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Betreffende wetsvoorstel:
35853
Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en
preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de
bestrijding van het virus SARS-CoV-2

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 15 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer
Voor: VVD, D66 PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, JA21, SGP, Fractie Den
Haan en BBB.
Tegen: SP, PvdD, FVD, DENK, BIJ1 en Groep Van Haga.

Aangenomen amendement
Artikel I, onderdeel A
7 → 11 (Paternotte) over het in principe laten vervallen van artikel 6ba op uiterlijk 1 juli
2022
Artikel 6ba Wpg in voorliggend wetsvoorstel regelt een grondslag voor het RIVM om
gegevens te verwerken ten behoeve van het Digitial Corona Certificate (DCC). De Europese
verordening voor dit DCC heeft een einddatum van 1 juli 2022 (een zogeheten
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horizonbepaling). Eind maart 2022 zal de Europese Commissie rapporteren over een
eventuele verlenging van de verordening na 1 juli 2022.
Dit amendement beoogt om concreet een einddatum (een horizonbepaling) in de wet op te
nemen zodat artikel 6ba Wpg automatisch vervalt op 1 juli 2022. Dit is in lijn met de
verordening. Indien wordt besloten de EU-verordening te verlengen, dan is het mogelijk
om bij koninklijk besluit te regelen dat artikel 6ba op dat latere moment vervalt. Ook regelt
dit amendement een voorhangprocedure, zodat de Tweede en Eerste Kamer kunnen
oordelen of een verlenging noodzakelijk is.
Indien de noodzaak van een DCC (en daarmee de Europese verordening) eerder dan 1 juli
2022 vervalt, bijvoorbeeld omdat het coronavirus onder controle is, en er in Europees
verband wordt afgesproken om de verordening vroegtijdig te beëindigen, dan kan middels
koninklijk besluit dit artikel ook voor 1 juli 2022 komen te vervallen. Dit besluit om het
artikel vroegtijdig te laten vervallen hoeft niet via de Kamers te worden getoetst.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den
Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, het CDA, JA21 en de PVV.

Moties
8 (Agema en Wilders) over het verkorten van het interval tussen twee vaccinatieprikken
Verworpen. Voor: BIJ1, DENK, PvdD, Fractie Den Haan, SGP, JA21 en de PVV.

