Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(Rvdr ‘s-Gravenhage)
donderdag 30 december 2021 12:37
@sbs.nl
Advies Rvdr

Dag

We spraken elkaar gisteren telefonisch over het wetgevingsadvies van de Raad. Ik heb het uitgezocht: op 10
december is door ons aan het ministerie van JenV gemeld dat het advies ontbrak in de bijlag en, en volgens onze
info
is dat signaal op 14 december bij het (coördinerende) ministerie van VWS terecht gekomen. Op hoe dat vervolgens
intern verder verlopen is hebben wij geen zicht.
Met vriendelijke groet,

Afdeling Communicatie
.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma tlm do

d

\.

P chtspraak
Rd ‘voor
rechtsp.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Rvdr ‘s-Gravenhage)
maandag 10januari 2022 15:11
(Rvdr’s-Gravenhage)
FW: advies Rvdr in parlementair dossier
—

Met vriendelijke groet,

Afdeling Strategie

d Rechtsprzik

www.rechtsoraak.nI

rhp’%.

Van (Rvdr ‘s-Gravenhage)
Verzonden:
g24december2o2llo:31

Onderwerp: RE: advies Rvdr in parlemer

minws.n>
‘‘rechtsca.\,n>
dossier

Hoi
Dank voor de nette afhandeling! Ook weer opgelost

:-)

Fijne feestdagen

Met vriendelijke groet,

AfdeJing Strategie
rechtspraaknI

d Pechtsprak
Rd voor ‘e
rechtspa.

Verzonden: donderdag 23 deceb 2021 18:16
Aan
Rvdr ‘s-Gravenhage)
rechtsnrak.r>
CC:
Rvdr ‘s-Gravenhage)
rechtsraak.n!>
Onderwerp: RE: advies Rvdr in parlementair dossier
—

De

—

Het ging tocn sneiler oan ver1’iacn: het advies is aan ce
verzonoen. Zie bjgaaride link: Aanoednso-ief
advies over Tijdelijke wet verbreding inzet coçonatoegansbe,vizen en Tiidelijke wt differentiatie
coonetoega-gsoe / ;ze9 t (merst t Ri 5jiC nei nI
.

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 23 december 2021 10:34
1A_

Aan(Rvdr’sGravenhage)
s. m
e
•I(.Rvdr’—G
ravenhage
CCJI
rechtsoraak.
Onderwerp RE advies Rvdr in parlementair dossier
‘

-

3esre

Uitenielijk heeft da T;eede Kamer besloten om v6m de kerst geen schriftelijke ronde meer te doen. De volgt
2: DO5CemD e in de
aance
ee1ame
ma nodam Doo’ecLc’c:L eendala5 aan eke’ -e en cme eoem’aasmeeno oemie
rzide,- gee wo-dan, racer dat v;ordt anders begin jaaucr.
nam
‘a
P- ririj

o

ca-me3 3gees

name is€:

encenccle

casa ncieCde

fijne faestdaa ree te

Van:
(Rvdr ‘s-Gravenhage)
Verzonden: donderdag 16december 2021 16:16
CC:
i(Rvdr ‘s-Gravenh
Oerwerp: Radviéi,

rechrsommra>
ntair dossier

Beste

Ja dit soort dingen gaat meestal niet heel simpel. Dat snap ik. Fijn als het toch in orde wordt gemaakt.
Er zal nu ook wat minder druk staan op de behandeling van de wetsvoorstellen, wellicht.
Weet jij of er inderdaad advies aan de SER gaat worden gevraagd, zoals (namens..) voorgesteld door vz TK?
Met vriendelijke groet,

/
.

Afdeling Strategie

.

de Rechtspraak

!.,wregpraaknl

P.sJvciorc.e
rCCflt3Et

Van:
Verzonden: aTnsdag 14 december 2021 16:00
Aan:(Rvdr s-Gravenhage)rac:srrae:.n>
Onderwerp: FW: advies Rvdr in parlementair dossier
Beste
tuurde onderstaande mail van jou aan mij door en naar ik begreep had je inmiddels van al vernomen dat
wij bezig zijn om het gecombineerde advies van de Raad voor de Rechtspraak alsnog gepubliceerd te krijgen als
kamerstuk bij de wetsvoorstellen 35971 en 35973. Dat blijkt echter iets meer voeten in aarde te hebben dan slechts
het advies per e-mail nazenden. Het komt er bp neer dat het advies alsnog meegezonden gaat worden met de
beantwoording van nieuwe schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over beide wetsvoorstellen. Deze vragen
worden morgen verwacht en zullen dit jaar nog worden beantwoord.
Met vriendelijke groet,
[ vwsiwiz 1

