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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) 

25 295 Infectieziektenbestrijding 

CU1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 22 november 2021 

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de navolgende 
regelingen aan: 
– Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de 

Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2021, houdende 
wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband 
met het toevoegen van mogelijkheden voor het verkrijgen van een 
coronatoegangsbewijs en enkele herstelpunten, en de Tijdelijke 
regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatre-
gelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen 
covid-19 Saba in verband met het opnemen van een grondslag voor 
het blokkeren van coronatoegangsbewijzen en wijzigingen ten aanzien 
van testverplichtingen; 

– Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de 
Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, van 19 november 2021, houdende 
wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband 
met het herstellen van enkele omissies. 

Voor de precieze inhoud wordt verwezen naar de bijgevoegde ministeriële 
regelingen en de toelichtingen daarbij. 

De voorlegging van de eerstgenoemde regeling geschiedt in het kader 
van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure (artikel 58c, tweede lid, 
van de Wet publieke gezondheid). Op grond van de aangehaalde bepaling 
treedt de regeling niet eerder in werking dan een week na deze 
overlegging. Beoogd wordt deze regeling in werking te laten treden op 
30 november 2021. 

1 De letters CU hebben alleen betrekking op 35 526.
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De tweede regeling wordt niet bij u nagehangen met een beroep op de 
spoedprocedure van artikel 58c, derde lid, van de Wet publieke 
gezondheid. Het betreft herstel van enkele onderdelen uit de wijzigingsre-
geling van 12 november 2021.2 Waar die regeling, gezien de epidemiolo-
gische situatie, zo spoedig mogelijk in werking diende te treden, geldt dat 
ook voor deze wijzigingen. 

Een gelijkluidende 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

2 Stcrt. 2021, 47013.
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