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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 28 mei 2021  

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag, 

aangevangen ’s morgens in aansluiting aan de MCC-19  

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld 
 

1a. Notulen van de vergadering van 23 april 2021  
(nr.3752155)  

Vastgesteld 
 

1b. Notulen van de vergadering van 26 april 2021  
(nr.3752274)  

Vastgesteld 
 

1c. Notulen van de vergadering van 30 april 2021 
(nr.3752477) 

Vastgesteld 
 

1d. Notulen van de vergadering van 12 mei 2021 
(nr.3752732) 

Vastgesteld 
 

2. Hamerstukken 

a. Besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 en het besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer in verband met de invoering van de 
helmplicht voor snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen 
(Helmplicht snorfiets en onderhoudswijziging reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990) (Minister van I&W)  

Dit besluit brengt een aantal wijzigingen aan in het Reglement van 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en een wijziging van 

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). De 
belangrijkste wijziging van het RVV 1990 is dat de uitzondering op het 
dragen van een helm voor bestuurders en passagiers van een snorfiets 
komt te vervallen. Daarmee wordt het dragen van een helm voor 
snorfietsen verplicht. Het doel van deze maatregel is om het aantal 
verkeersdoden en –gewonden onder snorfietsers te verminderen. 
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Daarnaast worden er een aantal kleinere wijzigingen aangebracht en enkele 
(redactionele) omissies hersteld.  
 

Aangenomen. De minister van I&W zal het besluit aan de Staten-Generaal 
sturen in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als de 
voorhang niet tot ingrijpende wijzigingen leidt, om advies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.  
 

b. Wijziging van het besluit personenvervoer 2000 in verband met de 

uitbreiding van het concessieverlenerschap van de vervoerregio 
Amsterdam als gevolg van gemeentelijke herindelingen 
(Staatssecretaris van I&W)  

Deze wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 zorgt ervoor dat het 

concessieverlenerschap ten aanzien van het grondgebied van de gemeente 
Weesp overgaat van de provincie Noord-Holland op het openbaar lichaam 
Vervoerregio Amsterdam (hierna: VRA). De aanleiding voor deze wijziging 
is de aanstaande gemeentelijke herindeling van de gemeenten Weesp en 
Amsterdam, waarbij het grondgebied van de gemeente Weesp overgaat 

naar de gemeente Amsterdam. Als gevolg hiervan moet de bevoegdheid 
van de VRA om concessies te verlenen voor openbaar vervoer, anders dan 
per trein, worden uitgebreid met het grondgebied van de gemeente Weesp. 
Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een soortgelijke 
wijziging formeel door te voeren voor het grondgebied van de voormalige 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het grondgebied van deze 
voormalige gemeente behoort sinds 1 januari 2019 tot dat van de 

gemeente Haarlemmermeer. Daarmee wordt de bevoegdheid van de VRA 
om concessies te verlenen voor openbaar vervoer, anders dan per trein, 
ook uitgebreid met het grondgebied van de voormalige gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit wijzigingsbesluit voorziet in deze 

twee wijzigingen.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van I&W zal het besluit aan de Staten-

Generaal sturen in het kader van de voorhang en na afloop van de 
voorhang, als de voorhang niet tot ingrijpende wijzigingen leidt, om advies 
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.  
 

c. Besluit houdende wijziging van het besluit uitbreiding en beperking 
werkingssfeer WMG en het besluit zorgverzekering in verband met 
het zorgpakket Zvw 2022 (Minister voor MZ)  

Met dit besluit wordt het op grond van de Zorgverzekeringswet (hierna: 
Zvw) vastgestelde Besluit zorgverzekering (hierna: Bzv) en het besluit 

uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG met ingang van 1 januari 
2022 gewijzigd in verband met het zorgpakker Zvw 2022.  
Met dit besluit zijn twee wijzigingen doorgevoerd die verband houden met 

de declaratie van kosten voor medisch-specialistische zorg waarvoor buiten 
het ziekenhuis kosten worden gemaakt door de patiënt zelf.  

 

Aangenomen. De minister voor MZ zal de AMvB aan de Staten-Generaal 
sturen in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als de 
voorhang niet tot ingrijpende wijzigingen leidt, om advies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.  
 