1

@mïnvws.nl

2

]

Van:
(Rvdr s-Gravenhage)
rechtsçraak.ni>
Verzonden vrijdag 10 december 2021 14 11
Aan.
jminienv.nl>
Onderwerp FW advies Rvdr in parlementair dossier
—

—

Hoik kreeg een afwezigheidsbericht van. Stuur mijn mail ook maar even naar jou.
wens je een goed weekend...
Met vriendelijke groet,

Afdelino Stratenie

de Rechtspraak

Çvw.rechtspraaknI

vocr
rhpa

Var
(Rvdr ‘s-Gravenhage)
Verzonden:’
.g 10 dec8ber 2021 14:07
Aan:
rninjenv.n>
I@minjenv.nl 1
CC:
(Rvdr s-Gravenhage)_
chtsøraak.n>
Onderwerp: advies Rvdr in parlementair dossier
—

—

-

Beste
Wij hebben het sterke vermoeden dat het wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak over corona
wetsvoorstel3597l (verbreding inzet CTB) wel is verwerkt door de wetgevingsjuristen (desbetreffende
paragraaf in
de MvT heb ik gelezen), maar dat er vervolgens in de logistiek wat is misgegaan. Ons advies maakt nl
geen
onderdeel uit va het parlementaire dossier, zie de links.
(we waren natuurlijk uit de termijn en dan gaat er wel eens wat mis.)

Vraag aan jou: hoe kunnen we dit recht zetten? En liefst op korte termijn, ook i.v.m. een mogelijke adviesaanvra
ag
aan de SER. vlolorna6bvuk.vJf (eerstekamer.nl) Ons advies gaat ook uitgebreid op het arbeidsrecht
in.
Zoekresultaat 1 Oveheïj.nl> Offïce bekenm

ineen (cfcieebekendmaknger.n)
,‘,es ;es;e;33A359

71
Tiicleliike wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen (35.971); Mernorie van toelichting (7K,
3) Eerste Kamer der
Staten-Generaal
-

Dank alvast en een goed weekend.
Met vriendelijke groet,

Afdeling trgie
wwrtpraak.nI

\.

de Rechtspraak
Rd vc,r de
rht5p.

3

nhmie :e.n de Reed ‘oo 5e rechispreek. de reohteiken. de gerechteho’ien e cie bijzondere
coeces vd u op w1w.reohsoaak.nL
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ti is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to nform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission ofrnessages.
ivlinistrv of Justice and Security
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Rvdr’s-Gravenhage)
woensdag 17november2021 14:12
—

RE:Advies CTB-vetsvoorsTTn 2G-wetsvoorstel

Nog bedankt voor deze tip! Ik pas het aan!
Met vriendelijke groet,

Af.iing Strategie

de Rechtspraak

www.rechtspr. n

vcic,r c

Van :
m inje nv. ni>
Verzonden: woensdag 17 november 2021 14:10
vdr’s-Gravenhage)
rechtspraak.r
minjenv.nl.
Onderwerp: RE: Advies CTB-wetsvoorstel en 2G-wetsvoorstel
-

—

minjenv.n

Beste
Vee! dank voor dit advies, dat in goede orde is ontvar aan.
Als het nog niet is ondertekend, aan zou ik in overweging vnhen geven het te richten aan de
Minister
van Justitie en Veilignea. Namens nam is het gevraagd en de Minister voor Recntsoescnermnng
is ook
geen ondertekenaar van de voorstellen.
Vriendelijke groet,

Van:(Rvdr ‘s-Gravenhage)
rechtscraak.n>
Verzonden: woensdag 17 november 2021 14:07
—

Onderwerp: Advies CTB-wetsvoorstel en 2G-wetsvoorstel

Bijgevoegd het spoedadvies van de Raad voor de rechtspraak m.b.t. het CTB-wetsvoorstel en 2G-wetsvoor
stel.
NB: Deze versie is nog niet definitief want nog niet ondertekend. Een ondertekende versie volgt zo spoedig
mogelijk.

