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(Ingezonden 9 december 2022) 
Nadere vragen over instelling Maatschappelijk Impact Team van de fractieleden van de PvdD. 

Vraag 1 
Uit het antwoord op vraag 2 blijkt dat het kabinet ervoor kiest dat het Outbreak Management Team 
(hierna: OMT) en het MIT ieder een eigen route volgen. Het OMT-advies loopt via de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het MIT-advies loopt via het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Uit de beantwoording van vraag 4 blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
de interdepartementale voorbereiding van de eventueel te nemen maatregelen coördineert. 

a. Hoe verhoudt zich dit tot de fundamentele gelijkstelling van het OMT en het MIT? 
b. Wat houdt die coördinatie praktisch in? Wie doet het voorstel aan de Ministeriële 

Commissie Covid-19? 
c. Kan het voorstel een weging van het MIT-advies inhouden? Welke minister is daarvoor 

verantwoordelijk? 
d. Komt er een beslisnota tot stand waarin een weging van het MIT-advies is vervat? Zo 

ja, welke ambtenaren worden daarbij betrokken? 

Antwoord vraag 1 
Zoals beantwoord in de brief1 van 3 november 2022, is op verschillende manieren geborgd dat het 
OMT en het MIT een gelijkwaardige positie hebben. Omdat de adviezen aangeboden worden aan 
verschillende ministeries, is het van belang dat deze worden samengebracht tijdens de 
interdepartementale voorbereiding van de besluitvorming over de te nemen maatregelen. Het 
ministerie van VWS neemt het initiatief om de adviezen samen te brengen en, in ieder geval 
gezamenlijk met de ministeries van SZW en EZK (en waar nodig met andere vakdepartementen), 
een voorstel te doen voor de door het kabinet te overwegen adviezen en maatregelen.  

Na interdepartementale afstemming (breed met alle betrokken departementen) wordt het voorstel 
door de ministers van VWS, SZW en EZK gezamenlijk aan de Ministeriële Commissie COVID-19 
(MCC-19) aangeboden. Zoals ik in mijn reactie (3 november 2022) op uw vragen van 4 oktober 
2022 aangegeven heb, lichten de voorzitters van het MIT en het OMT hun adviezen mondeling toe 
in de MCC-19. Het is vervolgens aan het kabinet de weging tussen het MIT- en OMT-advies te 
verrichten en te besluiten over het al dan niet nemen van maatregelen en/of adviezen. De 
documenten ter ondersteuning van besluitvorming over adviezen en maatregelen worden met de 
Kamers gedeeld (OMT-advies, MIT-advies, uitvoeringsadvies en de stukken die voorliggen in de 
MCC-19). 
De coördinatie van VWS bij deze gezamenlijke interdepartementale voorbereiding doet niet af aan 
de fundamentele gelijkstelling van het OMT en het MIT.  

Vraag 2 
Bij het antwoord op vraag 7 gaat u in op de onafhankelijkheid en bevoegdheden om leden van het 
MIT te vervangen. Op de vraag in hoeverre wettelijk is geregeld dat partijdigheid en 
belangenverstrengeling wordt voorkomen, wordt niet ingegaan. 

a. In welk voorschrift is geregeld dat een lid niet deelneemt “aan de beraadslaging of    
besluitvorming over een advies waarbij hij persoonlijk is betrokken”?  

b. In welk voorschrift is geregeld dat deelname aan besluitvorming door een lid niet mag 
plaatsvinden als er ‘schijn van partijdigheid’ bestaat?  

c. Als er geen voorschrift geldt als bedoeld onder a of b, bent u dan bereid om alsnog zo’n 
voorschrift vast te stellen? 

Antwoord vraag 2 
Artikel 7, vierde lid, van het Instellingsbesluit Commissie Maatschappelijk Impact Team regelt dat 
een lid niet deelneemt aan de beraadslaging of besluitvorming over een advies waarbij hij 
persoonlijk is betrokken.  

 
1 Brief van 3 november 2022, met kenmerk 2022-0000221663 



In die situatie kan de Commissie die persoon laten vervangen. 
Artikel 3, vierde lid, van het Instellingsbesluit Commissie Maatschappelijk Impact Team regelt dat 
de voorzitter en andere leden op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak aan de Commissie 
deelnemen. Daarmee wordt de onafhankelijkheid van de betrokken leden geborgd en eveneens 
voorkomen dat er een schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan. Het is dus de 
verantwoordelijkheid van de commissie en de voorzitter om hierop toe te zien. In het uiterste geval 
waar dit onvoldoende gebeurt, stelt artikel 3, derde lid, de Minister in staat om de voorzitter en 
andere leden te schorsen en ontslaan. Een extra voorschrift is dan ook niet nodig. 

Vraag 3 
In het antwoord op vraag 8 wordt niet ingegaan op de vraag of het MIT een bestuursorgaan is als 
bedoeld in de Wet open overheid.  

a. De leden van de PvdD-fractie vragen u alsnog een antwoord hierop te geven. 
b. Als iemand het verzoek om informatie niet richt aan de minister van Sociale Zaken en       

Werkgelegenheid maar aan het MIT, is het MIT dan zelfstandig bevoegd op dat verzoek te 
beslissen? 

Antwoord vraag 3 
Het MIT is zelf geen bestuursorgaan als bedoeld in de Wet open overheid, maar valt wel onder de 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, te weten de minister van SZW. Aangezien het MIT 
geen bestuursorgaan is als bedoeld in de Wet open overheid, is het MIT niet bevoegd om 
zelfstandig te beslissen op Woo-verzoeken. Mocht er een informatieverzoek bij het MIT 
binnenkomen, dan zal het MIT dat overdragen aan de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist als verantwoordelijk 
bestuursorgaan voor het MIT op een informatieverzoek met betrekking tot het MIT. 

Vraag 4 
In de brief van 16 september 2022 schrijven de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en van Economische Zaken en Klimaat en u: “Het OMT en MIT zal, indien de epidemiologische 
situatie daar om vraagt, gelijktijdig om advies worden gevraagd. Beide adviezen zullen naar het 
BAO [bedoeld wordt: Bestuurlijk Afstemmingsoverleg] worden gestuurd […].” Hoe verhoudt zich dit 
met het voornoemde antwoord op vraag 4, waarin wordt aangegeven dat het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport de interdepartementale voorbereiding van de besluitvorming 
coördineert?  

Antwoord vraag 4 
Ik zie geen spanning tussen de coördinerende rol van het ministerie van VWS en het versturen van 
beide adviezen aan het BAO. Het BAO beoordeelt, tegen de achtergrond van het MIT-advies, de 
bestuurlijke haalbaarheid en wenselijkheid van het OMT advies. Het OMT- en MIT-advies zullen 
beide naar uw Kamer worden gestuurd en worden ook beide meegenomen door het kabinet in de 
besluitvorming en in de voorbereiding daarop.


