
Memo afzender Directie Inhoud 
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  e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid 

Welzijn en Sport (VWS), en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / 

Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) 

 

 

 datum 8 juli 2022  

 betreft Covid-19-toezeggingen op het gebied van VWS  

 
 

In september aanstaande zal het gebruikelijke halfjaarlijkse rappel uitgaan naar de minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een lijst van (deels) openstaande toezeggingen 

waarvan de termijn op 1 juli 2022 is verstreken. Gelet op de verwerping van het 

wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen 

covid-191 op 17 mei 2022 zijn de tijdelijke bepalingen in het kader van de bestrijding van de 

covid-19-epidemie uit hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid per 20 mei 2022 

vervallen. Er staat nog een aantal covid-19-toezeggingen open, waarvan een deel betrekking 

heeft op dit hoofdstuk. Aan de hand van dit memo kan worden besloten of deze 

toezeggingen kunnen worden afgevoerd, of dat het als wenselijk wordt gezien dat deze wel 

in het rappel worden meegestuurd.   

 

In onderstaand overzicht van openstaande toezeggingen vindt u de titel en de samenvatting 

van de toezegging en een ambtelijk voorstel over de status van de toezegging. Indien het 

ambtelijk voorstel grijs gemarkeerd is, dan wordt geadviseerd de toezegging af te voeren, 

omdat die vanwege de verwerping van voornoemd wetsvoorstel niet langer actueel is. Een 

geel gemarkeerd ambtelijk voorstel geeft het advies aan om de toezegging wel op te nemen 

in het halfjaarlijkse rappel.  

 

Aan het slot van dit memo (vanaf pagina 6) vindt u de legisprudentietoezeggingen terug. Dit 

zijn doorlopende toezeggingen. Deze toezeggingen worden nooit meegenomen in 

halfjaarlijkse rappels (alleen bij het aantreden van een nieuw kabinet worden ze eenmalig 

aangeboden). Desalniettemin is bij deze toezeggingen ook geïnventariseerd of deze 

afgevoerd kunnen worden (grijs gemarkeerd). Een blauw gemarkeerd advies betekent dat de 

legisprudentietoezegging als openstaand kan blijven worden aangemerkt.   

  

 
1 Kamerstukken 36 042. 
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1. Koppeling suggesties Covid-19 maatregelen en weging (T03137) 

 

Samenvatting 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe dat in alle brieven die de Kamer zal ontvangen met 

betrekking tot Covid-19 maatregelen, altijd een directe koppeling zal worden gelegd tussen 

suggesties voor maatregelen en een weging waarom die wel of niet meegenomen worden. 

 

Ambtelijk voorstel 

Nu er geen maatregelen meer getroffen kunnen worden op grond van de Tijdelijke wet 

maatregelen covid-19 door verwerping van het wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde 

verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19, kan de toezegging afgevoerd 

worden. 

 

2. Langetermijnstrategie in relatie tot scenario’s WRR en KNAW (T03324) 

 

Samenvatting 

De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Bruijn-

Wezeman (VVD), Verkerk (ChristenUnie) en Karakus (PvdA), toe om in het eerste 

kwartaal van 2022 te komen met een plan van aanpak – de langetermijnstrategie – voor de 

wijze waarop moet worden omgegaan met de vijf scenario’s van WRR en KNAW; daarbij zal 

ook worden ingegaan op de gevolgen voor de zorg, de pandemische paraatheid en het door 

het lid Verkerk geschetste paradigma. 

 

Ambtelijk voorstel 

Voorgesteld wordt deze toezegging mee te nemen in het halfjaarlijkse rappel, om te bezien 

of op alle aspecten van de toezegging reeds is gereageerd. 

 

3. Toezegging Snellere behandeling verlenging Twm covid-19 (T03329) 

 

Samenvatting 

De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Janssen (SP) 

en De Boer (GroenLinks), toe zich in te zetten om bij de verlengingen van de Tijdelijke wet 

maatregelen covid-19 (Twm covid-19) sneller te handelen, door enerzijds het verlengings-KB 

eerder te publiceren – rekening houdend met het proportionaliteitsvereiste – en onverwijld 

daarna de goedkeuringswet in te dienen en anderzijds de vragen vanuit de Tweede Kamer 

over de goedkeuringswet zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

 

 

 

 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/koppeling_suggesties_covid_19
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/langetermijnstrategie_in_relatie
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/snellere_behandeling_verlenging
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Ambtelijk voorstel 

Nu het wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet 

maatregelen covid-19 is verworpen, wordt geadviseerd deze toezegging af te voeren. 