Met vriendelijke groet,

#ZJij•\
de Rechtspra<
www.reFltpraak.ni

dE

de Raeci voor de rechts
coeciss vindt op v,’ww.reohtsoaak.n.
rrj

cie rechba’ken de gerech:shc;en en ce

zDnciee

-:

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministry ofJustice and Security
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

(Rvdr ‘s-Gravenhage)
woensdag 17 november 2021 14:55
—

SpoedadviesCTB-wetsvoorstel en 2G-wetsvoorstel
2021.11.17 UIT 12812 Spoedadvies CTB-wetsvoorstel en 2G-wetsvoorstel.CF.pdf

Beste
Bijgevoegd het definitieve ondertekende spoedadvies van de Raad voor de rechtspraak m.b.t. het CTB-wetsvo
brstel
en het 2G-wetsvoorstel.
Succes met dit intensieve wetgevingstraject!
Met vriendelijke groet,

Afdeling Strategie
www.rechtspraak.nl

de Rechtspraak
voor c
rct.pa

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Rvdr s-Gravenhage)
maandag 15 november2021 1103
-

RE Spoedconsultatie conceptvoorstel TJjdelke wet uitbreiding
coronatoegangsbewijzen

Beste
Hartelk dank voor deze informatie.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Strategie

d Rechtsprk
vor,r c
rec’ntsp’aa

v.,.fll>
Verzonden: maandag 151
ï5’2021 10:40
Aan:
@minienv.nI>;
Rvdr ‘s-Gravenhage)
rechtspraak.ri
Onderwerp: RE: Spoedconsultatie conceptvoorstel Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen
-

—

Beste
Op jouw tweede vraag ken ik het vo

ende berichten.

Waar zijn de in de MvT onder 6.1 genoemde aantallen CTB-plichtige en niet CTB-plichtige werkgevers
op
gebaseerd? Wat is de bron van deze aantallen? En welke werkgevers vallen hier wel en niet onder?
Kunnen jullie hier iets meer over zeggen?
De Stathne CBS-detabestanden

(
zijn geraadpleegd
op grond waarvan het aantal werkgevers is vastgesteld van de CTB-plichrige en niet-CTB pchtige sectoren.
Om de CTB-phchtige sectoçen te onderkennen is gekeken naar de hedriïfstakken hcreca en cultuur, sport
en
recreatie. Een verdere oprieling van deze bedrijfstak ken is op ciit moment nog niet gemaakt, doordat de
informatie daarvoor ontbreekt. Dat betekent dat het aantal werkgevers vat hoger is, omdat naruurhoud
en

recreatie ook zijn meegenomen. T.a.v. cie net-CTB p!chtige sectoren is uitgegaan van de overige sectoren,
dus exclusief de CT8-sectoren. Deze benadering is gekozen, omdat bij het schrijven van de wetstekst de eer
te wijzen sectoren nog niet bekend zijn. Dit leidt tot een overschatting van cie kosten (zoals ook aangegeven
in de regeldrukparagraafj, omdat cie niet-Cî8-plichtige sectoren slechts een deel’erzameiing zal zijn van
het
totaal van de overige sectoren. Bij de bij Mnisteriele regeling aan te wijzen sectoren zuilen deze wel bekend
zijn en is een specifieke schatting van de regeidrLik van de aangewezen sectoren hoogstwaarschijnlijk
mogeliik.
Hartelijke aroet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wètgeving en Juridische Zaken
Parns5uspein 5 Den Haag
Pcsbus2O35O25OuE3lDenHaag
1

Van:
Verzonden zondag 14 i,ember 2Ô1 15 4
vdr’s C
enhage

en

a

tOmninierrnrk>l
1i: RE: Spoedconsultatie conceptvoorstel
Urgentie: Hoog

:rnÎfliCnv.ni>
uitbrdin coronatoegangsbewijzen

zie herooder bij 2;

ze hieronder bij 3)

Veel dank voor je mel en voor ai juhie varkzaarnheden.
heer incierdaeo aaneegeven dat maandagmoroen niet
reeds omdat cie v1at nu eenmaal
vereist dat na gerechten worden geraaopleegd voor juhie cives uvbrengen. k begrijp dat heel
goed.
\Vaarsc’nijniijk, zo zei ik haar ook, ccat het voorstel cins:iag naar de Paad van State voor advies,
Dat
betekent dat ik het voorgaande ode concepttoal:chrng wi weergeven Zulks laat echter onverlet
dat
ik jullie dan feitehjk na te komen stuk vul (laten) meenemen c eventuele nadere nhoudelijke
stappen
met alle kennis dia het vocstel beter maakt, mag da regering immers blij zijn!

—

Dn in antwoord op e vragen:
-

Vraac 1 over cie dec s’ooeerre c’ese, ce s er niet
maar ik heb de net voor je gemaakt
(nu maar horen dat miJn OJOC reoacciesecruteris’aerdgheden me niet in cie steek heten).
Aan
•,

deze e-mad hangt het bestano.

