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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op
21 februari 2022 een brief gestuurd aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn
gedaan. Ook toezeggingen met een onbepaalde termijn zijn in dit
overzicht opgenomen.
De Minister heeft op 8 april 2022 gereageerd.
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 brengt
bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport,
De Boer
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Samenstelling:
Ganzevoort (GL), Gerkens (SP), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Oomen-Ruijten (CDA),
Rombouts (CDA), Bredenoord (D66), Koole (PvdA), De Bruijn-Wezeman (VVD),
Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Klip-Martin (VVD) (voorzitter), Vos
(VVD), Dessing (FVD), Van Gurp (GL), Prast (PvdD), Van Pareren (Fractie-Nanninga) (ondervoorzitter), Prins (CDA), Vendrik (GL), Verkerk (CU), De Vries (Fractie-Otten), Van der Voort (D66),
Keunen (VVD), Hermans (Fractie-Nanninga), Raven (OSF) en Karakus (PvdA).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Den Haag, 21 februari 2022
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan. In verband met het aantreden van het nieuwe kabinet maak ik
graag van de gelegenheid gebruik om u – eenmalig – ter informatie een
volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane
toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeggingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen.
Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van
het nieuwe kabinet opnieuw zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een
toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het geval is, verneemt
de Kamer dit uiteraard graag.
Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn
op 1 januari 2022 is verstreken.
Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, zijn terug te vinden via
de volgende links:
Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlqkcipxn748&ministerie=vghyngkof7kq
Totaaloverzicht: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlqkf2aczunx&ministerie=vghyngkof7kq
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele
correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen
zullen worden nagekomen, graag vóór vrijdag 8 april 2022. Deze prognose
betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds
is verstreken.
De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en
dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt
voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder
vermelding van het registratienummer.
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
J.A. Bruijn
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 8 april 2022
In reactie op uw brief van 21 februari met het kenmerk 170694.13u zend ik
u een overzicht met daarin de actuele stand van zaken van de door u
gerappelleerde toezeggingen aan de Eerste Kamer.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.J. Kuipers
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Openstaande en deels voldane toezeggingen aan de Eerste Kamer
waarop gerappelleerd is.
Toezegging Evaluatie (32 402) (T02174)
De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen
van de leden Bruijn en Nooren, toe om de keuze voor en kosten van
geschillenbeslechting, de juridische expertise bij geschillenbeslechting, de
ontwikkeling van klachten en claims, en de regeldruk voor kleine
zorgaanbieders bij de evaluatie − vijf jaar na inwerkingtreding van de wet
− te betrekken. Op verzoek van het lid Bruijn zal de Minister de Kamer
vooraf informeren over de opzet van de evaluatie.
Stand van zaken:
Uw Kamer is per brief2 geïnformeerd over de opdrachtbrief waarmee de
voormalig Minister van Medische Zorg en Sport opdracht heeft gegeven
de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen uit te laten
voeren. ZonMw heeft de opdracht toegekend aan het Nivel. Dit onderzoeksinstituut heeft een zeer breed palet aan organisaties, waaronder
koepelorganisaties van zowel zorgaanbieders als cliënten betrokken bij
het evaluatieonderzoek. Het evaluatieonderzoek is op 19 februari 20213
aan uw Kamer toegezonden. Daarbij is door mijn voorganger aangegeven
dat het nieuwe kabinet met een reactie komt op de evaluatie. Ik verwacht
uw Kamer voor de zomer deze kabinetsreactie toe te sturen.
Toezegging De Eerste Kamer voorzien van toekomstscenario’s en
de indicatoren die hierin worden meegewogen (35 526) (T03125)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van de leden Van Hattem (PVV) en De BruijnWezeman (VVD), toe dat hij de Eerste Kamer informatie verschaft over de
verschillende toekomstscenario’s inzake maatregelenpakket bestrijding
covid-19, en hierbij betrekt welke indicatoren wel of niet worden meegewogen.
Stand van zaken:
In de brief van 8 februari 2022 met betrekking tot de korte termijn aanpak
covid-194 is voor de korte termijn een overzicht gegeven van de diverse
scenario’s met een doorkijk naar de strategie voor de langere termijn.
Over de langere termijnstrategie heeft uw Kamer op 1 april jl. een brief
ontvangen5. Met voorgaande is deze toezegging afgedaan.
