
 
 

 

 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
van 24 februari 2022, kenmerk 3323684-1024970-WJZ, 
houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen 
covid-19 in verband met herstel van een onvolkomenheid in 
artikel 6.6, eerste lid, onder a 
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De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en 
Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
  
Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat; 
 
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; 
 
Gelet op de artikel 58p, tweede en derde lid, van de Wet publieke gezondheid;  
 
Besluiten: 
 
Artikel I  
 
Aan artikel 6.6, eerste lid, onder a, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-
19 wordt toegevoegd “, mits het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar 
de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is”. 
 
 
Artikel II 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte 
van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.  
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Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
  

De Minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
E.J. Kuipers 
 
 
 
De Minister van Justitie en Veiligheid, 
 
 
 
 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
 
 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
H.G.J. Bruins Slot 
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Toelichting 
 
1.  Algemeen 
 
Strekking 
Deze regeling wijzigt de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm) met 
ingang van 25 februari 2022 om een onvolkomenheid te herstellen die in de Trm is 
ontstaan als gevolg van de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, van 15 februari 2022, kenmerk 3323693-1024968-
WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de 
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling 
maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-
19 Saba in verband met het op nihil stellen van de veilige afstand, 
vereenvoudigen van de reismaatregelen, het mogelijk maken van 1G-beleid en 
enkele andere aanpassingen (de regeling van 15 februari 2022). Deze regeling is 
gebaseerd op de ingevolge de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 geldende 
bepalingen van de Wet publieke gezondheid (Wpg). 
 
Per abuis is in de regeling van 15 februari 2022 de mondkapjesplicht in het 
recreatieve vervoer in stand gebleven, daar waar dit gelijk met overige sectoren 
waar het 3G-coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, had moeten komen te 
vervallen (zie Stcrt. 2022, 5436, p. 16). Met deze wijziging komt de 
mondkapjesplicht in deze sector alsnog te vervallen. Het recreatieve vervoer is 
onderdeel van ander bedrijfsmatig personenvervoer. Hier gold tot 25 februari 
2022 met betrekking tot vervoermiddelen voor een recreatieve activiteit een CTB-
plicht (3G). Gezien het feit dat voor CTB-plichtige locaties met ingang van 25 
februari 2022 geen mondkapjesplicht meer geldt, was reeds beoogd om in het 
recreatieve vervoer de mondkapjesplicht ook te laten vervallen. Voor de 
overwegingen met betrekking tot de epidemiologische situatie, de noodzaak, 
evenredigheid en regeldruk wordt verwezen naar de toelichting bij de regeling van 
15 februari 2022. 
 
2. Inwerkingtreding 
 
Deze ministeriële regeling moet op grond van artikel 58c, tweede lid, Wpg binnen 
twee dagen nadat zij is vastgesteld aan beide Kamers der Staten-Generaal worden 
overgelegd. De regeling treedt ingevolge artikel 58c, tweede lid, Wpg niet eerder 
in werking dan een week na deze overlegging en vervalt als de Tweede Kamer 
binnen die termijn besluit niet in te stemmen met de regeling. Gelet op de 
daarmee gemoeide belangen is het de bedoeling dat de regeling op 4 maart 2022 
in werking treedt. Hierbij wordt afgeweken van de zogeheten vaste 
verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn van drie maanden.1  
 
Op grond van artikel 8.1 Trm vervalt de Trm op het tijdstip waarop hoofdstuk Va 
Wpg vervalt. Het gaat hier om een uiterste vervaldatum. Als de noodzaak al 
eerder ontvalt aan deze regeling of onderdelen ervan, zal de regeling eerder 
worden ingetrokken of aangepast. In artikel 58c, zesde lid, Wpg is immers 

                                                
1 Vgl. Kamerstukken II 2019/20, 35526, nr. 3, artikelsgewijze toelichting op artikel X. 
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geëxpliciteerd dat maatregelen zo spoedig mogelijk worden gewijzigd of 
ingetrokken als deze niet langer noodzakelijk zijn.  
 
 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van 
Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties,  
 
 
 
E.J. Kuipers 
 


