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Geachte heer Kuipers,
De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid (hierna: J&V), voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS), en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (hierna: BiZa/AZ) hebben met
belangstelling kennisgenomen van uw brief1 van 3 juni 2022, waarbij u het ontwerp van het
Besluit houdende verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (hierna:
ontwerpbesluit) heeft aangeboden. Dit ontwerpbesluit beoogt de vervaldatum van deze wet te
verschuiven van 10 juli 2022 naar 10 oktober 2022.
De aanbieding van het ontwerpbesluit geschiedt op grond van artikel II, vierde lid, van de
Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. De voordracht voor een krachtens het derde lid van
voornoemd artikel vast te stellen besluit wordt niet eerder gedaan dan één week nadat het
ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Naar aanleiding van de
toezending van uw brief hebben de fractieleden van GroenLinks, Fractie-Nanninga, PVV, SP,
PvdD en 50PLUS een verzoek aan u over de opschorting van de voorhangtermijn en hebben
de leden van voornoemde commissies gezamenlijk nog een vraag aan u over covid-19maatregelen.
Uw brief is besproken in een gezamenlijke vergadering van de vaste commissies voor J&V, voor
VWS en voor BiZa/AZ op 7 juni 2022. Daarbij hebben de fractieleden van GroenLinks, FractieNanninga, PVV, SP, PvdD en 50PLUS aangegeven nog vragen te willen stellen over het
ontwerpbesluit, echter bij voorkeur tijdens het brede beleidsdebat over covid-19 op 5 juli 2022.
Gelet op de voorhangtermijn van één week, verzoeken deze fractieleden u dan ook geen
onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van het besluit totdat de behandeling van het
ontwerpbesluit in de Eerste Kamer tot een afronding is gekomen. Zij vragen u of u per
ommegaande wilt aangeven of u dit verzoek wilt honoreren.
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Tevens is tijdens de bespreking van uw brief de vraag gerezen, nu het wetsvoorstel
Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-192 op 17 mei
2022 door de Kamer is verworpen, welke covid-19-maatregelen nog resteren ‒ al dan niet
sluimerend ‒ waarbij bijvoorbeeld gedacht wordt aan maatregelen die op dit moment gelden of
genomen kunnen worden op grond van de Europese verordening inzake het digitaal EU-COVIDcertificaat3 en maatregelen die gebaseerd zijn op andere wettelijke regelingen, die destijds
naast de bepalingen op grond van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking zijn
getreden en nog gelden. De leden van de vaste commissies voor J&V, voor VWS, en voor
BiZa/AZ vragen u daarom gezamenlijk of u uiterlijk vrijdag 1 juli 2022 een overzicht aan de
Kamer wilt verstrekken, zodat dit desgewenst betrokken kan worden bij het brede beleidsdebat
over covid-19 op 5 juli 2022.
De leden van de vaste commissies voor J&V, voor VWS, en voor BiZa/AZ zien uw reacties met
belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
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