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Geachte heer De Jonge,
De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de
Koning en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hebben in hun vergadering van 6 juli 2021
gesproken over de toezeggingen die gedaan zijn tijdens zeven plenaire debatten in het kader van de
bestrijding van de covid-19-pandemie en de moties die daarbij zijn aangenomen.1 Zij berichten u
hierover als volgt.
Voornoemde leden hebben tijdens hun bespreking geconstateerd dat een aantal toezeggingen nog
openstaand is en dat een aantal moties nog niet (volledig) is uitgevoerd. Daarnaast constateren zij
dat sommige toezeggingen door actuele ontwikkelingen (gedeeltelijk) zijn achterhaald. Dit heeft hen
ertoe doen besluiten u te verzoeken de stand van zaken aan te geven ten aanzien van het overzicht
van toezeggingen en moties dat u in de bijlage bij deze brief aantreft, waarbij zij u vragen per
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Het betreft de plenaire debatten over de volgende onderwerpen:

- Wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (Kamerstukken 35 538);
- Wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstukken 35 526);
- Wetsvoorstel Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van
voorzieningen voor personenvervoer (Kamerstukken 35 695);
- Wetsvoorstel Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Kamerstukken 35 732);
- Bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
(Kamerstukken 35 526);
- Interpellatiedebat over de motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren
bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (Kamerstukken I 2020/21, 35 526, I) en de motie-Nicolaï (PvdD)
over de toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p van de Wet
publieke gezondheid (Kamerstukken I 2020/21, 35 695, E);
- Breed debat over covid-19 waarbij onder meer het wetsvoorstel Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen
(Kamerstukken 35 807) en het wetsvoorstel Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden
(Kamerstukken 35808) zijn betrokken.
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toezegging dan wel motie een zelfstandig leesbare reactie te geven en niet slechts te volstaan met
alleen een verwijzing naar eerder toegezonden documenten.
De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de
Koning en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving ontvangen gaarne uiterlijk vrijdag 10
september 2021 een reactie op de toezeggingen en moties in de bijlage bij deze brief en zien met
belangstelling daarnaar uit.
De minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
de minister van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen een afschrift van deze brief.
Hoogachtend,
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