  



  - 3 - MR 28 mei 2021  

3. Stand van zaken coronavirus (COVID-19) 

a. Wijziging van het besluit Wfsv om in verband met de bijzondere 
omstandigheden als gevolg van covid-19 tijdelijk de AWf-premie in 
2021 niet te herzien bij overwerk (Minister van SZW)  

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet 
arbeidsmarkt in balans, een lage WW-premie voor vaste contracten en een 
hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in 

het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht 
alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in 
een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt (de zogenaamde 30% 
herzieningssituatie).  
Deze bepaling kan onbedoelde effecten hebben in sectoren waar door het 

coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Om deze 
onbedoelde effecten weg te nemen, is de zogenaamde 30% 

herzieningssituatie in 2020 opgeschort. Ook in 2021 is in bepaalde sectoren 
nog veel overwerk nodig als gevolg van corona. De 30% herzieningssituatie 
wordt daarom ook in 2021 opgeschort. De opschorting is aangekondigd op 
27 oktober 2020 als onderdeel van een aanvulling op het herstelpakket 
(35420-193). Vanaf 2022 treedt de 30% herzieningssituatie weer in 
werking.  
 

Aangenomen. De minister van SZW zal het besluit bij de Afdeling advisering 
van de Raad van State aanhangig doen maken.  
 

b. Conclusies MCC-19 d.d. 26 mei 2021 

De tekst van de conclusies is aangehouden tot de vergadering van 21 mei 
2021. De raad stemt in met de conclusies uit 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. Regeling in verband met de invoering van aanvullende 
tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer 
(Minister van VWS) 

Voor inwerkingtreding van de quarantainewet moet eveneens een 
ministeriële regeling worden vastgesteld. 
De regeling bevat onder andere de volgende onderdelen:(a) de duur 
van de thuisquarantaine; (b) de bepaling dat de thuisquarantaine 

eindigt na dag 5 als de persoon in bezit is van een negatieve 
testuitslag; (c) bepalingen over de quarantaineverklaring en de 
bewijsstukken; (d) de verplichte NAAT-test bij inreis uit een 
hoogrisicogebied; (e) het afgeven van papieren q-verklaring door 
reiziger aan vervoerders in de lucht- en scheepvaart.  

 

Aangenomen. De minister van VWS zal de regeling vaststellen. 
 

3. EU Digital COVID-19 Certificate (Minister van VWS) 

Betreft: 
(1)  de ministeriële regeling t.b.v. gelijkstelling van vaccinatie- en 

herstelbewijzen aan testbewijzen en; 
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(2)  de spoedwet t.b.v. verwerking van gegevens voor het uitgeven 
van vaccinatiebewijzen.  

De ministeriële regeling is juridisch noodzakelijk voor de toepassing 

van vaccinatiebewijzen en herstelbewijzen (naast testbewijzen) in 
Nederland om zo aan de EU-verordening (EU Digital COVID-19 
Certificate) te voldoen, die per 1 juli in werking treedt. De regeling 
baseert zich op het OMT-advies van 24 mei 2021.  
De spoedwet is vanuit zorgvuldigheid en transparantie opgesteld, om 
grondslagen te expliciteren en aan te vullen in de wet. Zowel de 

ministeriële regeling als de spoedwet kennen een doorlooptijd, maar 
dienen uiterlijk 1 juli in werking te treden (tegelijkertijd met de EU 
verordening). 

  
a. Aangenomen. De minister van VWS zal het wetsvoorstel om 

spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van State 
aanhangig doen maken en de ministeriële regeling vaststellen.  

 
b. De raad machtigt de minister van VWS na ommekomst van het 

advies van de Raad van State het voorstel aan de Tweede Kamer 
te doen zenden. 

 
4. Opbouw en financiering testen fase 3a spoor 2a (Minister van 

VWS) 

De minister van VWS vraagt akkoord op het verstrekken van de 
opdracht voor fase 3a van de capaciteitsopbouw voor spoor 2a 

toegangstesten. Dit betreft naast continueren van huidige capaciteit, 
de verdere opbouw naar een testcapaciteit van 300.000- 350.000 
testen per dag. Fase 3a is voorzien om in te gaan op 1 juni. 

 

Aangenomen. De commissie stemt in met de opdracht voor fase 3a 
van de capaciteitsopbouw voor spoor 2a toegangstesten.  

 

5. Overgang epidemische fase naar endemische fase (Minister van 
VWS)  

Aangehouden tot de volgende vergadering van de MCC-19. 
 