Toezegging Plan van aanpak aanpassing Twm (35 526) (T03141)
De Ministers van J&V en VWS zeggen de Kamer, naar aanleiding van
vragen van de leden Janssen (SP), De Boer (GroenLinks), Prins (CDA), toe
dat zij voor het zomerreces zowel de inventarisatie naar aanleiding van de
motie-Stoffer/Bikker (waarmee de regering wordt verzocht te bezien welke
bepalingen in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) kunnen
vervallen), als het plan van aanpak voor de overgang naar de endemische
fase, met bijpassend wettelijke arrangement (waarmee de Twm wordt
«gestript»), tegemoet kan zien, zodat de behandeling van dit plan en de
bijbehorende Twm nog voor de zomer plaats kan vinden.
Stand van zaken:
Deze toezegging is afgedaan met de stand van zakenbrief Covid-19 van
18 juni 20216. In deze brief is vanaf pagina 53 omschreven hoe de
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juridische basis vanaf 1 september 2021 eruit komt te zien, waarbij de
inhoud is gebaseerd op de inschatting van het OMT welke maatregelen
nodig kunnen zijn bij een opleving. Deze uitgangspunten zijn gebruikt
voor de 3e verlenging van de Twm en conform toezegging aan het lid
Bikker is in het KB per artikel toegelicht waarom het artikel behouden
dient te blijven. Conform de toezegging is deze onderbouwing ook bij de
4e en 5e verlenging gegeven. In de stand van zakenbrief van 14 december
2021 wordt vanaf pagina 30 ingegaan op drie opties voor het toekomstig
juridisch instrumentarium. Daarmee is voldaan aan de toezegging om de
EK voor kerst te informeren. Tevens heeft uw Kamer op 31 maart 2022
naar aanleiding van de behandeling van de goedkeuringswet van de 4e
verlenging van de Twm een brief7 ontvangen inzake opties voor een
wettelijke grondslag voor maatregelen ter bestrijding van covid-19 op de
lange termijn. In deze brief heb ik u een drietal opties geschetst voor een
wettelijke grondslag voor verplichtende maatregelen ter bestrijding van
covid-19 op de lange termijn.
Toezegging Proportionaliteit toegangstesten in plan van aanpak
(35 807) (T03143)
De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de
leden Kluit (GroenLinks) en Van der Voort (D66), toe om proportionaliteit
onderdeel te maken van het plan van aanpak en daarbij in te gaan op de
vraag hoe om te gaan met toegangstesten op langere termijn: in welke
situaties is dat proportioneel, wanneer zijn toegangstesten niet meer
nodig of moeten juist weer worden ingezet (de zgn. aan-en-uitknop) en
wat is de drempelwaarde daarvoor?
Stand van zaken:
Deze toezegging is afgedaan met de maatregelenbrief covid-198 die op
6 juli 2021 aan uw Kamer is gezonden. In deze brief wordt aangegeven dat
coronatoegangsbewijzen alleen worden ingezet ter vervanging van
andere maatregelen en niet meer worden ingezet wanneer de maatregelen in alle sectoren waar inzet mogelijk is, zijn afgeschaft. Voorts is
gemeld dat het instrument wel achter de hand gehouden kan worden om
bij een eventuele opleving met hernieuwde inzet andere verdergaande
maatregelen en sluiting te voorkomen of uit te stellen.
Toezegging Regionale covid-19-maatregelen bij regionale uitbraak
(35 526) (T03144)
De Minister van VWS zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid
Verkerk (ChristenUnie), toe dat, afhankelijk van het risiconiveau, bij een
regionale uitbraak, regionaal kan worden ingegrepen en landelijke
maatregelen achterwege kunnen blijven.
Stand van zaken:
Deze toezegging is afgedaan met de stand van zaken brief covid-199 die
op 14 september 2021 aan uw Kamer is gezonden. In deze brief is een
toelichting gegeven op de aanpak voor het najaar.
Toezegging Opheffen mondkapjesplicht in openingsplan (35 526)
(T03145)
De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van
het lid Raven (OSF), toe te bekijken op welke plek het opheffen van de
mondkapjesplicht in het openingsplan past.
Stand van zaken:
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Met de maatregelenbrief covid-1910 van 6 juli 2021 is deze toezegging
afgedaan. In deze brief is op pagina 47 opgenomen op welke plek en in
welke situatie het opheffen van de mondkapjes in het openingsplan past.