 

4. Toezegging Overzicht communicatie ter voorkoming polarisatie (T03331) 

 

Samenvatting 

De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Karakus 

(PvdA), toe om een overzicht te maken met wat er betreffende communicatie wordt gedaan 

om mogelijke polarisatie te voorkomen. 

 

Ambtelijk voorstel 

De toezegging meenemen in het halfjaarlijkse rappel. 

 

5. Toezegging Onderliggend lijden bij ziekenhuisopname na coronabesmetting 

(T03333) 

 

Samenvatting 

De minister van VWS zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV), toe 

na te gaan in hoeverre hij de Kamer op een aanvullende, kwalitatieve manier kan informeren 

over onderliggend lijden bij ziekenhuisopname na een coronabesmetting. 

 

Ambtelijk voorstel 

De toezegging meenemen in het halfjaarlijkse rappel. 

 

6. Toezegging Amendementsrecht  (T03357) 

 

Samenvatting 

De minister van VWS zal, naar aanleiding van een vraag van het lid Nicolaï (PvdD), de 

bewindspersonen van BZK en JenV verzoeken de Kamer schriftelijk te informeren over het 

amendementsrecht in relatie tot de grondwetsgeschiedenis. 

 

Ambtelijk voorstel 

De toezegging meenemen in het halfjaarlijkse rappel. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/overzicht_communicatie_ter
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/onderliggend_lijden_bij
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/amendementsrecht_35_979
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7. Toezegging Chief medical officer (T03358) 

 

Samenvatting 

De minister van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Otten 

(Fractie-Otten), informeren over de uitwerking van de chief medical officer, zodra hier meer 

over bekend is. 

 

Ambtelijk voorstel  

De toezegging heeft als deadline 1 januari 2023. Deze zal daarom in de vooruitblik van het 

aanstaande halfjaarlijkse rappel meegenomen worden. 

 

8. Toezegging Hoofdlijnen tussenwet covid-19 (T03359) 

 

Samenvatting 

De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Boer 

(GroenLinks; mede namens VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en OSF) en Van der Voort 

(D66), toe in de brief van maart 2022 over de langetermijnaanpak van de coronapandemie 

tevens de hoofdlijnen van een tussenwet uiteen te zetten; ook in deze tussenwet zullen 

duidelijke criteria worden opgenomen ten aanzien van de weging van de noodzaak en de 

proportionaliteit van maatregelen, zal de duur van de maatregelen worden vastgelegd en 

zullen de democratische controle van en zeggenschap over grondrechtbeperkende 

maatregelen worden verankerd. 

 

Ambtelijk voorstel 

De Kamer is bij brief van 31 maart 2022 geïnformeerd over de toezegging.2 De toezegging 

was ter bespreking geagendeerd op 5 april 2022. De toezegging kan desalniettemin 

meegenomen worden in het halfjaarlijkse rappel, gelet op de toegezegde aspecten die de 

tussenwet zal bevatten. 

 

9. Toezegging Noodrecht (T03412) 

 

Samenvatting 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Recourt (PvdA), toe om de vraag over de conclusie van de Raad van State 

dat het noodrecht gedateerd is, door te spelen naar de minister van Justitie en Veiligheid. 

 

 

 

 
2 Kamerstukken I 2021/22, 25 295 / 35 526, DZ, p. 5. 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/chief_medical_officer_35_979
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/hoofdlijnen_tussenwet_covid_19_35
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/noodrecht_36_042
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Ambtelijk voorstel 

Uit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 18 mei 2022 blijkt dat zij aan de 

slag gaat met de modernisering van het noodrecht (29 668 / 26 957 / 35 526, C;  

pagina 5). De toezegging kan daarom afgevoerd worden. 

 

10. Toezegging Sluiting van sectoren (T03414) 

 

Samenvatting 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid De Bruijn-Wezeman (VVD), toe om in de brief over de uitwerking voor de 

lange termijn, die medio juni naar de Kamers wordt gestuurd, in te gaan op de 

sluitingsbevoegdheden en omstandigheden. 

 

Ambtelijk voorstel 

De toezegging opnemen in het halfjaarlijkse rappel. 

