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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
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Betreffende wetsvoorstel: 

 

35732 

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om 

het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-

virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht 

covid-19) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 18 december 2021  aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, CDA en ChristenUnie. 

Tegen: PVV, PvdD, SGP, DENK, FVD, Krol, Van Kooten-Arissen. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Invoegen van onderdeel 0A 

9 (Van Dam en Groothuizen) over een maximale duur van drie weken 

 

De avondklok is een maatregel die de vrijheid van een ieder inperkt om zich vrijelijk te 

bewegen. Andere maatregelen raken groepen burgers en zijn minder alomvattend. 

Inperking van grondrechten moet normaliter bij formele wet geregeld worden, ook de 

beperking of normering van die inperking. Met deze regeling komt er standaard – anders 
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 blad 2 

 

 

 

dan bij de andere ministeriële regelingen onder hoofdstuk Va van de Wet Publieke 

Gezondheid – een einde aan de regeling van de avondklok na drie weken. Uiteraard kan en 

moet dat korter dan drie weken zijn, zodra de ontwikkeling van de pandemiebestrijding dit 

mogelijk maakt. 

Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van het kabinet om in anticipatie op het einde 

van een avondklok-regeling een nieuwe regeling aangaande de avondklok in te dienen. 

Het in dit amendement bepaalde zal geen betrekking hebben op de bestaande, onder de 

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag tot stand gekomen, ‘om te hangen’ 

ministeriële regeling waar de huidige avondklok op is gebaseerd, maar wel op een 

mogelijke opvolger van deze regeling. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Artikel I, onderdeel B 

7 (Groothuizen en Van Dam) over een definiëring van openlucht 

Dit amendement regelt een nadere definiëring voor openlucht in het voorstel. Het gaat om 

openlucht niet zijnde onderdeel van een woning, erf, vaar- of voertuig. Dit om zo min 

mogelijk inperking van de persoonlijke levenssfeer te kunnen garanderen. Het primaat van 

de wetgever impliceert dat normen in de wet horen. Indiener is van mening dat, zeker 

wanneer het gaat om de inperking van vrijheden, deze niet in een ministeriële regeling 

horen, maar in de formele wet. Daarom moet de duiding van het begrip “openlucht” 

plaatsvinden in een formele wet in plaats van in lagere wetgeving. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FVD. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Invoegen van onderdeel 0A 

10 (Van Otterloo) over instemmingsrecht voor de Eerste Kamer 

 

Dit amendement beoogt dat bij mogelijke nieuwe beperkende maatregelen in het kader 

van de coronacrisis, de Tweede en Eerste Kamer altijd beiden het recht van voorhang, en 

beiden het recht van instemming hebben. Het is belangrijk dat beide Kamers zich 

uitspreken over dergelijke maatregelen, aangezien het van belang is dat beide Kamers zich 

over zeer ingrijpende maatregelen kunnen uitspreken, gezien het juridische en 

maatschappelijke gewicht hiervan. 

Verworpen. Voor: SP, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, 

DENK, de PVV en FVD. 

 

 

Invoegen van onderdeel 0A 

8 (Van Haga) over een maximale duur van twee weken 
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Op grond van het wetsvoorstel krijgt de minister de bevoegdheid om bij ministeriële 

regeling regels te stellen over het vertoeven in de openlucht. Een zodanige regeling wordt 

op grond van het huidige artikel 58c van de Wet publieke gezondheid aan beide Kamers 

overgelegd en vervalt van rechtswege, indien de Tweede Kamer binnen een week na 

overlegging besluit niet in te stemmen.  

Is een zodanige regeling eenmaal in werking getreden, dan kan die tot in lengte der dagen 

blijven gelden, zonder dat het parlement opnieuw betrokken hoeft te worden. Gelet op het 

zeer ingrijpende en vrijheidsbeperkende karakter van een avondklok is dat zeer  

ongewenst. Dit amendement beoogt dat een zodanige regeling ten hoogste twee weken 

geldt en daarna van rechtswege vervalt. Zodoende houdt het parlement controle over het 

voortduren van een avondklok. 

Verworpen. Voor: SP, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de 

SGP, de PVV en FVD.  

 

 

Moties 

 

11 (Wilders en Krol) over pas na de uitspraak van het Hof in hoger beroep stemmen over 

het wetsvoorstel 

Verworpen. Voor: Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en 

FVD. 

 

 

12  (Wilders c.s.) over alle boetes voor het overtreden van de avondklok intrekken 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 

DENK, de SGP, de PVV en FVD. 

 

 

13 (Van Otterloo) over het recht van instemming voor Eerste en Tweede Kamer bij 

komende ingrijpende maatregelen 

Verworpen. Voor: SP, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, 

DENK, de PVV en FVD.  

 

 

14 (Van Otterloo) over uitvoerig onderbouwen van proportionaliteit bij voortzetting van 

maatregelen 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

15 (Van Haga en Wilders)  over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de 

coronacrisis door de Nederlandse overheid 

Verworpen. Voor: Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de 

PVV en FVD.  
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16 (Van Esch) over de Tijdelijke wet alsnog voor nader advies aan de Raad van State 

voorleggen 

Verworpen. Voor: Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FVD. 

 

 

17 (Van Esch en Wassenberg) over geen enkele vorm van jacht uitzonderen van de 

avondklok 

Aangehouden. 

 

 

18 (Groothuizen c.s.)  over de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wbbbg 

beëindigen na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet  

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FVD. 

 

 

19 (Van Kooten-Arissen) over intrekken van de Tijdelijke wet en  de huidige 

avondklokmaatregel 

Verworpen. Voor: Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en 

FVD. 

 

 

20 (Van Kooten-Arissen) over de Tijdelijke wet per direct controversieel verklaren 

Verworpen. Voor: Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FVD. 


