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AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEIJEREN
Ontvangen 1 februari 2022
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In het opschrift wordt «Goedkeuring» vervangen door «Wijziging van de
Wet publieke gezondheid en goedkeuring».
II
In de beweegreden wordt na «noodzakelijk is» ingevoegd «de Wet
publieke gezondheid te wijzigen teneinde de bepalingen inzake het
coronatoegangsbewijs te schrappen, en».
III
Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 01
De Wet publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:
A
In hoofdstuk Va vervalt paragraaf 3a.
B
Artikel 68bis wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder b, vervalt «artikel 58re, derde of achtste lid,
onder a, b of c,».
2. In het tweede lid vervalt «, artikel 58re, eerste of achtste lid, onder d,
of artikel 58rf, vierde lid».
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3. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met
zesde lid tot derde tot en met vijfde lid.
4. In het vierde lid (nieuw) wordt na «artikel 58f, eerste lid,» ingevoegd
«of» en vervalt «artikel 58re, eerste of achtste lid, onder d, of artikel 58rf,
vierde lid».
Toelichting
Dit amendement regelt dat alle activiteiten en voorzieningen in
Nederland weer voor iedereen toegankelijk worden zonder coronatoegangsbewijs. De inzet van coronatoegangsbewijzen maakt inbreuk op
fundamentele grondrechten, zoals het recht op gelijke behandeling en het
recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Het coronatoegangsbewijs
heeft ertoe geleid dat er een tweespalt is ontstaan in de samenleving.
Toen het coronatoegangsbewijs werd ingevoerd, werd gesteld dat dit
noodzakelijk zou zijn in het belang van de volksgezondheid. Inmiddels
wordt steeds duidelijker dat het hiervoor geen geschikt middel is. De
grondrechtenbeperkingen als gevolg van dit instrument, zijn daarom niet
proportioneel.
Van Meijeren
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