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35 538 Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet 
van een notificatieapplicatie bij de bestrijding 
van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter 
voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet 
notificatieapplicatie covid-19) 

Nr. 25  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 december 2021 

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit, houdende verlenging van de 
Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-191. 

De Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 komt in beginsel op 
10 januari 2022 te vervallen. Dat zou betekenen dat de inzet van Corona-
Melder per deze datum moet worden beëindigd. Gelet op het hoge aantal 
besmettingen op dit moment en het advies van de Begeleidingscom-
missie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 om het gebruik van 
CoronaMelder in ieder geval voort te zetten tot en met het voorjaar 2022 
wordt voorgesteld de inzet van CoronaMelder te verlengen. Het onder-
havige besluit bepaalt daarom de vervaldatum van de Tijdelijke wet 
notificatieapplicatie covid-19 op drie maanden na 10 januari 2022, te 
weten 10 april 2022. 

Vanwege het kerstreces wordt het ontwerpbesluit eerder dan gebruikelijk 
aan uw Kamer overgelegd. Gelet op aanwijzing 2.38 van de Aanwijzingen 
voor de regelgeving waarin is vastgelegd dat een voorhangperiode zo 
mogelijk voor ten minste drie vierde deel buiten een recesperiode dient te 
vallen én de verdere procedure om het besluit tijdig in het Staatsblad te 
publiceren is het noodzakelijk de voorhang vroegtijdig plaats te laten 
plaatsvinden. 

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal. 

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

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Ontvangen ter Griffie op 1 december 2021.

De voordracht voor het vast te stellen 
koninklijk besluit is aan de Kamer overgelegd 
tot en met 8 december 2021.

De voordracht voor het vast te stellen 
koninklijk besluit kan niet eerder worden 
gedaan dan op 9 december 2021.
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