
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2020–2021 

35 526 Tijdelijke bepalingen in verband met 
maatregelen ter bestrijding van de epidemie van 
covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19) 

25 295 Infectieziektenbestrijding 

BS1  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 juli 2021 

Hierbij bied ik u een afschrift aan van de maatregelenbrief COVID-19 van 
6 juli 20212, die aan de Tweede Kamer de Staten-Generaal is verzonden. 

Tevens mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter uitvoering van 
artikelen 58c, tweede lid, en 58f, tweede lid, van de Wet publieke 
gezondheid, de navolgende regeling en algemene maatregel van bestuur 
aan: 
– Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling 

maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 
Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en 
de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met 
vaststellen van de veilige afstand op nul meter3. 

– Besluit houdende wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand in 
verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter4. 

De overlegging geschiedt voor wat betreft de regeling in het kader van de 
wettelijk voorgeschreven nahangprocedure (artikel 58c, tweede lid, van de 
Wet publieke gezondheid) en voor wat betreft de algemene maatregel van 
bestuur in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure 
(artikel 58f, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid). Op grond van de 
aangehaalde bepalingen treedt de regeling niet eerder in werking dan een 
week na deze overlegging en wordt voor de algemene maatregel van 
bestuur niet eerder een voordracht gedaan dan een week na deze 
overlegging. De termijn van de voor- en nahang dient, conform aanwijzing 
2.38 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, drievierde deel buiten een 
recesperiode te vallen. Hiervan kan worden afgeweken in spoedeisende 
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gevallen. In dit geval kon zowel de voor- als nahangtermijn niet eerder 
aanvangen omdat gewacht moest worden op advies van het OMT. De 
voor- en nahangtermijn kan niet na het reces afgemaakt worden omdat 
beoogd wordt de regeling en de amvb half augustus in werking te laten 
treden. Indien de Tweede Kamer binnen de termijn van een week besluit 
niet in te stemmen met de regeling, vervalt deze van rechtswege. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
H.M. de Jonge
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