
 

 

 

Besluit van  
 
houdende de tweede verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19 
 
 
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede 
namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid en Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, van   , kenmerk    
 ; 
  
Gelet op artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet matregelen covid-19; 
 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
 
Enig artikel 
Het tijdstip van verval van de in artikel VIII, eerste lid, van de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19 genoemde bepalingen wordt vastgesteld op 1 september 2021. 
 
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

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



 

 

Nota van toelichting 
  
  
1. Aanleiding 
De Tijdelijke wet maatregelen covid-191 (hierna: Twm) is op 1 december 2020 in 
werking getreden. De door die wet tot stand gebrachte tijdelijke bepalingen, onder 
andere in de Wet publieke gezondheid (hierna: Wpg), vervallen in beginsel drie 
maanden na inwerkingtreding van die wet.2 Met het onderhavige koninklijke besluit 
wordt de werkingsduur van de Twm met drie maanden verlengd, tot 1 september 2021. 
De Twm en de maatregelen die op grond daarvan zijn genomen, zijn namelijk 
onverminderd noodzakelijk om de uitbraak van covid-19 te bestrijden. Alvorens de 
voordracht voor het onderhavige koninklijk besluit kon worden gedaan is het ontwerp 
ingevolge artikel VIII, vierde lid, van de Twm aan de Tweede en Eerste Kamer 
overgelegd. 
 
2. Verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
De Twm is tot stand gekomen om, met het oog op het onbekende verloop van het virus, 
maatregelen te kunnen nemen ter bestrijding van covid-19.3 Voor deze maatregelen is 
een stevig juridisch fundament met een gedegen democratische legitimatie nodig. Dit 
fundament biedt de Twm. Omdat bij de totstandkoming van de Twm nog niet duidelijk 
was hoe het verloop van de verspreiding van het virus er uit zou zien, is ervoor gekozen 
om te voorzien in de mogelijkheid om deze wet te kunnen verlengen of te beëindigen.4 
Van de mogelijkheid om de werkingsduur van de Twm te verlengen wordt met het 
onderhavige besluit gebruikgemaakt.  
 
Voor de verlenging van de Twm is gekozen omdat de maatregelen die op grond hiervan 
zijn genomen vandaag de dag onverminderd noodzakelijk zijn. Deze maatregelen 
kunnen op grond van de Twm bij ministeriële regeling worden vastgesteld, met 
uitzondering van de vaststelling van de veilige afstand, die bij algemene maatregel van 
bestuur geschiedt. Per 1 december 2020 zijn daartoe de Tijdelijke regeling maatregelen 
covid-19 (hierna: Trm) alsmede het Tijdelijk besluit veilige afstand in werking getreden.5 
Per 9 januari 2021 is het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden in werking getreden.6 
Daarnaast zijn er voor Caribisch Nederland afzonderlijke regelingen tot stand gebracht 
(zie hierover nader paragraaf 4). De Trm bevatte in oorsprong de maatregelen die tot 
dan toe in noodverordeningen waren opgenomen. De Trm is inmiddels een aantal keren 
gewijzigd. 
 
De achtergrond van de concrete maatregelen is toegelicht in een groot aantal ‘stand van 
zaken’-voortgangsbrieven.7 Op grond van artikel 58s, eerste lid, Wpg dient namelijk 
maandelijks aan beide Kamers van de Staten-Generaal een met redenen omkleed 
overzicht van de krachtens dit hoofdstuk geldende maatregelen toegezonden te worden 

 
1 Stb. 2020, 441. 
2 Artikel VIII, eerste lid, Twm. 
3 Kamerstukken II 2019/20, 35526, 3, p. 2. 
4 Kamerstukken II 2019/20, 35526, 3, p. 4. 
5 Stcrt. 2020, 62031 en Stb. 2020, 474. 
6 Stcrt. 2021, 1713. 
7 Opgenomen in Kamerstukkendossier 25295. 



