278191

To:

From:

RJ
...
~tt~. . • . )

minvws.nl]

Sent
Tue 5/26/2020 12:24:4 7 PM
Subject: RE: Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp
Receiwd:
Tue 5/26/2020 12:24:47 PM
Zoals altijd 0

Ministerie van Volksgezondheid, Welzij n en Sport

Directie W etgeving en Juridische Z aken
Cluster Bezwaar en Beroep
R;Jnsboot 50 1 Oen Hoog
Postbus 20350 12500 El I Oen Haag

Ik werk op

(10)(20)

Van: <llmE!l@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 14:22
Aan:
PM@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Besluitvor ming over en wetgeving voor contacto nderzoekapp

IMIWI 11.m

)4Mf

Hij creeert een boel verwarring

Van=IJMf4il 111,&mfll)4@îf4@@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 14:21

<IIIPl@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Besluitvor ming over en wetgeving voor contactonderzoekapp

Aan:

Ok, dus we gieten het niet in een nota

(10)(29)

~til][-

(10X2•)

M in iste rie van Vo lksgezondheid, Welzijn e n Sport
D i rectie W etgevi ng en Juridische Zaken
Cl uster Bezwaar en Beroep
Rljnstraat SO I Den Haag

Postbus 20350 1 2500 El I Oen Haag

Ik werk o •

(101(20)

11-11

Van:. ,
<. . .@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 14:18

Aan:

@ll!JjM Il,mtlm)4@ffJ@@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp

Net me -

afgesproken dat we hier niks m ee d oen.

ij•aj@

)

Van:
M f f l l@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 13:59
Aan~
minvws.nl>

<Elma

CC:- ~>;

1

'

111.m

,-WMM@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Besluitvor ming over en wetgeving voor contactonderzoekapp

Zou hem maar gewoon ook v ia de ma il doen en op papier afleveren bij secr minister zodat kans maximaal is dat. hij het
nog heeft kunnen lezen

278191

Mei. vriendelijke groet,

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment.

JGf{J

Van:

)<j@jf4ih: minvws.nl>

Dahuu: diusda<t 26 mei 2020 1:58 PM
A au :

l ~miuvws.ul>

m!.
~

Kopi e:
. z ; ; ;V\vs.nl>. - · · · ··
Oudenverp: RE: Besluitvonning over en wetgeving voor cou1ac1onde12oekapp
OK, dat is helder, dan gaat er ook nog een nota officieel via Marjolein!

Van:

AWW

)#•ljfji@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 13:37

Aan:
) 4Q•JfW@@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Besluitvor ming over en wetgeving voor contactonderzoekapp

Hoi . i k snap de verwaning niet in dat memo staat de meeste info maar we spraken gisteren helder af dat je nieuwe
nom 2 0 11 makeu mede ikv rweede kans

Met vriendelijke groet,

-

(10)(2e)

Buil.en werklijden mailen mag, maar boefl niet. Beantwoord deze mai l op een voor jou geschikt momenl.
1

(10)(28)

V an:

Oalum: dinsdag 26 mei 2020 12:45 PM
A an:
Ond eiwP11i:

<GlfDW@;minvws.ul>
Besluirvonn.ing over en wergeviug voor courac1onde12oekapp

Beste.
Er is enige verwarring ontstaan over de beantwoording van de vragen di"
isteren stelde over het wetsvoorstel over de
apps.
Zijn vragen zijn beantwoord in bijgevoegd document. Dat document is niet als nota via Marjolein naar de minister gegaan omdat
hij ze gisteravond in zijn tas mee moest krijgen. D1.iWiiieren voor 18 u gelukt.
Vanavond om 19.15 u is er een Webex-overieg me1Mi!lll'ver dit document/ het meenemen van de apps in de spoedwet.
-

delijke groet,

amll)

Van: @WI

Verzonden: maandag 25 mei 2020 17:38

-

· (lml)
minvws.nl>

.

