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WET van 	  
houdende wijziging van de Wet Uitvoering 
Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151) 
(VVet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand) 
(Inidatiefvoorstel: A. Gajadien, M. Huur en C. Wang) 

EINDVERSLAG 

DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 
De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de 
Commissie') voor het wetsontwerp houdende wijziging van de 
Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand heeft haar 
eerste vergadering gehad op woensdag 3 februari 2021 waarin zij 
het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken en 
vastgesteld. Op voornoemde datum heeft de Commissie 
Preadvies uitgebracht, waarin zij aangaf zich te kunnen stellen 
achter het doel van de ontwerpwet. 

ln het Preadvies werden ten aanzien van de fundamenten van de 
ontwerpwet enkele vraag-en aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

- 	Waarom is er voor een termijn van verlenging van 6 
maanden gekozen? 
Moet er niet gekozen worden voor ombuiging van het 
beleid ten aanzien van de Burgerlijke 
Uitzonderingstoestand? 
ls er een begroting gekoppeld aan de wijzing en 
verlenging van het onderhavige wetsontwerp? 
Wat is de gedachte om de ministeries van Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur en FinancW) en Planning bij de 
uitvoering niet op te nemen? 

VOORONDERZOEK 

in de Huishoudelijke Vergadering van donderdag 4 februari 2020 
(H.03) heeft De Nationale Assemblée zich in het vooronderzoek 
gebogen over het door de Commissie uitgebrachte Preadvies. De 
Nationale Assemblée heeft tijdens deze vergadering besloten mee 
te gaan met het voorstel van de Commissie voor het verder 
onderzoek van de ontwerpwet. 

ONDERZOEK 

Vergaderingen van de Commissie 
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- Op woensdag 3 februari 2021 heeft de Commissie een meeting 
gehad, waarbij de werkwijze voor de bestudering van de 
ontwerpwet werd besproken en vastgesteld. Tevens werden er 
enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld, welke 
zijn meegenomen in het Preadvies. 

- Er zijn enkele technische zaken aan de orde gebracht door de 
aanwezige commissieleden, waarop de commissievoorzitter 
breedvoerig op is ingegaan. (zie het verslag van de 
Commissie dd. 03 februari 2021 (Cie. 15/ Wet Uitvoering 
Burgerlijke Uitzonderingstoestand/01-2021) 

Data gehouden vergaderingen van de Commissie 

- De Commissie heeft in totaal één commissievergadering 
gehouden op 3 februari 2021. 

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING 

De Commissie heeft vanwege de urgentie van het onderhavige 
wetsontwerp besloten af te zien van de behandeling in 
Openbare Commissievergadering en meteen over te gaan tot 
behandeling in een Openbare Plenaire Vergadering. 

BESLUITEN 

De Commissie zal Eindverslag uitbrengen. 

Op grond van de bevindingen komt de Commissie tot de 
conclusie dat overgegaan kan worden tot behandeling 
van het initiatiefvoorstel in de Openbare Plenaire 
Vergadering; 
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De Commissie adviseert, na bestudering van het 
initiatiefvoorstel alsmede op grond van het door haar 
verrichte onderzoek, De Nationale Assemblée om 
goedkeuring te verlenen aan de ontwerpwet; 

Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens de 
openbare behandeling aan de orde worden gesteld. 

Paykbo 4fe.ruari 2021 

C. Dijksteel (Vz. 

Dforswij 

M. Mohab-AI( 
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