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Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 

 

Op 25 mei a.s. debatteert u over de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19. Graag informeren wij u 

door middel van deze brief over een aantal zorgpunten vanuit de VNG bij deze wet. Het gaat om 

uitlegbaarheid, handhaafbaarheid, inclusie en tijdigheid. De inclusie en tijdigheid zijn recenter naar 

voren gekomen in (bestuurlijke) gesprekken met gemeenten en in discussies tussen gemeenten en 

het Rijk over het wetsvoorstel. Hiermee zijn ook de aarzelingen van gemeenten over de 

voorgenomen introductie van toegangstesten toegenomen. 

 

We zetten graag uiteen wat onze belangrijkste aandachtspunten zijn en vragen u om hier in uw 

oordeel over het wetsvoorstel ook kennis van te nemen en dit mee te nemen in het gesprek met de 

minister. 

 

Uitlegbaarheid en handhaafbaarheid 

In onze reactie aan de Tweede Kamer over de Wet Quarantaineplicht (35808) hebben wij al gemeld 

dat met dat wetsvoorstel, dit wetsvoorstel – de Tijdelijke wet testbewijzen – en met de 

sluitingsbevoegdheid bij clusterbesmettingen, de handhavingstaken voor gemeenten substantieel 

zullen toenemen. Belangrijker is dat wij ook meldden dat gemeenten hiermee hun grens bereiken 

van taken die zij nog kunnen handhaven en waar zij nog toezichthouders voor weten te werven.  

 

In aanvulling daarop constateren wij nu dat met de gefaseerde openstelling van plaatsen en 

verruiming van de maatregelen bij een negatief testbewijs  een gecompliceerd netwerk van 

plaatsen, evenementen en instellingen ontstaat waarbinnen en -tussen verschillende regels gelden. 

Het overzicht is daarmee zoek. Het wordt een hele opgave om dat goed uit te leggen en begrijpelijk 

te houden voor de inwoners.  
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Wat geldt voor de inwoners, geldt ook voor de handhavers. Die krijgen straks te maken met een 

grote lijst aan verschillende regels, voor verschillende sectoren met een verschillend 

toegangsbeleid. Dit kan van deur tot deur en van dag tot dag verschillen. De druk op de handhaving 

gaat vanwege de aangekondigde versoepelingen enorm toenemen en met de toegangstesten extra 

groot worden. Wanneer er in een later stadium bovendien gekeken wordt naar het loslaten van de 

1,5 meter bij activiteiten met toegangstesten, maakt dat het zo mogelijk nog ingewikkelder. Wij 

vrezen als bestuurlijk verantwoordelijken voor de handhaving bovendien dat inwoners dan geneigd 

zullen zijn die 1,5 meter overal los te laten.  

 

Wij geven u dan ook mee dat instemming met de wet feitelijk betekent dat u zult moeten accepteren 

dat onze boa’s en toezichthouders de handhaving niet meer sluitend krijgen en dat in de dagelijkse 

praktijk het toezicht op de sectoren zelf neer zal komen.  

 

Inclusie 

Uit de recente bestuurlijke contacten is ons ook gebleken dat niet zeker is dat al onze inwoners op 

gelijke wijze een negatieve toegangstest kunnen verkrijgen. Het gaat om drie situaties: 

1. Voor toegangstesten moet men naar een aparte locatie. Deze bevinden zich volgens het voorstel 

op maximaal 20 minuten afstand vanaf het centrum van een gemeente. Deze reistijd is berekend op 

basis van reizen met een auto. Tot op heden is er geen landsdekkend overzicht beschikbaar. 

Daarnaast beschikt niet iedereen over een eigen auto. Deze groep is daarmee afhankelijk van 

anderen of van het openbaar vervoer, waarmee die 20 minuten reistijd in de praktijk niet haalbaar 

is.  

2. Als men een aanvraag wil doen voor een test, dient daarvoor digitaal een afspraak gemaakt te 

worden. Er wordt momenteel gekeken naar een mogelijkheid om de testuitslag zelf ook fysiek 

beschikbaar te maken. Er is hoe dan ook geen sluitend proces om een test aan te vragen en de 

uitslag te krijgen voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.  

3. Indien een toegangstest geld gaat kosten, wordt er bovendien een financiële barrière 

opgeworpen. Die kan niet iedereen dragen.  

 

Op deze manier zorgt het testbewijs op meerdere gebieden voor een tweedeling, te meer omdat 

veel mensen waarschijnlijk met alle drie de situaties te maken hebben, die wij vanuit onze 

gemeenten juist op alle mogelijke manieren proberen te overbruggen. Ik roep u daarom op de 

minister in het debat de toezegging te vragen ervoor te zorgen de uitvoering van het testbeleid zo in 

te richten dat alle burgers er op gelijke wijze toegang toe hebben. 

 

Tijdigheid 

Voor de toegangstesten wordt nu een structuur opgetuigd en er wordt veel geld aan besteed. Het 

punt komt evenwel snel nabij, waarbij het wetsvoorstel niet meer opportuun zal zijn.  

Ten eerste lijkt, door een toename van het aantal gevaccineerden en de daarmee voorspelde daling 

van het aantal besmettingen, de noodzaak van toegangstesten van korte duur.  

Ten tweede is erin voorzien dat de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in september van dit jaar 

afloopt. De wet testbewijzen verliest daarmee haar grond, terwijl voor de testvoorzieningen gekeken 

wordt naar een horizon tot begin 2022.  

 

Inmiddels hebben ook meerdere sectoren, culturele instellingen en de recreatieve sector voorop, 

hun zorgen geuit over het voorstel. In de pilots werd duidelijk dat de animo van met name deze 

instellingen niet groot is. Enkele pilots zijn zelfs geannuleerd vanwege een gebrek aan 
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belangstelling. De gemeenten zien dan ook liever dat het geld en de energie worden gestoken in 

het sneller openen van de samenleving voor álle inwoners en sectoren.  

 

Wij verzoeken u deze punten mee te wegen in de besluitvorming over dit wetsvoorstel. Voor vragen 

kunt u contact opnemen met Eric de Rijk, public affairs adviseur van  de VNG via eric.derijk@vng.nl 

of via 06-53339665. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

mr J.H.C. van Zanen 

voorzitter 

 

 

  
 