 

 

en dient te worden aangegeven wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het 
voortduren van de maatregelen.8 
 
Over de te nemen maatregelen wordt het kabinet geadviseerd door het Outbreak 
Management Team (OMT). In het advies naar aanleiding van het 105e OMT van 22 
maart 2021 ziet het OMT nog geen ruimte om versoepelingen door te voeren. Er is 
sprake van een toename van het aantal besmettelijke personen, tot meer dan 100.000, 
een lichte verhoging van de ziekenhuis- en IC-bedbezetting, en een reproductiegetal dat 
met 1,13 ruim boven de 1 is gekomen. Het OMT verwacht dat het aantal opnames in het 
ziekenhuis en op de IC zal toenemen, waarbij de snelheid van de stijging nog onzeker is. 
De prognoses op langere termijn, waar ook de effecten van vaccinatie worden 
meegenomen, hebben volgens het OMT brede onzekerheidsmarges. De maatregelen die 
zijn genomen om het virus te kunnen bestrijden zijn, gezien de huidige epidemiologische 
situatie, dan ook nog steeds noodzakelijk. Het kabinetsbeleid, waaronder de 
maatregelen, is gericht op het zo snel mogelijk maximaal verlagen van het 
besmettingsniveau, het vertragen van de verspreiding van het virus en van nieuwe 
varianten van het virus en het beperken van de influx van virusvarianten uit het 
buitenland. De Twm, die de grondslag biedt voor deze maatregelen, is onverminderd 
noodzakelijk om het virus te kunnen bestrijden. 
 
De Twm dient voor de nu geldende vervaldatum verlengd te worden, anders vervalt 
deze wet van rechtswege. Per 1 maart 2021 is de Twm verlengd tot 1 juni 2021. Het 
nogmaals verlengen van de Twm betekent dat er vanaf 1 juni 2021 een wettelijke basis 
blijft bestaan om bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling 
maatregelen te treffen ter bestrijding van het virus. Met het onderhavige besluit wordt 
de werkingsduur van de Twm met de maximumtermijn van drie maanden verlengd, tot 1 
september 2021. 
 
3. Afdeling advisering van de Raad van State 
Alvorens tot verlenging van de Twm over te gaan, dient de Afdeling advisering van de 
Raad van State ingevolge artikel 58t Wpg gehoord te worden over de maatregelen die 
gelden op grond van de Twm. Op 21 april 2021 heeft de Afdeling advisering van de Raad 
van State aangegeven dat PM. 
 
4. Voorhang Tweede en Eerste Kamer 
Het voornemen om een voordracht voor dit besluit te doen is op [PM] aan de Tweede en 
Eerste Kamer overgelegd.9 Dit heeft niet/tot de volgende reacties geleid. P.M.  
 
5. Caribisch Nederland 
Op grond van de Twm zijn er voor de openbare lichamen Bonaire10, Saba11 en Sint 
Eustatius12 afzonderlijke tijdelijke regelingen met maatregelen tot stand gebracht. Voor 
afzonderlijke regelingen is gekozen omdat de feitelijke en epidemiologische situatie daar 

 
8 Deze worden opgenomen in de voortgangsbrieven, zie laatstelijk: Kamerstukken II 2021/21, 
25295, nr. 1063.  
9 Kamerstukken …… 
10 Stcrt. 2020, 62028 en Stcrt. 2021, 2635. 
11 Stcrt. 2020, 62029 en Stcrt. 2021, 2632. 
12 Stcrt. 2020, 62030 en Stcrt. 2021, 2634. 



 

 

verschilt van Europees Nederland. Met de verschillende regelingen kan er dan ook 
maatwerk toegepast worden. Over de voorgenomen verlenging van de Twm zijn de 
eilandsbesturen van de openbare lichamen geconsulteerd. Zij geven aan dat PM. 
 
6. Inwerkingtreding en verlengingsduur 
Met dit koninklijk besluit worden de door de Twm tot stand gebrachte bepalingen met 
drie maanden verlengd tot 1 september 2021, aangezien naar verwachting maatregelen 
op grond van de Twm tot in elk geval deze datum noodzakelijk zullen blijven. 
 
Deze nota van toelichting wordt uitgebracht mede namens de Minister van Justitie en 
Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

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


