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1. Aanleiding 
Aan de Tweede Kamer is bericht dat het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding 
inzet coronatoegangsbewijzen zal worden ingetrokken. Bijgaand treft u de daartoe 
strekkende brief aan de Tweede Kamer aan. 

2. Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met verzending van de brief aan de 
Tweede Kamer. 

U wordt verzocht om uiterlijk 20 juni 2022 op deze nota te reageren. 

3. Kernpunten 
Het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen is op 
22 november 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Na een eerste schriftelijke 
ronde is de behandeling stil komen te liggen. Twee andere, tegelijkertijd 
ingediende wetsvoorstellen omtrent het coronatoegangsbewijs (o.a. invoering van 
2G) zijn eerder al ingetrokken. 

Het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen strekt 
tot een wijziging van paragraaf 3a van hoofdstuk Va van de Wet publieke 
gezondheid (Wpg) en heeft als doel om de inzet van het coronatoegangsbewijs op 
de arbeidsplaats mogelijk te maken. In het voorgenomen zesde verlengingsbesluit 
van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) is de geldingsduur van 
paragraaf 3a van de Wpg niet verlengd. In het verlengde hiervan is aan de 
Tweede Kamer bericht dat voornoemd wetsvoorstel zal worden ingetrokken. 

Inmiddels is ook redengevend voor de intrekking van het wetsvoorstel dat de 
Eerste Kamer op 17 mei 2022 het voorstel van de Goedkeuringswet vijfde 
verlenging geldingsduur Twm heeft verworpen en dientengevolge de Twm per 
20 mei 2022 is vervallen. 

Omdat het wetsvoorstel door de Koning bij de Tweede Kamer is ingediend, is voor 
intrekking een machtiging van de Koning nodig. Deze is op 7 juni 2022 verleend 
en bij ons op 9 juni 2022 ontvangen. U kunt nu bij brief aan de Tweede Kamer 
het wetsvoorstel intrekken. 
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4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
De Intrekking van het wetsvoorstel Is reeds aan de Tweede Kamer 
gecommuniceerd In het kader van het zesde veriengingsbesluit van de Twm en de 
recente brief aan de Tweede Kamer over de eerste tranche van de herziening van 
de Wpg. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Het kabinet voert met verschillende maatschappelijke sectoren gesprekken over 
de inzet van mogelijke maatregelen, die door de sectoren zelf nodig worden 
geacht in geval de epidemie weer opleeft. Daarbij is ook de mogelijke inzet van 
het coronatoegangsbewijs een onderwerp van gesprek. Mocht uit deze 
gesprekken naar voren komen dat sectoren hechten aan de inzet van het 
coronatoegangsbewijs, dan kan daarvoor een nieuwe juridische grondslag worden 
gecreëerd. 

c. Financiële en personele gevolgen 
N.v.t. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
Geen bijzonderheden. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De stukken zijn opgesteld door WJZ/VWS. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

g. Toezeggingen 
Met de bijgevoegde brief voldoet u aan uw toezegging om het wetsvoorstel in te 
trekken. 

h. Fraudetoets 
N.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau 
onleesbaar gemaakt. 
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