Toezegging Zelftesten (35 807) (T03146)
De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking
van het lid Kluit (GroenLinks), toe de vraag op welk moment de inzet van
(al dan niet begeleide) zelftesten verantwoord mogelijk is, mee te nemen
bij de uitwerking van het zelftesten en het kijken over de grens om te zien
hoe men dat daar doet.
Stand van zaken:
Deze toezegging is afgedaan met de maatregelenbrief covid-1911 van 6 juli
2021.
In deze brief wordt op pagina 25 aangegeven dat de conclusies van de
werkgroep onder de LCT en het advies van het OMT over de inzet van
zelftesten voor toegang een belangrijke ondersteuning zijn voor een
besluit over de inzet van zelftesten voor het verkrijgen van een toegangsbewijs. Het met de Tweede Kamer gedeelde rapport van de werkgroep12
en het OMT-advies bevatten randvoorwaarden voor verantwoorde inzet
van zelftesten voor toegang en een uiteenzetting van de wijze van inzet in
andere landen.
Toezegging Loslaten groepsgrootte in openingsplan (35 807)
(T03149)
De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van
het lid Kluit (GroenLinks), toe in stap 4 van het openingsplan de maximale
groepsgrootte los te laten voor instellingen die 1,5 m kunnen aanhouden.
Stand van zaken:
De maatregelen waarna in deze toezegging wordt gerefereerd zijn
losgelaten. In de stand van zakenbrief van 15 maart 2022 is de meeste
recente besluitvorming ten aanzien van de resterende maatregelen
toegelicht.
De werkwijze van het openingsplan is losgelaten.
Op 1 april jl. heeft het kabinet de lange termijn strategie Covid-19
gepresenteerd met bijbehorende werkwijze. Met voorgaande is deze
toezegging afgedaan.
Toezegging Vervalbepaling Tijdelijke wet maatregelen covid-19
(35 874) (T03216)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid Nicolaï (PvdD), toe dat hij de
vervalbepaling van artikel VIII van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
nader zal beschouwen om te bezien of dit een opschortingsbepaling kan
worden. De Kamer zal daarover geïnformeerd worden.
Stand van zaken:
In de stand van zakenbrief13 die uw Kamer op 14 december 2021 heeft
ontvangen is op pagina 32 en 33 ingegaan op het voorstel van de heer
Nicolaï.
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Toezegging Aanpassing Wet publieke gezondheid (35 874)
(T03217)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar
aanleiding van vragen van de leden De Boer (GroenLinks) en Prins (CDA),
toe dat hij de Kamer vóór de kerst een brief zal sturen met beschouwingen
over een aanpassing van de Wet publieke gezondheid voor de huidige
covid-19-crisis.
Stand van zaken:
In de stand van zakenbrief van 14 december 202114 is op de diverse opties
voor aanpassing van de Wet publieke gezondheid ingegaan. In de brief
van 8 februari 2022 met betrekking tot de korte termijn aanpak covid-1915
is voor de korte termijn een overzicht gegeven van de diverse scenario’s
met een doorkijk naar de strategie voor de langere termijn. Over de
langere termijnstrategie heeft uw Kamer op 1 april jl. een brief
ontvangen16. Met voorgaande is deze toezegging afgedaan.
Toezegging PCR-testen (35 961) (T03321)
De Minister van VWS zegt, naar aanleiding van vragen van het lid
Faber-van der Klashorst (PVV) toe de informatie over PCR-testen
nogmaals naar de Kamer te sturen.
Stand van zaken:
In de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Faber-Van der
Klashorst (PVV)17 zijn ook de vragen van dit lid over PCR-testen
beantwoord.
Toezegging Vervalbepaling Tijdelijke wet maatregelen covid-19
(35 899) (T03330)
De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van
het lid Nicolaï (PvdD), toe om in de voortgangsbrief van december (naar
aanleiding van toezegging T03021) uitvoerig in te gaan op de suggestie
van de heer Nicolaï om een andere bepaling in de wet vast te leggen
waarin staat dat de regels niet vervallen maar worden opgeschort.
Stand van zaken:
Deze toezegging is afgedaan met de stand van zakenbrief Covid-19 van
14 december 202118. In deze brief wordt vanaf pagina 30 ingegaan op drie
opties over het toekomstig juridisch instrumentarium. Tevens wordt
ingegaan op de door het Eerste Kamerlid Nicolaï voorgestelde optie om
bepalingen uit de Twm op te kunnen schorten.
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