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1. Aanleiding
De vaste commissie voor VWS heeft op 15 december 2021 verslag uitgebracht
over het wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging Twm covid-19. U wordt
gevraagd in te stemmen met de bijgevoegde nota n.a.v. het verslag en daartoe
die nota alsmede de aanbiedingsbrief mede namens uw ambtgenoten van JenV en
BZK te ondertekenen.
2. Geadviseerd besluit
Instemmen met de nota n.a.v. het verslag.
I.v.m. de deadline:
Het verslag is op 15 december 2021 uitgebracht. De in deze beslisnota
opgenomen deadline houdt verband met de aan de Eerste Kamer gedane
toezegging om schriftelijke vragen over de goedkeuringswet onverwijld te
beantwoorden. De stukken zitten gelijktijdig in de lijn bij JenV en BZK.
3. Kernpunten
x
De geldingsduur van de Twm is bij koninklijk besluit (op 1 bepaling na) met
drie maanden verlengd van 1 december 2021 tot 1 maart 2022.
x
Het wetsvoorstel regelt de goedkeuring van deze vierde verlenging van de
geldingsduur van de Twm.
x
De leden van de fracties VVD, D66 en de SP hebben in het verslag enkele
vragen gesteld over de goedkeuringswet, de endemische fase, over het
wetsvoorstel wijziging Wpg in verband met een sluitingsbevoegdheid ten
aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak, over de
toekomst van de Twm en de uitvoering van de motie-Hijink inzake herziening
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x

van de Wpg.
Op een aantal van deze vragen is in eerdere beantwoording of kamerbrieven
ingegaan, waarbij is aangesloten.

4. Toezeggingen
Nieuwe toezegging gedaan in de nota n.a.v. het verslag: In antwoord op de
vragen van de leden van de VVD-fractie over het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet publieke gezondheid (Wpg) in verband met een sluitingsbevoegdheid ten
aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak: “(…) De reden
dat de regering ondanks deze bestaande bevoegdheden het wetsvoorstel heeft
ingediend, is dat met dit wetsvoorstel een snel, eenduidig en toegespitst
instrument aan de gereedschapskist van de burgemeester wordt toegevoegd dat
expliciet de burgemeester de bevoegdheid toekent om een locatie te kunnen
sluiten bij een uitbraak van het virus. Deze toegespitste bevoegdheid zorgt ervoor
dat geen discussie bestaat over de vraag of de sluiting na een uitbraak van het
virus op de juiste grondslag is gebaseerd. Het nieuwe kabinet zal zich opnieuw
beraden of dit wetsvoorstel, en zo ja in welke vorm, wordt doorgezet.”
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5. Afstemming
Intern VWS (WJZ, PDC-19, DGV), JenV, BZK.
6. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
In deze nota zijn de tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau
onleesbaar gemaakt.

senior jurist
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