6. Nederland na de crisis (Minister van BZK) 

Aangehouden tot de volgende vergadering van de MCC-19. 
 
c. MCC-19 d.d. 1 juni 2021 

De raad machtigt: 
-  de MCC-19 van 1 juni 2021 om zo nodig te besluiten over op- en 

afschaling van maatregelen en de minister van VWS om een en ander 
vervolgens te verwerken in een brief aan de Tweede Kamer; 

-  de ministers van VWS, BZK, J&V om deze maatregelen te verwerken 

in tijdelijke regelingen en waar nodig aan te passen aan de 
uitkomsten van een eventueel debat. 

 
d. MCC-19 d.d. 28 mei 2021 

De raad machtigt de ministers van VWS en I&W over het intrekken of 
verlengen van vliegverboden en stemt in met de conclusies uit de MCC-19:  
 

 
 

 



  - 5 - MR 28 mei 2021  

1. Beeld en maatregelen  

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

 
2. Overgang epidemische fase naar endemische fase (Minister van 

VWS)  
Zie MCC-19 26 mei 2021, pt.5 

Betreft een eerste voorstel voor de overgang van de epidemische fase 
naar de endemische fase van Covid-19. In het voorstel wordt een 
eerste overzicht geschetst van de VWS georiënteerde thema's, de 

Rijksbrede context door Programma Directoraat-generaal 
Samenleving en Covid-19 en een verwacht proces van deze 

overgangsfase weergegeven. 
 

De commissie wijdt een discussie aan de overgang van de 
epidemische fase naar de endemische fase. 
 

3. Nederland na de crisis (Minister van BZK)  
Zie MCC-19 26 mei 2021, pt.6 

Bespreking vindt plaats in het kader van de afronding van het 
dialoogtraject van Nederland na de crisis. Doel is (1) reflecteren op 

hoe deze uitkomsten zich verhouden tot de departementale 
herstelopgaven, en (2) bespreken hoe deze opgaves zoveel mogelijk 
beleidsdomeinoverstijgend opgepakt kunnen worden. 
De inhoudelijke uitkomsten zijn verdeeld in zes brede inzichten: 

(1) De samenleving is veerkrachtig; (2) Directe schade COVID-19 is 
groot; (3) Veranderende waarden in een nieuwe samenleving; (4) De 

online (blended) samenleving zet door; (5) Opgaven moeten breed 
opgepakt worden met een overheid die regisseert en perspectief 
biedt; (6) De dialoog met samenleving is belangrijk, ook in de 
volgende fase. 
De centrale vraag ter bespreking is: “Wat betekenen de uitkomsten 
van het dialoogtraject voor herstelbeleid op de korte en middellange 
termijn? Hoe verhoudt zich dit tot een vervolgopdracht, na de 

zomer?” 
 

De commissie wijdt een discussie aan de uitkomsten van het 
dialoogtraject van Nederland na de crisis. 

 
e. Kabinetsstandpunt over de donatie van vaccins (Minister van VWS) 

Het kabinet wordt gevraagd te besluiten over donatie van ons surplus aan 
Covid-19 vaccins. Reden is de wereldwijde schaarste, vooral in lage en 
middeninkomenslanden en de roep om bij te dragen aan het opheffen 

daarvan. Ook speelt de wens om Suriname met vaccins te helpen. Kern van 
het voorstel is om het surplus aan vaccins te doneren ten behoeve van 
lage- en middeninkomens-landen, die onvoldoende toegang hebben tot 
vaccins. Bijdragen aan het bestrijden van de mondiale Covid-19-pandemie 
is voor Nederland een volksgezondheids-, economisch- en internationaal-
politiek belang. De kosten gemoeid met de aankoop van de vaccins zijn al 
gefinancierd.   

 
1° Aangenomen. Het kabinet stemt in met het voorstel om het Nederlandse 

surplus aan Covid-19-vaccins te doneren t.b.v. de wereldwijde 
bestrijding van de pandemie. 
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2° Het kabinet stem in om op korte termijn vaccins en aanvullende 
medische  ondersteuning naar Suriname te sturen 

 
4. Buitenlands beleid 

a. Brief aan de Tweede Kamer inzake klimaatdiplomatie (Minister van 
BHOS)  

Deze brief gaat in op de voortgang van de mondiale klimaatdiplomatie. 

Over de kabinetsinzet met betrekking tot de klimaatdiplomatie binnen de 
Europese Unie (EU) is de Tweede Kamer al eerder geïnformeerd, evenals 
over de inspanningen van het kabinet op verscheidene klimaat-gerelateerde 
thema’s, zoals biodiversiteit, bossen en bossendiplomatie. 
Deze brief beschrijft net als twee eerdere voortgangsbrieven hoe het 

kabinet zich inzet om de mondiale inspanningen te verhogen om de doelen 
van de Overeenkomst van Parijs te behalen.  