)

minvws.n~> ; -

Il 4 l l f l l@minvws.nl>;

mlmm. (IWl) .Jm!fll@minvws.nl>;
) ~ W A@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en w etgeving voor contactonderzoekapp

Hoil l l l

(10)(28)

(10)(2e)

278191

j

Hierbij het antwoord
Alv ast dank en groet .

de vra en van de minister. Kun jij die dan uitprinten en in de tas st oppen?

§@_
11

(10)(20)
Ministe:ril!. van Volks ge:zondh@id, Welzijn en Sport
Dire ctie wetgeving en Juridische zaken
Cluster Bezwaar en Beroep
Rijnstraat 50 1 Den Haag
Postbus 20350 1 2500 El I Den Hoog

( 10)(2e)

(10)(28)

<JlfflP@mi nvws. n I>
Onderwerp: RE: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor contactonder zoekapp

Dag i@i@i
De m in ist er heeft v anochtend aangegeven stukken n iet meer via de mail te willen ontvangen (tenzij uiter aard het niet a nders
ka n, maar dat moet d an even in overleg met m ij ) . Zou het lukken deze r eactie v andaag v oor 18 : 15 klaar te hebben? Dan kan ik
het nog u itprinten en meegev en in de tas.
Dank!

1Ht4M

Directie BPZ

Parnossuspleln 5 1 2511 XV Den Hoog Postbus 20350
~

2500 EJ I Den Hoog

minvws.nl
06 w a ,erdleplngl

Van: Mffld
Verzonden : maandag 25 mei 2020 16:44

.Il <lllfll@minvws.nl>;

(10)(2e)

minvws.nl>
minvws.nl>;
• - ) <JlfflP@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Ret our 205516 • Besluitvorming over en wetgeving voo r contactonder zoekapp

-

~r~~~:l #l'er.

vij morgenavond 18 uur een w ebex met d e minister hebben ov er dit onderwerp, stuurt
Een nota morgenavond in de tas zou dan immers te laat zijn ...

····························································

M in ist erie van Volksgezondheid, Welzij n en Sport
Dire ctie W etgeving en Juridische Z 8ken
Cluster Bezwaar en Beroep
Rijnstraat 50 1 Den Ha ag
Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag

·-•-

D eantwoorden straks in een

278191

· -nvwsnl
( 10)(2e)

Van:aml, •

. - ) f f N@minvws.nl>

Verzonden: maandag 25 mei 2020 13:43

.11

(10X2•J

<PRJ@minvws.nl>
Onderwerp: Retour 205516 - Besluitvorming over en wetgeving voor contactonderzoekapp
Dag allen,
De minister geeft in reactie op de nota aan :
Als dit is wat er nodig is, dan moet het maar . En toch:
o Wil graag snappen waarom de WPG niet voldoende zou zijn, wel voor contactonderzoek (niet grotere inbreuk want
niet anoniem maar niet voor app)
o Wil gr aag snappen waarom dit niet de eerste AMvB van Covid wet zou zijn
o Als die grondslag ook nodig is voor beproeving, gaat dat dan goed in de tijd?
Graag kort, intern overleg inplannen ( telefonisch/webex) en dan afspraken maken over hoe nu verder.
Aanvullend heeft de minister in het afstemmingsoverleg vanochtend aangegeven dat hij graag Y22f aanstaande woensdag
he lderheid wil over deze vragen en dus de juridische grondslag voor contactonderzoekapp, omdat deze samenhangt met de
Covid-wet, waar de minister aanstaande woensdag w eer een vervolg bewindspersonenoverleg heeft gehad. Lukt het j ullie om
deze vragen kort uit te w erken in een nota, die morgenavond mee kan in de tas' Voor wat betreft de vraag voor een overleg zal
ik even bij terugkomen bij j ullie!

-

Mln\Sterle van volksgezondheid, welzlJn en Sport
Dfrectfe BPZ

(070î- -

~rnassusplein S 1 2511 XV

~

:I,nl

Den Hl!ag

Postbus 20350

2500 EJ

Den Haag

