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nota 
(ter beslissing} Aanbiedingsbrieven TK en EK m.b.t. advies RvS en 

nader rapport Inzake derde verlenging van de 
Tljdelljke wet maatregelen covld-19 

Deze nota wordt actief openbaar gemaakt. 

1 Aanleiding voor deze nota 
Met deze nota worden aan u voorgelegd de concepten van de brieven aan de 
Tweede en Eerste Kamer, waarbij het advies van de Afdeling advisering van 
de Raad van State Inzake de krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke ge
zondheid geldende maatregelen, en het nader rapport worden toegezonden. 
De ministerraad heeft op 13 augustus 2021 Ingestemd met het nader rapport. 

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
U wordt verzocht om akkoord te gaan met verzending van de brieven door 
deze te ondertekenen. 

U wordt verzocht om deze nota uiterlijk 25 augustus af te doen, zodat de 
brieven zo spoedig mogelijk na publicatie (op die datum} van het 
verlenglngsbeslult van de Tljdelljke wet maatregelen covld-19 kunnen worden 
verzonden. ~: De brieven mogen ntet eerder dan 25 augustus worden 
verzonden. 

3 Samenvatting en condusies 
Op 25 augustus a.s. zal het (derde} koninklijk besluit tot verlenging van de 
geldlngsduur van het merendeel van de bepalingen van de Tljdelljke wet 
maatregelen covld-19 worden gepubliceerd In het staatsblad. 

Voorheen diende het ontwerp van het verlenglngsbeslult eerst te worden 
voorgehangen bij de Tweede en Eerste Kamer. Met de voorhangbrleven wer
den dan ook het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en . 
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het nader rapport toegezonden. Vanwege de met Ingang van 17 juli 2021 In 
werking getreden wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covld-19 
(Stb. 2021, 359) Is de voorhangprocedure komen te vervallen. In plaats 
daarvan zal na plaatsing In het staatsblad van het betreffende koninklijk be
sluit onverwijld een voorstel van wet tot goedkeuring van dat koninklijk be
sluit bij de Tweede Kamer worden Ingediend. De Indiening van het goedkeu
rlngswetsvoorstel geschiedt door de Koning. De stukken daarvoor worden se
paraat aan u voorgelegd. 

Met de onderhavige brieven doet u het advies van de Afdeling advisering van 
de Raad van State en het nader rapport aan belde Kamers toekomen. U bent 
daartoe gemachtigd door de Koning op 16 augustus 2021. 

4 Draagvlak politiek 
Geen bijzonderheden. 

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Geen bijzonderheden. 

6 Financiêle en personele gevolgen 
N.v.t. 

7 Juridische aspecten en haalbaarheid 
Geeh bijzonderheden. 

8 Afstemming {intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De brieven zijn opgesteld door WJZ. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

10. Toezeggingen 
Geen. 

11. Fraudetoets 
N.v.t. 

12. Informatie die niet openbaar wordt gemaakt. 
Gun · 
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