Achtereenvolgens beschrijft deze briefde invloed van COVID-19 op de 
klimaatdiplomatie en de voortgang van de mondiale klimaatambities. 
Vervolgens wordt de kabinetsinzet op multilateraal- en EU-niveau als ook 
bij multilaterale ontwikkelingsbanken weergegeven en wordt ingegaan op 
de ambities voor bilaterale diplomatie, acties gericht op 
ontwikkelingslanden en de samenwerking in partnerschappen.  
De brief blikt daarnaast terug op de diplomatieke inzet van het afgelopen 

jaar, waaronder de door Nederland georganiseerde Climate Adaptation 
Summit. Ook wordt vooruitgeblikt naar belangrijke momenten voor 
klimaatdiplomatie in 2021 zoals de High Level dialoog over energie, de 
Food Systems Summit en de klimaattop COP26. 
In deze brief wordt de Kamer eveneens geïnformeerd over het volledig in 
lijn brengen van alle instrumenten van het buitenlandbeleid en de 

diplomatie met de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs (motie 

Sjoerdsma c.s.).  
 
Aangenomen. De minister van BZ en de staatssecretaris van EZK (Klimaat 
en Energie) zullen de brief aan de Tweede Kamer sturen.  
 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 25 mei 2021, nr.21 
(Minister van BZ) 

De conclusies t.a.v. de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 

1 BNC-fiches  
1.1 Fiche 1: Mededeling Bevorderen Europese aanpak inzake  

Kunstmatige Intelligentie  
1.2 Fiche 2: Verordening betreffende Kunstmatige Intelligentie  
 
2  Transportraad d.d. 3 juni 2021  
2.1  Gemeenschappelijke Europees luchtruim (Single European  

 Sky 2+)  
2.2  Richtlijn Gehuurde Voertuigen (Mobiliteitspakket)  
2.3 Wijziging richtlijn wat betreft de overgangsmaatregelen voor  
 de erkenning van certificaten van derde landen  
2.4 EU strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit  
2.5 Internationaal spoorvervoer  

2.6 AOB voortgangsrapport International Rail Passenger Platform  
2.7 AOB containerverlies n.a.v. het MSc Zoë incident  
2.8 AOB Eurovignetrichtlijn  
 
3  Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie  

(Telecommunicatie) d.d. 4 juni 2021  
3.1  Data Governance Act  

3.2  Richtlijn betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk 
 niveau van cyberbeveiliging in de Unie  
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3.3  Digitaal Kompas 2030  
3.4  AOB-punten  

  
c. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. Internetconsultaties 

a. Wetsvoorstel leeruitkomsten hoger onderwijs (Minister van OCW)  

Met dit wetsvoorstel wordt meer ruimte gecreëerd om voor studenten een 
gepersonaliseerde leerroute binnen de opleiding te kunnen ontwikkelen 

(flexibel onderwijs). Deze ruimte wordt gerealiseerd door de verankering 

van het experiment leeruitkomsten in de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk (de WHW). Dit experiment kent zo’n 400 deelnemende 
opleidingen en is positief geëvalueerd.  
Vanwege het aflopen van het experiment leeruitkomsten per 1 juli 2022 
dient dit voorstel nu ter internetconsultatie te worden aangeboden.  
Het doel van dit wetsvoorstel is om door middel van flexibeler, 
aantrekkelijker en toegankelijk hoger onderwijs deelname en diplomering te 

bevorderen, en zo in behoeften van studenten en de arbeidsmarkt te 
kunnen voorzien. Dit wordt bereikt door instellingen in staat te stellen 
opleidingstrajecten af te stemmen op de specifieke situatie, kenmerken en 
behoeften van uiteenlopende doelgroepen studenten. Het gaat daarbij om 
alle doelgroepen die vallen onder de reikwijdte van de wettelijke taak van 
instellingen; van jongvolwassenen die doorstromen vanuit het voortgezet 

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met werkenden en 
werkzoekenden die een kwalificatie in het hoger onderwijs willen behalen.  
 

Aangenomen. De minister van OCW zal het voorstel publiceren ter 
internetconsultatie.  
 

b. Maatregel aandelenopties (Staatssecretaris van Financiën)  

Het doel van de maatregel is om het liquiditeitsprobleem waar vooral start-
ups en scale-ups tegenaan lopen – namelijk dat op het huidige 

heffingsmoment van uitoefening van een aandelenoptierecht er niet altijd 
(voldoende) liquide middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde 
belasting te voldoen – zoveel mogelijk te voorkomen.  
Het betreft een generieke maatregel voor elke inhoudingsplichtige die een 
werknemer een aandelenoptierecht aanbiedt. Daarmee wordt ook in andere 
situaties waarin de beschikbaarheid van liquide middelen eveneens een rol 
speelt om al dan niet gebruik te maken van een aandelenoptierecht 

tegemoetgekomen.  
In de kern komt de regeling op het volgende neer: in plaats van belasting 

te heffen op het moment van uitoefening van een aandelenoptierecht wordt 
het heffingsmoment verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening 
van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Hiervan 
is sprake op het eerste moment waarop de werknemer de mogelijkheid 
heeft de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen te 

vervreemden.  
 