Daano is in groen cor: het c’.ersoo5tal CTE. vccr niet-essentidie detaihande! en niet-essentiële
diensc’;erleninz ‘uerre4:t oct al s naed:end’ (35961,
:=‘,rers’/oO(stei:3• 3535J), En daarnaast dus CTB en werk’.
-

‘!raac 2 over da aantaiian zet
harrnee door naar da collega’s van VWS. De r’linis:er van \Jv’,’S
is de eerste ondertekenaar en zij ebbie paragraaf inhoudelijk gemaak;:.
graag rechtstreeks antwoorden aan
roet mij n cc, dat scheelt tijd ten opzichte van
‘met mij ertussen’;
.

——

-

Vraae3 over het andere voorstel, Dat is: 2G/3G’.
Of to-meel: een voorsce( (dat nu neet) tot ‘t’ijziging van de ‘let oubheke gezondheid in verband
roet cifferentctie in coronatoeoanosbe’1’ijzen.
De conelierans, zo hea ik uit een concept dat in mijn mak voorbijkomt is ‘dat het wenselijk s
om ce kunnen dfferentiëmen in cie grondslagen voor coronatoegangsbe’;i’zen, zodat deelname
aan acolteiLen of toegang tot voorzieningen in bepaalde situaties slechts ken c”orcen geboden
op basis van vaccinatie tegen het comonavirus of herstel van een infectie met dat virus”.
In de Kamnerbrief van vrijdagnacht (httos://www.riiksoverhedni/ministe-ies/mninisterie-van
volksoezondheid-welziin-en-sDort!documenten/kamerstukken/2021/i 1/12/kamnerbrief-over-dernaatreceen-inzake-covid-19-12-november-2021) schrijft de Minister van V/S:
‘tk’etsvoorste! inzet coronatoegangsbewijs op basis van 2G
Met dt wetsvoorstel wordt het mogelijk om het coronatoegangsbewijs ook alleen oo basis van
een bewijs van vaccinatie of een beviijs ver herstel van een infectie te verschaffen. Daarmee
beoogt het kabinet invulling te geven aan het 126e advies van het OMT om in bepaalde
situaties of settingen een verzviaard CTB in te kunnen zetten. Het kabinet beoogt de afbakening
van de sectoren waar een dergelijk verz,ueard CTB gevraagd kn worden, nader uit te werken
bij ministeriële regeling.
2

Een verzwaard CTB in de vorm van een CTB gebaseerd op alleen een vaccinatiebewijs
of een
herselbe njs lj< een bijdrage te kunnen leveren aan de besrljcing van ae epioemie, gezen
ae er ‘aringen a e verscnillenae Europese landen om ons heen e- al mee heoben Zoais ui
eese berekeni9gen ‘a’ bjvoomeeld ce TU/De’a olikt zou e nzet ‘..an een 2C
CTB’ een
belangrijke maatregel kunnen vo men in net terj;aringen van het aanLal besmettingen,
neloen
in he ‘erminderen ‘an de druL op ae zorg, en he oescnernner ‘an de kwetsbaren,
aaronoer
ongeaccineerden Het kabineL denkt hieroij me name aan de inzet van een CTB
met 2G bij
ongeplaceerde settings en is voornemens de ondernemer daarbij de keuze te euen
tussen de
2C opne en een 3G oaie met olacering
Zoals het OMT ook aangeeft bij het advies over de invoering van een verzviaard
CTB, realiseert
het “eb net zicn nat ne keuze “oo’ een de geh oegangsbeleo een comolexe a eeirg
is
iaa-oj oo vele aroe-e matscn9oelijie ei’ aginger meege’ ogen oeren -e ‘amen II
stree
ernaa’ om dt ‘,esvoorsrsl, gezen oeze cornolexe er eging op 19 noernber naar na
Tweede
Kamer te sturen, opdat wij de week erna in uw Kamer kunnen behandelen.”

Ook hier is VWS penvoerder, colleaa
e-mail h de cc) doet
(
het bij da directie Wetgeving van ienV,
Ik weet van haar dat dat wetsvoorstel nog in de maak is (concepten komen langs terwijl ik
je
mail) en vanavond aan de Minister van JenV wordt voorgelegd. Ik meen dat de bedoeling
is
jawel dat maandag in en uit consuftatie te hebben. Voor da Raad lukt act dan
e< geval ook
niet. ii< stal me voor dat daarvoor in het beste geval iets soortgeliJks ken worden gedaan
(woensdag) als voor mijn wetsvoorstel het geval is. Graag jouw reactie richting
en mij als achtervang of je dat op basis van de kennis van nu ook denkt.
N5: dat voorstel zit dus niet in de geconso!ideerde bijlage, het issimpelweg nog werk-inuitvoering.
—

—

Ik zit vanaf nu weer niet meer achter de computer, maar heb mijn telefoon bij me, mocht je vragen
hebben.

Vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector Staats- en bestuursrecht
Turfniarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

mijen jr
;,vriks,erh&d.ni/,

Van:
Verzond

(Rvdr ‘s-Gravenhage)
.rechcsoraarn>
-j4riovember 2021 14:12

Ondwe,ERE: Spoedconsultatie conceptvoorstel Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen
Besteen
Dank voor de stukken. Wij hebben ddvisering ter hand genomen en doen ons uiterste best om zo snel mogelijk
advies uitte brengen. Zoals door
il telefonisch aangegeven, gaat maandag 10.00 uur ons niet lukken
en doen wij ons uiterste best om advies uit te brengen op aanstaande woensdag, 14.00 uur.
In de tussentijd heb ik een aantal vragen i.v.m. de advisering:
3

-

-

-

Beschikken jullie misschien over een ‘compare’-versie van de Wpg, waarin in de wettekst zichtbaar is (d.m.v.
track changes) wat er in de wettekst wordt gewijzigd? Mochten jullie hierover beschikken en dit met
ons
kunnen delen, dan zou dat heel behulpzaam zijn en de advisering bespoedigen.
Waar zijn de in de MvT onder 6.1 genoemde aantallen CTB-plichtige en niet CTB-plichtige werkgevers
op
gebaseerd? Wat is de bron van deze aantallen9 En welke werkgevers vallen hier wel en niet onder?
Kunnen
jullie hier iets meer over zeggen?
Verder begrijp ik dat er binnenkort (maandag?) een tweede met deze materie samenhangende
spoédadviesaanvraag volgt? Waar heeft deze spoedadviesaanvraag betrekking op en wat is daarbij
de
adviestermijn?

Alvast veel dank voor deze informatie.
Met vriendelijke groet,

AfdeHrig Strategie

d Rchtspr’

reprRnI

Reed vcor ce

Verzond: vrijdag 12 november 2021 16:51
Aanr
Rvdr ‘s-Gravenhage
CC:
vdr s-GravenhageOnderwerp: Spoedconsultatie conceptvoorstel Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen
Urgentie: Hoog
—

4_

Beste
In vervolg op het telefoongesprek dat ik zojuist had met je collega
stuur ik je hierbij een
conceptvoorstel voor de Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen, met de bijbehorende
concepttoelichting. Dit ter spoedconsultatie en met verzoek aan de Raad voor de rechtspraak om
daarop
desgewenst te reageren.
Ik wil je vriendelijk vragen om:
de eventuele reactie te richten aan de Minister van Justitie en Veilighender persoonsgegevens van
ambtenaren aan jullie of onze zijde, en die per e-mail aan mijn collega
toe te sturen;
dit te doen voor aanstaande maandag 15 november 2021, 10.00 uur;
de vertrouwelijkheid te betrachten die past bij het adviseringsproces.
-

-

-

Mochten er vragen zijn in het weekeinde, bel mijn collega dan gerust. Hij is bereikbaar op telefoo
nnummer
Wij danken jullie hartelijk voor de bereidwilligheid op zo’n korte termijn naar het voorstel te kijken. De
epidemiologische situatie laat helaas niet toe dat daarvoor meer tijd kan worden gegund en de regering
stelt zich
voor het voorstel volgende week reeds naar de Raad van State te sturen.
Vriendelijke groet,

Miniteie3fflin Veiligheid
en Juridische Zaken

[_..i... tAl

1••

Sector Staats- en bestuursrecht

e-maiJ
Turfmarkt 147 2511 DP
Postbus 20301 j 2500 EH

1 Den Haag
1 Den Haag
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

‘(Rvdr s-Gravenhage)
‘q 15november2021 11:02

Hartelijk dank voor jouw snelle bericht!
Met vriendelijke groet,

Afdeling Strategie

de Rechtspraak

‘recaknl

vnr d

rchtsp.

__isuia:

Van:
L@minienv.nl>
Verzonden: maandag 1 november 202T47
(Rvdr’s-Gr
Aan:1
— rechtspraak.nl>
CC:
cminjenv.nI>
—

Onderwerp: Een advies
Beste

Wat ons betreft is het prima als jullie de reactie op de twee in consultatie zijnde wetsvoorstel combineren
in één
advies,
Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301

1

2500 EH

1

pen Haag

.rninieiv.n!
rhed.nl/env

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of
dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@minjenv.nl>

jnovember 2021

10:11

(Rvdr s-Gravenhage)
SpoedcnsultatieoncptwetsvoorsteI Tijdelijke wet differentiatie
coronatoega ngsbewijzen
20211114 concept wettekst 2G 1845.docx

Bijla gen:

Geachte

beste-

:

.

