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 datum 30 september 2022 

 betreft Verzoek inzake beantwoording vragen naar aanleiding van het dertiende verlengingsbesluit betreffende 

COVID-19-voorzieningen  

 ons kenmerk 172004u 

 

 

 

Geachte heer Weerwind, 

 

De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis 

van de Koning hebben in hun vergadering van 27 september 2022 gesproken over de aan u 

toegezonden brief1 van 16 september 2022 met vragen van een aantal fracties betreffende het 

aangeboden ontwerp van het Besluit tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke 

voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-192. Het betreft de 

dertiende verlenging van deze voorzieningen, tot 1 oktober 2022. Naar aanleiding van de 

bespreking hebben deze leden een verzoek aan u. 

 

Tijdens voornoemde vergadering is geconstateerd dat, gelet op het feit dat de wettelijke 

voorhangtermijn van dergelijke verlengingsbesluiten één week bedraagt en de voorhang relatief 

kort voor de beoogde verlengingsdatum plaatsvindt, er voor leden weinig ruimte is om in 

overleg te kunnen treden met u over de verlenging van de COVID-19-voorzieningen. Gelet op 

het feit dat een mogelijke vijftiende verlenging al in november 2022 aan de orde zou kunnen 

zijn, wensen voornoemde leden u derhalve te verzoeken de vragen in de brief van  

16 september 2022 uiterlijk 7 oktober 2022 te beantwoorden, teneinde hierover ‒ desgewenst ‒ 

nader overleg te kunnen voeren. 

 
  

 

1 Kenmerk: 171134.02u. 

2 Kamerstukken I 2021/22, 35 434/35 449 (R2147)/35 457/35 497/25 295, S. 

 



 datum 30 september 2022 

 ons kenmerk 172004u  

 blad 2 

 

 

 

 

De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis 

van de Koning vertrouwen erop dat u aan hun verzoek gehoor wilt geven en kijken met 

belangstelling uit naar de beantwoording.  
 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Mr. drs. M.M. de Boer      Drs. T. Klip-Martin 

Voorzitter van de vaste commissie voor   Voorzitter van de vaste commissie voor 

Justitie en Veiligheid     Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 

 

 

Mr. B.O. Dittrich  

Voorzitter van de vaste commissie voor   

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat /  

Algemene Zaken en Huis van de Koning 


