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35 526 Tijdelijke bepalingen in verband met 
maatregelen ter bestrijding van de epidemie van 
covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19) 

Y  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 januari 2021 

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter uitvoering 
van artikel 58c, derde lid, van de Wet publieke gezondheid, de navolgende 
regelingen1 aan: 
– Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 

Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van 14 januari 2021, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatrege-
len covid-19 in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag 
van een antigeentest voor internationaal personenvervoer; 

– Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de 
Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, van 14 januari 2021, houdende wijziging 
van 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 vereisen van een 
negatieve testuitslag voor internationaal personenvervoer. 

Deze regeling worden niet bij u nagehangen met een beroep op de 
spoedprocedure van artikel 58c, derde lid, van de Wet publieke 
gezondheid. De procedure van artikel 58c van de Wet publieke gezondheid 
(hierna: Wpg) zou tot gevolg hebben dat de maatregelen niet eerder dan 
vrijdag 22 januari 2021 in werking kunnen treden. Door het grote aantal 
besmettingen in Europees Nederland en door de in het Verenigd 
Koninkrijk en Zuid-Afrika gevonden varianten van het virus, is het 
noodzakelijk om zo spoedig mogelijk inreizigers te controleren op een 
negatieve testuitslag van een antigeentest. Daarnaast is het voor Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba, wegens het aflopen van het vliegverbod op 
15 januari 2021, het grote aantal besmettingen op Bonaire, in Europees 

1 Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.
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Nederland en in het buitenland, door de in het buitenland gevonden 
varianten van het virus en wegens het feit dat Sint Eustatius en Saba op 
dit moment geen besmettingen met het virus kennen, noodzakelijk om 
direct reizigers te controleren op een negatieve PCR-testuitslag. Naar ons 
oordeel kan daarom de uitgestelde inwerkingtreding van ten minste een 
week – die uitgangspunt dient te zijn bij de vaststelling van maatregelen 
op basis van hoofdstuk Va Wpg – in deze zeer dringende omstandigheden 
niet worden afgewacht. Daarom is toepassing gegeven aan de spoedpro-
cedure van artikel 58c, derde lid, Wpg. 

Een overeenkomstige brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge
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