In vervolg op jouw contact met mijn collega
J.,isteren stuur ik je hierbij een conceptvoorstel voor de
Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbevijzen, met de bijbehorende concepttoelichting. Met dit
wetsvoorstel
wordt de mogelijkheid gecreëerd om naast de een 3G ook een 2G te kunnen vragen. Het betreft een
spoedconsultatie met verzoek aan de Raad voor de Rechtspraak om daarop desgewenst te reageren.
Ik wil u vriendelijk vragen om:
uw eventuele reactie te richten aan de Minister van Justitie en Veiligheid, zonder persoonsgegevens van
ambtenaren aan uw of onze zijde, en die per e-mail aan mij toe te sturen;
dit te doen uiterlijk vandaag (maandag 15 november 2021), 16.00 uur;
de vertrouwelijkheid te betrachten die past bij het adviseringsproces.
-

-

-

Mochten er vragen zijn, belt u mij dan gerust. Ik dank u hartelijk voor de bereidwilligheid op zo’n korte termijn
naar
het voorstel te kijken. De epidemiologische situatie laat helaas niet toe dat daarvoor meer tijd kan worden
gegund
en de regering stelt zich voor het voorstel morgen reeds naar de Raad van State te sturen.
Vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Turfmarkt 147 1 2511 DP
Postbus 20301 2500 EH

Den Haag
Den Haag

www.riIksoveeid n l/jenv
.

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

$$Payoff l minjus 176$$

Van:
—_:Rvdr ‘s-Gravenhage)4Irechtspraak.nl>
Verzondndag 14 november 2021 17:40

Aan:• II[

J1LIZ

-.

f1

.1[S @minjenv.nl>

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

riinjenv.nl>
maandag 15november2021 10:3r
vdrs-Gravenhage)
RE: Spoedconsultatie cdnceptwetsvoorstel Tijdelijke wet differentiatie
coronatoegangsbewijzen

Beste
Nog ter aanvulling op onderstaand bericht: je had bij

al aangegeven dat jullie vandaag om begrijpelijke
redenen niet halen en dat het voor wat betreft het advies over CTB-werk komende woensdag wordt. Mag
ik er van
uit gaan dat dat ook geldt voor de consultatie over het zojuist toegezonden wetsvoorstel?
Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

minienv.nl
www.rijksoverheid.nl!jenv
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

$$Payoffminjus 176$$

Verzonden: maandag 15november2021 iflhl
irsGravenhage)’r
Aan:
rechtspraak.nI>
CC:
minjenv.nl>
Onderwerp:Spoedconsultatie concepi
1 Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen
—.

Geachte

beste

In vervolg op jouw contact met mijn collega

gisteren stuur ikje hierbij een conceptvoorstel voor de
Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen, met de bijbehorende concepttoelichting. Met dit
wetsvoorstel
wordt de mogelijkheid gecreëerd om naast de een 3G ook een 2G te kunnen vragen. Het betreft een
spoedconsultatie met verzoek aan de Raad voor de Rechtspraak om daarop desgewenst te reageren.

Ik wil u vriendelijk vragen om:

uw eventuele reactie te richten aan de Minister van Justitie en Veiligheid, zonder persoonsgegevens van
ambtenaren aan uw of onze zijde, en die per e-mail aan mij toe te sturen;
dit te doen uiterlijk vandaag (maandag 15 november 2021), 16.00 uur;
de vertrouwelijkheid te betrachten die past bij het adviseringsproces.
-

-

-

Mochten er vragen zijn, belt u mij dan gerust. Ik dank u hartelijk voor de bereidwilligheid op zo’n korte
termijn naar
het voorstel te kijken. De epidemiologische situatie laat helaas niet toe dat daarvoor meer tijd kan worden
gegund
en de regering stelt zich voor het voorstel morgen reeds naar de Raad van State te sturen.
Vriendelijke groet,

pp.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 j 2500 EH j Den Haag

min je nv. n
www.rijksovereicI n 1/je nv
.

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

$$Payoff 1 minjus 176$$
Van:
(Rvdr ‘s-Gravenhage
Verzonden:.zondag 14 rr
er 2021 17:40
-

ien v. fl1>

Aan:1

CC:

‘‘nHflv,J5.fl>;

)minien.nI>
-

)rninienu.nI>
conceptvoorstel Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen

Beste
Hartekjk dankvoor de door jou gemaakte compare-versie

—

dat helpt enorm!

