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Terugkoppeling ICPR en oproep aan Eerste Kamer  

1. Aanleiding 
Op 29 december jl. is het Europese Health Security Committee (HSC) 
bijeengekomen naar aanleiding van de zorgelijke epidemiologische situatie in 
China. In de daaropvolgende dagen hebben steeds meer lidstaten individueel 
maatregelen voor reizigers uit China ingesteld. Dit was voor de Europese 
Commissie aanleiding om de Crisisrespons van de Raad van de EU (IPCR) op 4 
januari 2023 bijeen te roepen om tot een Europees gecoördineerde lijn te komen.  

2. Geadviseerd besluit 
- De beide Kamers met bijgevoegde brief te informeren over de uitkomsten 

van de bijeenkomst van IPCR en het vervolgproces. 
- De Eerste Kamer, met bijgevoegde brief, te verzoeken op de kortst 

mogelijke termijn het wetsvoorstel Eerste tranche Wet publieke 
gezondheid te behandelen. 

3. Kernpunten 
 
Terugkoppeling IPCR en het vervolgproces 
U heeft op 30 december jl. beide Kamers geïnformeerd over de uitkomsten van 
het HSC-overleg van 30 december jl. In lijn met voorgaande Kamerbrief 
informeert u nu beide Kamers over de uitkomsten van de bijeenkomst van de 
ICPR van 4 januari jl. en het vervolgproces. 
 
Oproep aan Eerste Kamer tot spoedig behandelen van het wetsvoorstel Eerste 
tranche wijziging Wet publieke gezondheid 
Op dit moment ontbreekt het aan een nationale wettelijke grondslag om een 
testverplichting – zoals opgeroepen in Europees verband - of enige andere 
collectieve maatregel in te stellen. Door het ontbreken van een specifieke 
wettelijke bevoegdheidsgrondslag in de Wet publieke gezondheid, kan tot 
inwerkingtreding van de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid, niet 
via een ministeriële regeling invulling gegeven worden aan een Europees 
gecoördineerde aanpak. Voorts beperkt het ontbreken van een specifieke 
bevoegdheidsgrondslag het handelingsperspectief in het kader van de bestrijding 
van covid-19. Dit is een onwenselijke situatie. De Eerste tranche wijziging Wet 
publieke gezondheid bevat onder meer specifieke grondslagen voor een 
testverplichting als voorwaarde voor vertrek van reizigers naar Nederland. Indien 
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in de komende tijd een nieuwe variant zijn intrede doet, kunnen ook andere 
maatregelen dan een testverplichting noodzakelijk zijn.  
 
Tot de inwerkingtreding van de Eerste tranche Wet publieke gezondheid, is het 
kabinet genoodzaakt om voor het nemen van eventueel noodzakelijke collectieve 
maatregelen aanwijzingen te geven aan de voorzitter van de betrokken 
veiligheidsregio tot het vaststellen van een noodverordening. Omdat 
noodverordeningen in een rechtsstaat niet te lang kunnen duren, roepen we de 
Eerste Kamer op om het wetsvoorstel spoedig te behandelen.  

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Op 29 december jl. is vanuit de leden Omtzigt en Pouw-Verweij (JA21) verzocht 
de Tweede Kamer uiterlijk op 30 december per brief te informeren over de 
uitkomsten van het overleg van het HSC over de situatie in China, alsmede over 
de positie van Nederland tijdens dit overleg. In lijn met uw brief van 30 december 
jl. informeert u nu beide kamers over de uitkomsten van de IPCR -bijeenkomst op 
4 januari jl. en het vervolgproces. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Na besluitvorming – voorzien op 6 januari 2023 – volgt een nieuwe Kamerbrief en 
wordt waar nodig de informatie op rijksoverheid.nl aangepast. 

c. Financiële en personele gevolgen 
N.v.t. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
Zie paragraaf 3 Kernpunten. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De Kamerbrieven zijn intern afgestemd met WJZ en IZ. Verder zijn de 
Kamerbrieven afgestemd met JenV, IenW en BZ. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

g. Toezeggingen 
N.v.t. 

h. Fraudetoets 
N.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

a. Motivering 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 




