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Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de
deelname aan of toegang tot het terrein van
beroepsonderwijs en hoger onderwijs (Tijdelijk besluit
coronatoegangsbewijzen beroepsonderwijs en hoger
onderwijs)
.
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Uw brief

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Geachte voorzitter,
Mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in overeenstemming met de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bied ik u hierbij aan het
ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de deelname aan of toegang
tot het terrein van beroepsonderwijs en hoger onderwijs (Tijdelijk besluit
coronatoegangsbewijzen beroepsonderwijs en hoger onderwijs). Voor een
toelichting op het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de (ontwerp) nota van
toelichting.
De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 58ra, zesde lid, van de Wet publieke gezondheid) en
biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit
voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden
voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Op grond van de aangehaalde
bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies
van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet
eerder dan een week nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der StatenGeneraal is overgelegd.
Dit ontwerpbesluit hangt samen met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van
medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van
coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, het
wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding coronatoegangsbewijzen en het
wetsvoorstel Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Deze
wetsvoorstellen zullen tevens vandaag aan uw Kamer worden aangeboden.
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Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge

Pagina 2 van 2