 

  

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20220519/verslag_van_een_schriftelijk/document3/f=/vlt3d42imqzr.pdf
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/sluiting_van_sectoren_36_042
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Legisprudentietoezeggingen 

 

11. Toezegging Broncode Google en Apple (T03013) 

 

Samenvatting 

De minister van VWS zegt, naar aanleiding van een opmerking van het lid Gerkens (SP), 

bereid te zijn om in Europees verband met Google en Apple het gesprek aan te gaan om zo 

veel mogelijk van de broncode te openbaren en zal de Kamer daarover periodiek informeren. 

 

Ambtelijk voorstel 

Bij brief van 10 september 2021 werd de Kamer geïnformeerd over de toezegging op  

pagina 8.3 Daarbij werd verwezen naar een eerdere brief aan de Eerste Kamer.4 Op 28 

september 2021 is besloten de toezegging als doorlopend aan te merken. De toezegging kan 

in stand gehouden worden. 
 

12. Toezegging Privacyvoorwaarden corona-app (T03016) 

 

Samenvatting 

De minister van VWS zegt, naar aanleiding van een opmerking van het lid De Boer 

(GroenLinks), toe de app buiten werking te stellen, als die niet langer voldoet aan de 

privacyvoorwaarden. 

 

Ambtelijk voorstel 

De toezegging kan in stand gehouden worden, aangezien de CoronaMelder nog bestaat (de 

werking ervan is wel opgeschort op dit moment). 

 
13. Toezegging Overdracht bevoegdheden (T03018)  

 

Samenvatting 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

opmerking van het lid De Boer (GroenLinks), toe binnen twee dagen aan beide Kamers 

mededeling te doen van besluiten om bevoegdheden van de burgemeester over te hevelen 

naar de voorzitter van de veiligheidsregio. 

 

 

 

 

 

 
3 Kamerstukken I 2020/21, 35 526 / 25 295, CF, p. 8. 
4 Kamerstukken I 2020/21, 35 538, O. 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/broncode_google_en_apple_35_538
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/privacyvoorwaarden_corona_app_35
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/overdracht_bevoegdheden_35_526
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Ambtelijk voorstel 

Het ministerie van VWS heeft op 11 februari 2021 ambtelijk laten weten dat indien wordt 

besloten om bevoegdheden van de burgemeester over te hevelen naar de 

veiligheidsregiovoorzitter, de beide Kamers daarover geïnformeerd zullen worden. De 

toezegging kan in stand gehouden worden. 

 

14. Toezegging Voortgangsberichten (T03021) 

 

Samenvatting 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de Kamer, naar aanleiding van 

opmerkingen van de leden Van Dijk (SGP), Prins (CDA) en De Boer (GroenLinks), via de 

maandelijkse voortgangsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen en het 

toekomstperspectief. 

 

Ambtelijk voorstel 

Gelet op de recent gedane toezegging aan het lid Janssen (SP) (T03413) betreffende de 

informatievoorziening van de Kamer, wordt geadviseerd om deze toezegging af te voeren en 

de nieuwe toezegging te gebruiken. 

 

15. Toezegging Onverwijld antwoorden (T03215) 

 

Samenvatting 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Van der Voort (D66), toe dat schriftelijke vragen over een 

goedkeuringswet binnen een paar dagen worden beantwoord. 
 

Ambtelijk voorstel 

Nu het wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet 

maatregelen covid-19 is verworpen, wordt geadviseerd deze toezegging af te voeren. 

 

16. Toezegging De Kamer vooraf informeren over het verlengings-KB (T03320)  

 

Samenvatting 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Nicolaï (PvdD), toe dat de Kamer steeds per brief geïnformeerd wordt 

voorafgaand aan het slaan van het verlengings-KB over wat de inhoud van het verlengings-

KB gaat worden, opdat de Kamer daarop kan interveniëren. 

 

Ambtelijk voorstel 

Nu het wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet 

maatregelen covid-19 is verworpen, wordt geadviseerd deze toezegging af te voeren. 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/voortgangsberichten_35_526
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/informatievoorziening_covid_19_36
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/onverwijld_antwoorden_35_874
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/de_kamer_vooraf_informeren_over
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17. Toezegging Informatievoorziening covid-19 (T03413) 

 

Samenvatting 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

opmerking van het lid Janssen (SP), toe om open te zijn over de informatievoorziening uit 

het verleden en de Kamer te blijven informeren via stand van zakenbrieven. 

 

Ambtelijk voorstel 

De toezegging kan in stand gehouden worden. 

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/informatievoorziening_covid_19_36

