waarmee
een directe bijdrage wordt geleverd aan 40.000 woningen. En er is €250
mln voor randvoorwaarden waarmee knelpunten voor woningbouw worden
weggenomen (o.a. voortzetting flexpools, ondersteuning woningbouw
kennis en capaciteit, capaciteit Raad van State, flexwoningen, landelijk
grondfaciliteit, gebiedsteams voor de grootschalige woningbouwgebieden,
woningen op Caribische Nederland en de Wadden). Tevens is er €40 mln
per jaar voor 2 jaar voor aandachtsgroepen en €20
mln voor ouderenhuisvesting bestemd. Deze worden apart bekostigd uit de
reeks van de 10*€10 mln voor aandachtsgroepen.
Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer
sturen.

c.

Belastingplan 2022
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Nota van wijziging van Belastingplan 2022 compensatie
energierekening (Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en
Belastingdienst))
Met deze nota van wijziging wordt de eerder voorgestelde
compensatie voor de hoge energieprijzen via de energiebelasting
aangepast. In 2022 wordt incidenteel het tarief van de 2e en 3e schijf
elektriciteit met €125 mln verlaagd. De extra budgettaire derving
wordt binnen het beschikbare budget van €3,2 mld ingepast door de
belastingvermindering meer te verhogen en het tarief 1e schijf
elektriciteit te verlagen. Een huishouden met een gemiddeld verbruik
ontvangt in 2022 een belastingvoordeel van €422.
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (Belastingen en
Fiscaliteit) zal de nota van wijziging aan de Tweede Kamer sturen.

c2.

Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen
(Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane))
In de ministerraad van 15 oktober jl. is ingestemd met het voor
spoedadvies indienen van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen. Hierin
wordt voorgesteld om in de Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen (Awir) specifieke grondslagen op te nemen op basis
waarvan in een AMvB aanvullende regelingen kunnen worden
opgenomen in het kader van de hersteloperatie toeslagen. Het betreft
de mogelijkheid tot het bij AMvB kunnen treffen van de regeling voor
kinderen, ex-partners en gedupeerden van de huurtoeslag, de
zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Dit maakt het mogelijk om
het tempo voor het treffen van deze regelingen te behouden om
duidelijkheid te bieden aan gedupeerden en tegelijkertijd hiervoor
geen gebruik te hoeven maken van beleidsbesluiten.
Inmiddels heeft de advisering door de Afdeling advisering van de
Raad van State plaatsgevonden (dictum B). Het voorstel is nog steeds
om de delegatiegrondslagen te introduceren, maar niet meer in de
vorm van een nota van wijziging maar van een afzonderlijk
wetsvoorstel. Dit komt tegemoet aan het advies van de Raad van
State om de Eerste Kamer in staat te stellen om een separaat politiek
oordeel te vellen over het wetsvoorstel.
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en
Douane) zal het voorstel aan de Tweede Kamer doen sturen.

d.

Regeling tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de
Omgevingsregeling (nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging
stikstofregistratiesysteem) (Minister van LNV)
De ministeriële regeling regelt:
1. Het openstellen van het stikstofregistratiesysteem voor activiteiten
waarvoor ten tijde van het Programma aanpak stikstof (PAS) geen
natuurvergunning nodig was maar die door de, PAS-uitspraak van de Raad
van State (mei 2019) vergunningplichtig zijn geworden ('PAS-meldingen');
2. De mogelijkheid tot het reserveren van depositieruimte voor clusters van
ruimtelijk samenhangende woningbouwprojecten ter uitvoering van de
motie-Futselaar (Kamerstukken II 2020/21, 35600, nr. 35);
3. Het oormerken van beschikbare depositieruimte voor soorten projecten
en het weer wijzigen daarvan;
4. Vanwege het bovenstaande: De vaststelling van de applicatie AERIUS
Register versie 2021, waarmee voor het eerst depositieruimte aan het
register wordt toegevoegd die ontstaat door de bronmaatregel
Subsidieregeling sanering varkenshouderijen;
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5. De vaststelling van de applicatie AERIUS Calculator versie 2021
(periodieke actualisatie). Onderdeel van de actualisatie is de invoering van
een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle stikstofbronnen
(Kamerstukken II 2020/21, 35 334, nr. 158)
In voorliggende versie zijn de resultaten van de (internet)consultatie
verwerkt. Inwerkingtreding is voorzien in december 2021.
Aangenomen. De minister van LNV zal het besluit doen vaststellen.
e.

Ontwerp-legalisatieprogramma PAS-meldingen (Minister van LNV)
Het ontwerp-legalisatieprogramma PAS-meldingen biedt het beleidsmatig
kader voor de legalisatie van de PAS-melders. Het geeft weer welke
maatregelen er genomen worden voor het legaliseren van de PAS-melders
en hoe het proces van legalisatie in zijn werk gaat. In de Wet natuur
bescherming en de Omgevingswet is de wettelijke opdracht vastgelegd voor
de minister om een programma te ontwikkelen voor de legalisatie van
activiteiten onder de PAS. Met het vaststellen van het legalisatieprogramma
gaat de termijn voor legalisatie van de PAS-meldingen lopen. Dit betekent
dat binnen drie jaar de maatregelen genomen moeten worden om de PASmelders te legaliseren. Het programma zal de PAS-meldingen duidelijkheid
geven en zicht bieden op legalisatie.
Aangenomen. De minister van LNV zal het ontwerp-legalisatieprogramma in
de Staatscourant publiceren voor inzage en in een brief aan de StatenGeneraal sturen.

f.

AOW-leeftijd

g.

Mededeling benoeming lid raad van bestuur UWV
De raad neemt kennis van de benoeming van J. Hirscher tot lid van de raad
van bestuur van het UWV.