Ook veel dank voor alle informatie ove.de tweede spoedadviesaanvraag. Ik heb de bij de advisering betrokken
collega’s alvast geïnformeerd dat dit er aankomt.
Met vriendelijke groet,

Afdeling Strategie

d. Rechtpra<
Raad voür
t9 ch tSP.

www.rechtspraak.nI
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Verzonden: zondag 14 november2021 15:43

Aan:

Rvdr ‘s-Gravenha

re chtsn ra a 1< n l>
minvwsn!>;Ç

cc:f

minvvvs.ni>;

-

jminienv.nI>
wet uitL. ...coronatoegangsbewijzen

Ön.erwerp: R.t: Spoedconsultati onceptvoorsteI 1
Urgentie: Hoog

zie hieronder bij 2;

-

—

zie hieronder bij 3)

Veel dank voor je mail en voor al jullie werkzaamheden.
heeft inderdaad aangegeven dat maandagmorgen niet lukt, reeds omdat de wet nu eenmaal vereist
dat de
gerechten worden geraadpleegd voor jullie advies uitbrengen. Ik begrijp dat heel goed. Waarschijnlijk, zo
zei ik haar
ook, gaat het voorstel dinsdag naar de Raad van State voor advies. Dat betekent dat ik het voorgaande in
de
concepttoelichting wil weergeven. Zulks laat echter onverlet dat ik jullie dan feitelijk na te komen stuk wil
(laten)
meenemen bij eventuele nadere inhoudelijke stappen met alle kennis die het voorstel beter maakt, mag
de
regering immers blij zijn!
—

Dan in antwoord op je vragen:
Vraag 1 over de geconsolideerde versie, die is er niet..., maar ik heb die net voor je gemaakt (nu maar
hopen
dat mijn oude redactiesecretarisvaardigheden me niet in de steek lieten). Aan deze e-mail hangt het
bestand.
Daarin is in groen ook het wetsvoorstel CTB voor niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële
dienstverlening verwerkt, dat al is ingediend (35961,
rse3A3595i). En daarnaast dus ‘CTB en werk’.
-

Vraag 2 over de aantallen zet ik hiermee door naar de collega’s van VWS. De Minister van VWS is de eerste
ondertekenaar en zij hebben die paragraaf inhoudelijk gemaakt.
graag rechtstreeks
antWoorden aan met mij in cc, dat scheelt tijd ten opzichte van ‘met mij ertussen’;
—

—

Vraag 3 over het andere voorstel. Dat is: ‘2G/3G’.
Of formeel: een voorstel (dat nu heet) tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband
met
differentiatie in coronatoegangsbewijzen.
De considerans, zo haal ik uit een concept dat in mijn mail voorbijkomt, is “dat het wenselijk is om te kunnen
differentiëren in de grondslagen voor coronatoegangsbewijzen, zodat deelname aan activiteiten
of toegang
tot voorzieningen in bepaalde situaties slechts kan worden geboden op basis van vaccinatie tegen het
coronavirus of herstel van een infectie met dat virus”.
In de Kamerbrief van vrijdagnacht (https://www.riksoverheid.nl/rninisteries!minsterie-van
uolksgezondheici-’.veizijn-en-sport/docurnenten/karnerstukken/2021/11/12/kamerbrief-over-darnaatreeelen-inzake-covkl-19-12-novernber-2021) schrijft deMinister van VWS:
“Wetsvoorstel inzet coronatoegangsbewijs op basis van 2G
Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om het coronatoegangsbewijs ook alleen op basis van een bewijs
van vaccinatie of een bewijs van herstel van een infectie teverschaffen. Daarmee beoogt het kabinet
invulling te geven aan het 126e advies van het OMT om in bepaalde situaties of settingen een verzwaard
CTB in te kunnen zetten. Het kabinet beoogt de afbakening van de sectoren waar een dergelijk verzwaard
CTB gevraagd kan worden, nader uit te werken bij ministeriële regeling.
Een verzwaard CTB in de vorm van een CTB gebaseerd op alleen een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs
lijkt een bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van de epidemie, gezien de ervaringen die
verschillende Europese landen om ons heen er al mee hebben. Zoals uit eerste berekeningen van
bijvoorbeeld de TU/DeIft blijkt, zou de inzet van een “2G CTB” een belangrijke maatregel kunnen vormen
in
het terugdringen van het aantal besmettingen, helpen in het verminderen van de druk op de zorg, en
het
3

