
Memo afzender Directie Inhoud 

 opsteller  

 telefoon  

 e-mail  
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 datum 8 juli 2022 

 betreft Covid-19-toezeggingen op het gebied van J&V 

 
 
In september aanstaande zal het gebruikelijke halfjaarlijkse rappel uitgaan naar de minister 

van Justitie en Veiligheid met een lijst van (deels) openstaande toezeggingen waarvan de 

termijn op 1 juli 2022 is verstreken. Gelet op de verwerping van het wetsvoorstel 

Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-191 op  

17 mei 2022 zijn de tijdelijke bepalingen in het kader van de bestrijding van de covid-19-

epidemie uit hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid per 20 mei 2022 vervallen. Er 

staat nog een aantal covid-19-toezeggingen open. De griffie heeft geïnventariseerd of naar 

aanleiding van voornoemde verwerping toezeggingen kunnen worden afgevoerd. 

 

In onderstaand overzicht van openstaande toezeggingen vindt u de titel en de samenvatting 

van de toezegging en een ambtelijk voorstel over de status van de toezegging. Opgemerkt 

zij dat alle toezeggingen een geel gemarkeerd ambtelijk advies hebben, wat betekent dat de 

toezeggingen opgenomen kunnen worden in het aanstaande halfjaarlijkse rappel.  

 

Aan het slot van dit memo (pagina 4) vindt u nog een legisprudentietoezegging terug. Dit is 

een doorlopende toezegging. Dergelijke toezeggingen worden nooit meegenomen in 

halfjaarlijkse rappels (alleen bij het aantreden van een nieuw kabinet worden ze eenmalig 

aangeboden). Desalniettemin is bij deze toezegging ook geïnventariseerd of deze afgevoerd 

kan worden. Naar aanleiding hiervan heeft de toezegging echter een blauw gemarkeerd 

advies gekregen, wat betekent dat de legisprudentietoezegging als openstaand kan blijven 

worden aangemerkt.  

 
1 Kamerstukken 36 042. 
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1. Perspectief voor jongeren (T03326) 

 

Samenvatting 

De minister van J&V zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), 

toe de Kamer schriftelijk te informeren over de wijze waarop jongeren in coronatijd meer 

perspectief wordt geboden. 

 

Ambtelijk voorstel 

De Kamer is bij brief van 14 december 2021 over de toezegging geïnformeerd.2 Op  

21 december 2021 is besloten de toezegging als openstaand te blijven aanmerken in 

afwachting van de nadere informatie over de voortgang van de aanpak herstel en perspectief 

voor de jeugd. De toezegging kan opgenomen worden in het halfjaarlijkse rappel.  

 

2. Toezegging Inzet op capaciteit bij ILT (T03327) 

 

Samenvatting 

De minister van J&V zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), 

toe om het punt rondom inzet op capaciteit bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

voor de opsporing van vuurwerk door te geven aan de collega van Infrastructuur en 

Waterstaat. 

 

Ambtelijk voorstel 

De toezegging opnemen in het halfjaarlijkse rappel.  
 

3. Toezegging Onderzoek RIVM effectiviteit avondklok (T03328) 

 

Samenvatting 

De minister van J&V zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem 

(PVV), toe om de resultaten van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM) naar de effectiviteit van de avondklok naar de Eerste Kamer te sturen zodra 

het kabinet deze resultaten heeft ontvangen. 

 

Ambtelijk voorstel 

De toezegging opnemen in het halfjaarlijkse rappel.  

 

4. Toezegging Blokkeren coronatoegangsbewijzen (T03332) 

 

Samenvatting 

De minister van J&V zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Baay-

Timmerman (50PLUS) en De Bruijn-Wezeman (VVD), toe om in een brief terug te komen 

op het mogelijk blokkeren van de coronatoegangsbewijzen bij ongeldig gebruik. 

 
2 Kamerstukken I 2021/22, 35 883 / 35 899, A.  

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/perspectief_voor_jongeren_35_899
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/inzet_op_capaciteit_bij_ilt_35_899
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/onderzoek_rivm_effectiviteit
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/blokkeren_coronatoegangsbewijzen
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Ambtelijk voorstel 
De Kamer is bij de stand van zakenbrief van 14 december 2021 (35 526 / 25 295, DA) 

over de toezegging geïnformeerd, op pagina 66-70. Op 18 januari 2022 werd besloten de 

toezegging als openstaand te handhaven. De toezegging kan daarom opgenomen worden in 

het halfjaarlijkse rappel. 

  

5. Toezegging Gemeenschappelijk handelingsperspectief radicalisering en 

polarisatie (T03334) 

 

Samenvatting 

De minister van J&V zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA), 

toe zodra dit mogelijk is te zullen rapporteren over het voorstel voor een gemeenschappelijk 

handelingsperspectief tussen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

(NCTV), gemeenten en politie inzake radicalisering en polarisatie. De brief aan de 

burgemeesters van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) zal ook naar de Eerste 

Kamer worden gestuurd. 

 

Ambtelijk voorstel 

De toezegging opnemen in het halfjaarlijkse rappel.  

 

  

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20211214/brief_van_de_minister_van_vws_ter/info
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/gemeenschappelijk
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Legisprudentietoezegging 

 

6. Toezegging De Eerste Kamer informeren over covid-maatregelen naast de 

maatregelen op basis van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (T03121) 

 

Samenvatting 

De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het 

lid De Boer (GroenLinks), toe dat hij de Eerste Kamer zal informeren over alle maatregelen 

die worden genomen in de covid-aanpak, in het bijzonder wanneer deze op andere wetten 

dan de Twm zijn gebaseerd.  

 

Ambtelijk voorstel 

Op 20 april 2021 is besloten de toezegging als doorlopend aan te merken. Nu het 

wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen 

covid-19 is verworpen en er daarom geen maatregelen meer genomen kunnen worden op 

basis van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, heeft deze toezegging nog steeds 

betekenis en kan deze in stand gehouden worden. 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/de_eerste_kamer_informeren_over