Aangenomen. De minister van Financiën zal het voorstel publiceren ter 
internetconsultatie. 
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c. Wetsvoorstel kwaliteitsregistraties medisch specialistische zorg 
(Minister voor MZ)  

In het Wetsvoorstel kwaliteitsregistraties zorg wordt geregeld dat 
kwaliteitsregistraties in de medisch specialistisch zorg een wettelijke AVG-
grondslag krijgen om de huidige werkwijze, waarbij gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens worden verwerkt zonder toestemming van de patiënt, te 
legaliseren. Zorginstituut Nederland krijgt daarbij de rol om te toetsen of 
kwaliteitsregistraties het algemeen belang dienen. Alleen de door 
Zorginstituut positief getoetste kwaliteitsregistraties, die in een (nieuw) 
Register bij het Zorginstituut worden opgenomen, komen in aanmerking 
voor de genoemde AVG-grondslag.  
Tegelijkertijd met de start van de internetconsultatie zal: 

- aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden gevraagd advies 

over het wetsvoorstel uit te brengen;  
- het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) worden gevraagd een 

regeldruktoets uit te brengen;  
- en Zorginstituut Nederland worden gevraagd een uitvoeringstoets uit 

te brengen.  

 
Aangenomen. De minister voor MZ zal het voorstel publiceren ter 
internetconsultatie.  
 

6. Nadere rapporten 

a. Wijziging van het besluit verplichte verzekering bij medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 in verband met 
medisch-wetenschappelijk onderzoek gericht op zwangeren en 
wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in de paragrafen 4 en 5 
van de Embryowet (Minister van VWS) 

Het besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek 

met mensen 2015 bepaalt dat de verplichte proefpersonenverzekering bij 
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, niet hoeft te dekken de 
schade die zich bij een nakomeling van de proefpersoon openbaart als 
gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op de nakomeling 
(artikel 4, tweede lid). Het onderhavige wijzigingsbesluit heft deze 
uitsluiting voor twee typen onderzoek op: bij onderzoek met zwangeren of 
onderzoek gericht op zwangerschap dient ook de nadelige inwerking van 

het onderzoek op de nakomeling uit die zwangerschap gedekt te zijn. 
Aanleiding is het onbehagen dat in de praktijk bestaat over de huidige 
uitsluiting van een nakomelingendekking. Uit het oogpunt van bescherming 
van de proefpersoon is een wettelijke uitsluiting van een nakomeling voor 
juist dit type onderzoek ongewenst. Ook medisch-ethische 
toetsingscommissie die onderzoek met mensen moeten goedkeuren voordat 
daarmee gestart kan worden, lijken steeds minder geneigd dit type 

onderzoek, zonder nakomelingendekking goed te keuren. Er ligt om deze 
reden al geruime tijd een voorgenomen WMO-onderzoek stil. Verzekeraars 
mogen in de praktijk uiteraard een hogere dekking bieden dan de AMvB 
voorschrijft, maar in de praktijd wordt dit met een beroep op de AMvB 
standaard uitgesloten. De Afdeling adviseert het besluit vast te stellen en 
de toelichting aan te vullen (dictum B). De verwachting is dat de vereiste 

dekking in de praktijd haalbaar is maar zal mede n.a.v. het advies van de 
Afdeling monitoren hoe dit in de praktijk uitpakt.  
 
Aangenomen. De minister van VWS zal het besluit doen vaststellen.  
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b. Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van 
bestuur houdende regels ter uitvoering van de alcoholwet 
(Alcoholbesluit) (Staatssecretaris van VWS)  

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert rekening te houden 
met de gemaakte opmerkingen voordat een besluit wordt genomen (dictum 

B). De Afdeling maakt met name opmerkingen over de regels voor verkoop 
op afstand van alcoholhoudende drank (het leeftijdsverificatiesysteem bij 
aankoop en de geborgde werkwijze voor aflevering). Naar aanleiding van 
het advies is de toelichting aangepast, maar het Alcoholbesluit zelf niet. De 
Afdeling adviseert om de tijdelijke regeling voor het 
leeftijdsverificatiesysteem verder te motiveren. De tijdelijk regeling houdt 
in dat er de koper met actieve handeling moet aangeven 18+ te zijn en 

wordt gewaarschuwd dat ook bij aflevering de leeftijd zal worden 

gecontroleerd. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar meer 
betrouwbare systemen voor (online) leeftijdsverificatie. Door zorgvuldig 
onderzoek te doen naar de bestaande systemen, probeert de regering te 
voorkomen dat bij het formuleren van wettelijke criteria systemen worden 
uitgesloten (zogenoemde vendor lock-in).  

