
Bijlage bij brief rappel toezeggingen en moties maatregelen covid-

19-bestrijding juli 2021 

 

Toezeggingen 

Nr. Onderwerp Betrokken 

lid/leden 

Opmerking/deadline 

1. Wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35 538) 

T03013 Broncode Google en Apple  

 

Gerkens (SP) 1 januari 2021 

T03016 Privacyvoorwaarden corona-app  

 

De Boer 

(GroenLinks) 

Geen deadline 

2. Wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 526) 

T03018 Overdracht bevoegdheden  

 

De Boer 

(GroenLinks) 

 

Het ministerie van VWS heeft laten 

weten dat indien wordt besloten om 

bevoegdheden van de burgemeester 

over te hevelen naar de 

veiligheidsregiovoorzitter, de beide 

Kamers daarover geïnformeerd zullen 

worden.  

Geen deadline 

3. Wetsvoorstel Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen 

voor personenvervoer (35 695) 

T03052 Brief over schrijnende situaties en 

motie-Van Hattem 

De Boer 

(GroenLinks), 

Van Hattem (PVV) 

 

1 maart 2021 

T03054 Uitwerking uitzonderingsbepaling in 

ministeriële regeling 

 

Frentrop (FVD), 

Nicolaï (PvdD) 

1 maart 2021 

4. Wetsvoorstel Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht  covid-19 (35 732) 

T03120 Brief aan de Eerste Kamer sturen 

inzake wettelijke mogelijkheden 

quarantaineplicht en de toepassing 

hiervan 

 

De Boer 

(GroenLinks) 

1 april 2021 

 

T03121 De Eerste Kamer informeren over 

covid-maatregelen naast de 

maatregelen op basis van de Tijdelijke 

wet maatregelen covid-19 

De Boer 

(GroenLinks) 

Geen deadline 



Nr. Onderwerp Betrokken 

lid/leden 

Opmerking/deadline 

T03122 De Eerste Kamer een gedetailleerde 

uiteenzetting sturen over het op- en 

afschalen van de routekaart 

Recourt (PvdA) 1 april 2021 

T03123 Betere informatievoorziening en 

inzichtelijkheid geven in de bredere 

besluitvorming omtrent covid-19 

maatregelen 

De Boer 

(GroenLinks), 

Bikker 

(ChristenUnie) 

5 maart 2021 

T03124 De rol van de Eerste Kamer in het 

proces met betrekking tot de covid-19 

maatregelen bij de Tweede Kamer 

onder de aandacht brengen en vragen 

of het aanpassing behoeft 

Janssen (SP) 1 april 2021 

5. Bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19  

(35 526) 

T03125 De Eerste Kamer voorzien van 

toekomstscenario’s en de indicatoren 

die hierin worden meegewogen 

 

Van Hattem (PVV),  

De Bruijn-

Wezeman 

(VVD) 

De toezegging is voldaan wat betreft 

het gedeelte van de 

toekomstscenario’s. 

1 juni 2021 

T03127 De correspondentie tussen de Eerste 

Kamer en de minister over de 

modaliteiten delen met de Tweede 

Kamer 

De Boer 

(GroenLinks) 

1 april 2021 

T03128 De rechtsstatelijke werkwijze 

meenemen in het debat in de Tweede 

Kamer 

Bikker 

(ChristenUnie) 

1 april 2021 

6. Interpellatiedebat over de motie-Van Hattem c.s. (35 526, I) en de motie-Nicolaï (35 695, E) 

T03137 Koppeling suggesties Covid-19 

maatregelen en weging 

Kluit (GroenLinks) 1 juli 2021 

T03138 Verslag bijeenkomst vervoerders 

aanbieden 

Nicolaï (PvdD) 1 juli 2021 

7. Breed debat over covid-19 

T03141 Plan van aanpak aanpassing Twm Janssen (SP),  

De Boer 

(GroenLinks), 

Prins (CDA) 

1 juli 2021 

T03144 Regionale covid-19-maatregelen bij 

regionale uitbraak 

Verkerk 

(ChristenUnie) 

1 januari 2022 



Nr. Onderwerp Betrokken 

lid/leden 

Opmerking/deadline 

T03148 Evaluaties aanpak coronacrisis Nicolaï (PvdD), 

Prins (CDA), 

De Boer 

(GroenLinks), 

Verkerk 

(ChristenUnie) 

1 juli 2021 

T03149 Loslaten groepsgrootte in 

openingsplan 

Kluit (GroenLinks) 1 september 2021 

T03150 Inzet vaccins buitenland Verkerk 

(ChristenUnie), 

Raven (OSF) 

1 september 2021 

 

 

 

Moties 

Nr. Onderwerp Indiener 

1. Wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35 538) 

35 538, J Doorontwikkeling van de CoronaMelder-app 

 

Gerkens (SP) 

2. Wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 526) 

35 526, I Het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij 

maatregelen en/of ministeriële regelingen 

Van Hattem (SP) 

35 526, L Bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij 

verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Janssen (SP) 

3. Wetsvoorstel Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van 

voorzieningen voor personenvervoer (35 695) 

35 695, E Toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het 

vijfde lid van artikel 58p van de Wet publieke gezondheid 

Nicolaï (PvdD) 

4. Wetsvoorstel Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35 732) 

35 732, F Het vervallen van een avondklok als de Eerste Kamer 

binnen een week besluit daarmee niet in te stemmen 

Nicolaï (PvdD) 

5. Bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-

19 (35 526) 

35 526, AK Delegatie onder vereiste goedkeuring bij wet De Boer (GroenLinks) 



Nr. Onderwerp Indiener 

6. Interpellatiedebat over de motie-Van Hattem c.s. (35 526, I) en de motie-Nicolaï (35 695, E) 

 

Bij dit debat zijn geen moties ingediend. 

7. Breed debat over covid-19 

35 526, BH Een gedegen visie en toekomstplan voor de zorg Van der Voort (D66) 

 


