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Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Aan de commissies van VWS en EZK 

 

Betreft: MKB tegen tijdelijke wet testbewijzen 

 

Breukelen, 10 mei 2021  

 

Geachte voorzitter,  

 

Met het oog op de stemming op 11 mei a.s. Tijdelijke wet testbewijzen Covid 19 berichten wij u 

dat het MKB vertegenwoordigd door beUnited, de grootste onafhankelijke organisatie voor MKB 

ondernemers met 38.000 leden, ernstige bezwaren heeft tegen de Tijdelijke wet testbewijzen 

zoals die nu aan de kamer ter stemming is voorgelegd. 

 

1. Wat is er gebeurt 

 

In het kader van grootschalige evenementen zijn er fieldlabs georganiseerd. De wet zoals hij nu 

is voorgelegd behelst echter veel meer dan alleen grootschalige evenementen. Het raakt 

daarmee niet alleen de kleinschalige evenementen maar ook het gehele MKB. Onze leden zijn 

derhalve fel tegen de Tijdelijke wet testbewijzen. Het siert de overheid niet dat op deze wijze het 

idee van testbewijzen breder wordt geïnterpreteerd dan waarvoor deze in aanvang wellicht 

bedoeld zouden zijn. 

 

2. Draagvlak voor uitvoering van de wet is afwezig. 

 

Daar de uitvoering van de wet uitgevoerd dient te worden door het MKB is draagvlak van het 

MKB noodzakelijk. Deze ontbreekt bij de leden van beUnited waaruit blijkt dat deze niet 

geraadpleegd zijn bij het ontwerp van de wet.  

 

3. Te brede omschrijving werkingsgebied van de wet 

 

In het wetsvoorstel zijn de sectoren veel te breed omschreven. Toegevoegd zijn a. cultuur; b. 

evenementen; c. georganiseerde jeugdactiviteiten; d. horeca;  en e. sport. Deze werkgebieden 

behelzen teveel van onze activiteiten waarmee met name kleinbedrijf wordt beschreven. 

Toegang tot het normale leven en de activiteiten van onze leden wordt daarmee 

disproportioneel belemmerd. Het gelijke speelveld voor het MKB wordt daarmee ondermijnd.  

 

4. Tijdelijkheid van de wet is niet opgenomen 

In het wetsvoorstel is niet opgenomen tot wanneer deze zou gelden waarmee de tijdelijkheid 

niet is gewaarborgd. Inmiddels hebben onze leden geen vertrouwen meer in de tijdelijkheid van 

de maatregelen van het demissionair kabinet. Het beleid tot nu toe heeft daarmee het draagvlak 

voor de maatregelen niet bevorderd en in dit geval de bereidheid tot medewerking aan de 

uitvoering van deze wet doen verdampen.  
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Tot slot 

Het is daarom belangrijk dat deze wet niet wordt aangenomen en dat het draagvlak voor de 

maatregelen in het algemeen wordt hersteld. De eenzijdigheid waarmee de maatregelen, die 

inmiddels niet meer als noodmaatregelen kunnen gelden gezien de duur van de looptijd 

daarvan, worden opgelegd zijn een democratie onwaardig. Tevens getuigen de maatregelen niet 

van voortschrijdend inzicht. Het MKB vertegenwoordigd door beUnited is bereid mee te denken 

over maatregelen die op een breder draagvlak kunnen rekenen. Een wet als deze past daar niet 

in. 
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