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Geachte heer Weerwind, 

 
De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis 

van de Koning hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 20 oktober 20221, 

waarin u vragen naar aanleiding van het ontwerp van het Besluit tot wijziging van enkele 

vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van 

COVID-192 (hierna: besluit) heeft beantwoord. Het betreft de destijds voorgehangen dertiende 

verlenging van deze voorzieningen, over de periode 1 augustus - 1 oktober 2022. Naar 

aanleiding van uw beantwoording willen zij u het volgende verzoeken. 

 

U schrijft het volgende in uw brief: 

 

“De tot nu toe genomen verlengingsbesluiten zijn niet ingegeven door wensen om voorzieningen 

al dan niet permanent te maken […]. In de eerste periode na vaststelling van de tijdelijke 

wetgeving zijn de verlengingsbesluiten primair gebaseerd op de overweging dat de actuele 

situatie ten tijde van die verlengingen het noodzakelijk maakte de voorzieningen te kunnen 

blijven gebruiken. Nadien, toen de besmettingsdruk en daarmee ook de acute noodzaak voor 

het gebruik van de voorzieningen duidelijk was teruggelopen, zijn de verlengingsbesluiten 

primair ingegeven door de inschatting dat het definitief laten vervallen daarvan nog niet 

wenselijk was vanwege de waarschuwingen van deskundigen over de mogelijkheid van toename 

van het aantal besmettingen door mutaties van het virus en door seizoensomstandigheden.”3 

 

Voornoemde leden stellen zich op het standpunt dat van tijdelijke wet- en regelgeving als 

instrument slechts gebruikgemaakt kan worden wanneer bijzondere omstandigheden daartoe 

nopen. In het onderhavige geval betreft het de bestrijding van de COVID-19-pandemie. Er moet 

daarnaast een noodzaak zijn om dergelijke wet- en regelgeving te verlengen, zo ook voor de 

verlenging van de voorzieningen in het voornoemde besluit. Dat verlengingen van voorzieningen 

 

1 Kamerstukken I 2022/23, 35 434/35 449 (R2147)/35 457/35 497/25 295, U. 

2 Kamerstukken I 2021/22, 35 434/35 449 (R2147)/35 457/35 497/25 295, S. 

3 Kamerstukken I 2022/23, 35 434/35 449 (R2147)/35 457/35 497/25 295, U, p. 6. 
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slechts plaatsvinden om er mogelijk in de toekomst weer gebruik van te kunnen maken, vinden 

de leden wetgevingstechnisch gezien niet de juiste weg. Dan ligt het volgens hen eerder voor de 

hand dat dergelijke voorzieningen in permanente wet- en regelgeving worden opgenomen.  

 

In dat kader verzoeken zij u een tijdpad te geven, waarin aangegeven wordt wat de 

verschillende stappen zijn in het proces tot het permanent maken van bepaalde tijdelijke 

voorzieningen waarover u schrijft, zodat de leden daar een scherper beeld van krijgen. Daarbij 

vragen zij u ook specifieker aan te geven wanneer u verwacht dat verlenging van de 

voorzieningen niet meer noodzakelijk wordt geacht, nu u in uw brief schrijft dat het einde van 

verlenging onderhand in zicht komt en dat na de winterperiode daar met meer zekerheid over 

geoordeeld kan worden.4 

 

De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis 

van de Koning vertrouwen erop dat u aan hun verzoek gehoor wilt geven. Zij ontvangen het 

tijdpad graag wanneer u het ontwerpbesluit inzake de eerstvolgende verlenging van de  

COVID-19-voorzieningen de Kamer toezendt. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Mr. drs. M.M. de Boer      Drs. T. Klip-Martin 

Voorzitter van de vaste commissie voor   Voorzitter van de vaste commissie voor 

Justitie en Veiligheid     Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 

 

 

Mr. B.O. Dittrich  

Voorzitter van de vaste commissie voor   

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat /  

Algemene Zaken en Huis van de Koning 

 

4 Kamerstukken I 2022/23, 35 434/35 449 (R2147)/35 457/35 497/25 295, U, p. 7. 