beschermen van de kwetsbaren, waaronder ongevaccineerden. Het kabinet denkt hierbij
met name aan de
inzet van een CTB met 2G bij ongeplaceerde settings en is voornemens de ondernemer daarbij de
keuze te
geven tussen de 2G optie en een 3G optie met placering.
Zoals het OMT ook aangeeft bij het advies over de invoering van een verzwaard CTB, realiseert het
kabinet
zich dat de keuze voor een dergelijk toegangsbeleid een complexe afweging is waarbij ook vele
andere
maatschappelijke afwegingen meegewogen dienen te worden. Ik streef ernaar om dit wetsvoorstel
, gezien
deze complexe afweging op 19 november naarde Tweede Kamer te sturen, opdat wij de week
erna in uw
Kamer kunnen behandelen.”
Ook hier is VWS penvoerder, collega
e-mail in de cc) doet het bij de
directie Wetgeving van JenV.
Ik weet van haar dat dat wetsvoorstel nog in de maak is (concepten komen langs terwijl ikje mail)
en
vanavond aan de MinistervanienVwordtvoorgelegd. Ik meen dat de bedoeling is—jawel—dat
maandag in
en uit consultatie te hebben. Voor de Raad lukt dat dan in elk geval ook niet. Ik stel me voor dat
daarvoor in
het beste geval iets soortgelijks kan worden gedaan (woensdag) als voor mijn wetsvoorstel het
geval is.
Graag jouw reactie richtingen mij als achtervang of je dat op basis van de kennis
van nu ook
denkt.
NB: dat voorstel zit dus niet in de geconsolideerde bijlage, het is simpelweg nog werk-in-uitvo
ering.
Ik zit vanaf nu weer niet meer achter de computer, maar heb mijn telefoon bij me, mocht je vragen
hebben.
Vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid
directie Wetgeving en Juridische Zaken
sector Staats- en bestuursrecht
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
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rn:nnv.
Onderwerp:RE: Spoedconsultatie conceptvoorstel Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen
Beste

—

—

e1

Dank voor de stukken. Wij hebben de advisering ter hand genomen en doen ons uiterste best om
zo snel mogelijk
advies uit te brengen. Zoals door
Jal telefonisch aangegeven, gaat maandag 10.00 uur ons niet lukken
en doen wij ons uiterste best om advies uit te brengen op aanstaande woensdag, 14.00 uur.
In de tussentijd heb ik een aantal vragen i.v.m. de advisering:
Beschikken jullie misschien over een ‘compare’-versie van de Wpg, waarin in de wettekst zichtbaar
is (d.m.v.
track changes) wat er in de wettekst wordt gewijzigd? Mochten jullie hierover beschikken én
dit met ons
kunnen delen, dan zou dat heel behulpzaam zijn en de advisering bespoedigen.
Waar zijn de in de MvT onder 6.1 genoemde aantallen CTB-plichtige en niet CTB-plichtige werkgevers
op
gebaseerd? Wat is de bron van deze aantallen? En welke werkgevers vallen hier wel en niet
onder? Kunnen
jullie hier iets meer over zeggen?
-

-

4

Verder begrijp ik dat er binnenkort (maandag?) een tweede met deze materie samenhangende
spoedadviesaanvraag volgt? Waar heeft deze spoedadviesaanvraag betrekking op en wat is daarbij de
advieste rm ijn?
Alvast veel dank voor deze informatie.
Met vriendelijke groet,

de- F?echtsprk
Afdeling Strategie

de
rch:p.

www.rechtspraak.nl

v
Verzonden: vrijdaEl2 november 2021 16:51
Aa
(Rvdr ‘s-Gravenhage)
CC:
1r ‘s-Gravenhage)
j-eh:sorae:<.ni>
Onderwerp: Spoedconsultatie conceptvoorstel Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen
Urgentie: Hoog
-

Beste
In vervolg op het telefoongesprek dat ik zojuist had met je colIeg
_stuur ikje hierbij een conceptvoorstel
voor de Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen, met dejbehorende concepttoelichting. Dit ter
spoedconsultatie en met verzoek aan de Raad voor de rechtspraak om daarop desgewenst te reageren.
Ik wil je vriendelijk vragen om:
de eventuele reactie te richten aan de Minister van Justitie en Veiligheid, zonderpersooQgevens van
ambtenaren aan jullie of onze zijde, en die per e mail aan mijn collega
j 3—-toe te sturen;
dit te doen voor aanstaande maandag 15 november 2021, 10.00 uur;
de vertrouwelijkheid te betrachten die past bij het adviseringsproces.
-

en

-

-

-

Mochten er vragen zijn in het weekeinde, bel mijn collega dan gerust. Hij is bereikbaar op telefoonnummer
Wij danken jullie hartelijk voor de bereidwilligheid op zo’n korte termijn naar het voorstel te kijken. De
epidemiologische situatie laat helaas niet toe dat daarvoor meer tijd kan worden gegund en de regering stelt zich
voor het voorstel volgende week reeds naar de Raad van State te sturen.

1

Vriendelijke groet,

Ninisterie varTUTfieIVeiligheid
Directie
Juridische Zaken
,.

Sector Staats- en bestuursrecht

m1envfl
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag
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