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25 295 Infectieziektenbestrijding 

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) 

AK1  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 juni 2022 

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit, houdende de wijziging van het 
Tijdelijk Besluit DCC in verband met het aanwijzen van de GGD Twente, 
het expliciteren van de verwerkingsverantwoordelijke, het schrappen van 
de samenloop met het coronatoegangsbewijs en het opnemen van een 
grondslag voor het bijhouden van lijsten van ingetrokken DCC’s. Voor de 
inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van 
toelichting. 

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is 
opgenomen in artikel 6ba, derde lid, van de Wet publieke gezondheid en 
biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbe-
sluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal 
worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. 
Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de 
Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan één week nadat 
het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 
Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met 
ingang van 12 juli 2022 omdat sinds 12 april 2022 per spoedregeling is 
geregeld dat de GGD Twente vaccinatiecertificaten, als bedoeld in artikel 
8, eerste lid, van de Verordening, kan uitgeven. Op grond van de wet geldt 
deze spoedregeling voor een termijn van ten hoogste drie maanden 
(artikel 6ba, vierde lid, Wet publieke gezondheid). 

1 De letters AK hebben alleen betrekking op 25 295.
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Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.J. Kuipers
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