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B1  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 mei 2021 

Hierbij bied ik u een afschrift aan van de brief over Pilots testen voor 
toegang en Fieldlabs van 6 april 20212. Deze brief is abusievelijk niet gelijk 
met verzending naar de Tweede Kamer ook aan uw Kamer verzonden. De 
brief wordt ook naar de Eerste Kamer gestuurd omdat vanwege de 
urgentie van de maatregelen niet kan worden gewacht op formele 
autorisatie van de Staten-Generaal. 

De budgettaire gevolgen van de in deze brief vermelde maatregelen ten 
behoeve van de Fieldlab Evenementen, pilots toegangstesten en Fieldlab 
Cafés worden in de 7e Incidentele Suppletoire EZK-begroting 2021 inzake 
Noodpakket banen en economie aan uw Kamer voorgelegd. Normaliter 
wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de 
begrotingswet heeft geautoriseerd. In het belang van een verantwoorde 
en snellere heropening van de samenleving en economie is het essentieel 
dat de in deze brief vermelde pilots toegangstesten en Fieldlabs zo 
spoedig mogelijk starten. Aangezien uitstel van uitvoering van deze 
spoedeisende maatregelen die in het belang van het Rijk zijn, niet kan 

1 Letter B heeft alleen betrekking oop wetsvooorstel 35 807.
2 Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.
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wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal 
het kabinet de uitvoering van de maatregel starten. Hiermee wordt 
gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. 

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