Daarnaast vraagt de Afdeling om in te gaan op de effectiviteit van de 
geborgde werkwijze nu er niet voor wordt gekozen om de ketenpartijen 
(bezorgers) ook beboetbaar te maken, zoals bij amendement mogelijk is 
gemaakt. In lijn met de bedoeling van de indiener van het amendement 
wordt hier nu geen gebruik van gemaakt. Als er geruime tijd 
praktijkervaring is opgedaan, zal actief aan (vertegenwoordigers van) 
verkopers worden gevraagd in hoeverre de verantwoordelijkheidsverdeling 

tot problemen leidt.  
 
Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal het besluit doen vaststellen. 
 

c. Nader rapport ontwerpbesluit benoemingsprocedure SER 2021 
(Minister van SZW) 

Bijgevoegd het gewijzigde ontwerpbesluit benoemingsprocedure SER 2021.  
De Raad van State heeft op 21 april 2021 een dictum B-advies uitgebracht 
en adviseert dat de aanpassing van het ontwerpbesluit en de toelichting 

wenselijk is. Het ontwerpbesluit ligt nogmaals voor in de MR vanwege de 
demissionaire status van het kabinet, maar bevat dus wijzigingen en 
verduidelijkingen ten opzichte van de versie die op 26 februari jl. door de 
MR is aanvaard.  
Het besluit bevat procedurebepalingen betreffende de benoeming van de 
leden van de Sociaal-Economische Raad en bevat bepalingen omtrent de 
onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de Sociaal-Economische Raad 

met andere functies en werkzaamheden. Het besluit dient ter vervanging 
van een tweetal besluiten, te weten:  
- het Besluit van 24 september 1959, houdende regelen betreffende de 

aanvaarding van hun functie door leden van de Sociaal-Economische Raad 
en door bestuursleden van product-, hoofdbedrijf- en bedrijfschappen en 
enige aanverwante onderwerpen;  

- het Besluit van 22 september 1955, houdende regelen omtrent de 
onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de Sociaal-Economische Raad 
met enige andere werkzaamheden. Voornaamste reden om deze besluiten 
uit 1955 en 1959 te vervangen is om de procedure rondom deze 
benoemingen te actualiseren en te vereenvoudigen. 
 
Aangenomen. De minister van SZW zal het besluit doen vaststellen 
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7. Benoemingen 

a. Benoeming lid van de Kiesraad per 1 juni a.s. (Minister van BZK)  

Aangehouden.  
 

8. Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman betreffende 
wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht 
BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van 

prostitués die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling 
misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel) (34091) 
(Minister van J&V)  

Het initiatiefvoorstel regelt in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 

Strafrecht BES de strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht 
met een prostitu(é)e, terwijl hij of zij weet of ernstige reden heeft om te 
vermoeden dat die prostitu(é)e slachtoffer is van mensenhandel. Hierop komt 
een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vierde 
categorie te staan. Doel van het initiatiefvoorstel is een bijdrage leveren aan de 

aanpak van mensenhandel binnen de prostitutie. Het kabinetsstandpunt over het 
initiatiefvoorstel hield in dat het voorstel aansluit bij het kabinetsbeleid inzake 
het voorkomen en bestrijden van mensenhandel binnen de prostitutie en dat het 
oordeel daarover aan de Kamer kon worden gelaten. Het voorstel is op 30 maart 
2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Aanvaarding van de MR van de 
hieronder voorgestelde conclusie betekent dat het initiatiefvoorstel niet om 
advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden gezonden. 

 
Aangenomen. De minister van J&V zal het initiatiefvoorstel van wet doen 
bekrachtigen.  
 

9. Voorjaarsnota 2021 (Minister van Financiën) 

De Voorjaarsnota 2021 is de eerste rapportage van het demissionaire kabinet 
over de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Het kabinet geeft 
hierin een overzicht van de wijzigingen van de begroting voor het lopende 
begrotingsjaar ten opzichte van de Miljoenennota 2021.  

 
Aangenomen. De minister van Financiën zal de Voorjaarsnota aan de Tweede en 
Eerste Kamer sturen.  
 

