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35 874 Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19 in verband met regeling van het 
vereiste van goedkeuring bij wet van een 
koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in 
artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat een 

koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de 
Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wordt goedgekeurd bij wet; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Artikel VIII, vierde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wordt 
vervangen door twee leden, luidende: 

4. Na plaatsing in het Staatsblad van een krachtens het derde lid 
vastgesteld koninklijk besluit wordt onverwijld een voorstel van wet tot 
goedkeuring van dat koninklijk besluit bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal ingediend. Over het voorstel kan het horen van de Afdeling 
advisering van de Raad van State achterwege blijven. 

5. Indien een van de Kamers der Staten-Generaal tot het niet-aannemen 
van het voorstel besluit of het voorstel wordt ingetrokken voordat de in 
het koninklijk besluit genoemde termijn waarop de daarin genoemde 
bepalingen of onderdelen daarvan vervallen is verstreken, vervallen die 
bepalingen of onderdelen met ingang van de tweede dag na de dag 
waarop het voorstel is verworpen of ingetrokken. 

ARTIKEL II  

In artikel 58t van de Wet publieke gezondheid vervalt de zinsnede «elke 
drie maanden» en wordt aan het slot de zinsnede «, van de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19» ingevoegd. 
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ARTIKEL III  

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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