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35 979 Goedkeuring van het Besluit houdende de vierde 
verlenging van de geldingsduur van bepalingen 
van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 
2021, 549) (Goedkeuringswet vierde verlenging 
geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19) 

Nr. 28  AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEIJEREN C.S. TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141 

Ontvangen 1 februari 2022 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In het opschrift wordt «Goedkeuring» vervangen door «Wijziging van de 
Wet publieke gezondheid en goedkeuring». 

II

In de beweegreden wordt na «noodzakelijk is» ingevoegd «de Wet 
publieke gezondheid te wijzigen teneinde sportbeoefening uit te sluiten 
van de bepalingen inzake het coronatoegangsbewijs, en». 

III

Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 01  

De Wet publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 58ra van de Wet publieke gezondheid wordt, onder vernum-
mering van het negende tot en met elfde lid tot tiende tot en met twaalfde 
lid, na het achtste lid een lid ingevoegd, luidende: 

9. Ten aanzien van deelname aan of toegang tot activiteiten of voorzie-
ningen voor de beoefening van sport worden geen regels als bedoeld in 
het eerste lid gesteld. 

1 Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.
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B

In artikel 58re, zesde lid, wordt «artikel 58ra, negende lid» vervangen 
door «artikel 58ra, tiende lid». 

 C

In artikel 68bis, derde lid, wordt «artikel 58ra, tiende lid» vervangen 
door «artikel 58ra, elfde lid». 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat het coronatoegangsbewijs niet meer 
verplicht is voor toegang tot de sportschool of voor andersoortige 
deelname aan sportactiviteiten. Sporten zorgt voor een betere fysieke en 
mentale conditie en is van groot belang voor een gezonde levensstijl. Het 
verkleint het risico op onder meer hart- en vaatziekten, obesitas en 
beroertes. Het is daarom in het belang van de volksgezondheid om sport 
zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen. Indien het coronatoe-
gangsbewijs bij sportactiviteiten wordt afgeschaft, zal dat er bovendien 
toe leiden dat personen zonder coronatoegangsbewijs niet langer in het 
geheel worden uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven en ten 
minste aan sportactiviteiten kunnen deelnemen. 

Van Meijeren
Pouw-Verweij
Van Haga
Van der Plas
Van Baarle
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