10. Brief aan de Tweede Kamer inzake beleidsreactie chroom-6 onderzoek 
alle defensielocaties (Staatssecretaris van Defensie) 

Na gezondheidsklachten bij (oud-) Defensiemedewerkers heeft Defensie het 
RIVM in maart 2015 gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijk schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid als gevolg van het werken met chroom-6 houdende 

verf bi] Defensie. Het eerste onderzoek betrof de POMS (Prepositioned 
Operational Material Storage) locaties. Dit onderzoek is in juni 2018 voltooid. Op 
grond van de resultaten van dit onderzoek is de Uitkeringsregeling chroom-6 
Defensie vastgesteld voor de oud-POMS medewerkers en nabestaanden. Het 
onderzoek voor alle Defensielocaties is recent voltooid. Dit onderzoek bouwt 
voort op het eerste onderzoek en maakt gebruik van veel van de in het eerste 

onderzoek verkregen resultaten.  
In voorliggende Kamerbrief volgen de conclusies van het RIVM-onderzoek, de 
conclusies en de aanbevelingen van de Paritaire Commissie en wordt een 
beleidsreactie gegeven. De voorgenomen publicatie van de rapporten door het 
RIVM, de conclusies en de aanbevelingen van de Paritaire Commissie, de in 
overleg met de Centrales van Overheidspersoneel overeengekomen uitbreidging 
van de rechtspositionele uitkeringsregeling en de beleidsreactie is op 31 mei 
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aanstaande. Op dat moment zullen de stukken aan de Kamer worden 
toegestuurd. 
 

Aangenomen. De staatssecretaris van Defensie zal de rapporten en de 
beleidsreactie op 31 mei 2021 aan de Tweede Kamer sturen. 
 

11a. Aanpassing besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 in verband met 
aanpassing verrekeningssystematiek (Minister van I&W)  

De ministeries van I&W en EZK zijn een traject gestart voor aanpassing van het 
Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 (Bels). Als gevolg van COVID-19 zijn 
het verkeer en de inkomsten van Schiphol via de luchthavengelden fors gedaald 
in 2020. Ook in 2021 zal dit naar verwachting het geval zijn. Het Bels bepaalt op 

welke wijze Schiphol de gemiste inkomsten uit de luchthavengelden mag 

verrekenen. Het verrekenen volgens de voorgeschreven methode zou leiden tot 
een zeer forse stijging van de luchthavengelden op Schiphol in 2022. Dit wordt 
zeer onwenselijk geacht, gelet op de nog steeds precaire financiële positie van 
luchtvaartmaatschappijen. De aanpassing in het besluit maakt het mogelijk om 
als gevolg van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden af te wijken van de 

voorgeschreven wijze van verrekening. Door de aanpassing kunnen 
verrekeningen één jaar worden opgeschort en flexibeler over de jaren worden 
verdeeld. Hiermee kan een forse stijging van de luchthavengelden op Schiphol 
worden voorkomen. 
Schiphol moet de luchthavengelden in september consulteren op basis van het 
dan geldende wettelijke kader. De aanpassing moet dan dus in werking zijn 
getreden. Met een spoedbehandeling door de Raad van State wordt de noodzaak 

tot het verlenen van terugwerkende kracht aan de wijziging voorkomen. 
 
Aangenomen. De minister van I&W zal het voorstel in het kader van de voorhang 
naar de Eerste en Tweede Kamer sturen en na afloop van de voorhang, als de 

voorhang niet tot ingrijpende wijzigingen leidt, om spoedadvies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
 

11b. Verzoek om spoedadvies Raad van State 

Behandeld in samenhang met 11a. 

 
12. Conceptwetsvoorstel Wet Nationaal Groeifonds (Minister van EZK)  

Het Nationaal Groeifonds (NGF) is momenteel vormgegeven als een niet-
departementale begroting. Dit wetvoorstel strekt ertoe het NGF in te stellen als 
een begrotingsfonds en dient ter vervanging van de huidige vormgeving van het 
fonds via een niet-departementale begroting. Dit is de uitvoering van een 
toezegging aan de Tweede Kamer.  
In de versie die nu voorligt zijn de opmerkingen uit de internetconsultatie 
verwerkt, alsmede de adviezen van de Algemene Rekenkamer (AR), het 

Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr). 
 
Aangenomen. De minister van EZK zal het voorstel om advies bij de afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  
 

13. Voorstel van wet, houdende wijziging van de Visserijwet 1963 in 
verband met de invoering van de bestuurlijke boete (Minister van LNV)  

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe in de Visserijwet 1963 de bevoegdheid 
te creëren voor het opleggen van een bestuurlijke boete bij een overtreding van 

de voorschriften gesteld bij of krachtens die wet (hierna: de visserijregelgeving). 
Door de introductie van een bestuurlijke boete wordt de handhaving van de 
visserijregelgeving versterkt, omdat er slagvaardiger en adequater op een 
overtreding kan worden gereageerd. Het uiteindelijke doel van de introductie van 
de bestuurlijke boete is het verhogen van de naleving van de visserijregelgeving. 
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Aangenomen. De minister van LNV zal het voorstel om advies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  

 
14. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn 

geweest of op korte termijn zullen komen 

a.  Debat Tweede Kamer over hersteloperatie kinderopvangtoeslag op 
27 mei 2021 

b.  Debat Tweede Kamer over het loslaten 1,5m-afstandsmaatregel in 
het voortgezet onderwijs op 27 mei 2021 

c. Motie-Kwint over een plan voor structurele waardering voor 
zorgverleners (25 295, nr.1233) 

d. Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de 
versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35.603) 

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

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 
b. Voortgang BIK (Brief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en 

Belastingdienst)) 

1. Brief aan de Tweede Kamer Intrekken BIK 

Voorgesteld wordt de BIK-regeling in te trekken met terugwerkende kracht 

tot en met 1 januari 2021. Tot verbazing van het kabinet is de zienswijze 
van de Europese Commissie zoals die uit het informele overleg naar voren 
is gekomen, dat de BIK in zijn huidige vorm in zijn geheel staatssteun 
betreft. Hoewel deze zienswijze niet wordt gedeeld zou het voortzetten van 
de discussies met de Europese Commissie enige jaren kunnen duren met 
als gevolg onzekerheid over de toepassing van de BIK. Daar wordt niet voor 

gekozen omdat de BIK een tijdelijke crisismaatregel voor 2 jaar is en een 
langdurige procedure en de daarmee gepaard gaande onzekerheid afbreuk 
doet aan de doelstellingen van de BIK. In een brief hierover aan beide 
Kamers der Staten-Generaal wordt het voornemen tot de intrekking van de 
BIK aangekondigd. Tevens wordt in die brief het voornemen voor een 
alternatieve besteding aangekondigd, te weten een verlaging van de AWf-

premie in 2021 met ingang van 1 augustus 2021. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en 
Belastingdienst) zal een brief aan de Tweede en Eerste Kamer sturen.  
 
2a. Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en 

premie voor de volksverzekeringen en de Wet 
inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de van d 

Baangerelateerde Investeringskorting (wetsvoorstel intrekking 
baangerelateerde investeringskorting (BIK)) 

1. Aangenomen. De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en   
Belastingdienst) zal het voorstel om spoedadvies bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.  
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2. De raad machtigt de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en 
Belastingdienst) na ommekomst van het advies van de Raad van 
State ingeval van een dictum A of B het voorstel aan de Tweede 

Kamer te doen zenden. 
 

2b. Verzoek om spoedadvies. 

Behandeld in samenhang met 15.b.2a. 
 

c. Kabinetsreactie rapport Commissie van Wijzen (Brief van de 
staatssecretaris van VWS) 

 
Op verzoek van de VNG heeft een onafhankelijke Commissie van Wijzen 

zich gebogen over het structureel benodigde budget voor jeugdzorg en de 

te treffen maatregelen om het jeugdstelsel toekomstbestendig te maken. 
De Commissie van Wijzen heeft bij de totstandkoming van haar oordeel 
onder andere gebruik gemaakt van het rapport ‘Stelsel in groei’ en het 
rapport van de stuurgroep ‘maatregelen financiële beheersbaarheid 
Jeugdwet’. De Commissie van Wijzen heeft haar oordeel vastgesteld. Met 

voorliggende Kamerbrief wordt het rapport van de Commissie van Wijzen 
openbaar gemaakt. Het oordeel van de Commissie van Wijzen is 
zwaarwegend en dient als inbreng voor kabinetsformatie. Daarnaast maakt 
de Kamerbrief de intentie vanuit het huidige kabinet kenbaar om op korte 
termijn met de VNG in gesprek te gaan over de vervolgstappen om tot een 
‘Ontwikkelagenda jeugdzorg’ te komen. Het rapport en de kabinetsreactie 
zullen op 28 mei 2021 aan de Tweede Kamer worden gezonden.  

 
Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal een brief aan de Tweede 
Kamer sturen.  

 
d. Uitspraak Rechtbank Den Haag Royal Dutch Shell d.d. 26 mei 2021 

e. Benoeming inspecteur-generaal NVWA bij het ministerie van LNV 

dr.mr. G.J.C.M. Bakker 
 
f.  Benoeming burgemeester Lelystad 

drs. A.E.H. Baltus 
 

 
 

 


