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De Minister voor Rechtsbescherming 
De Minister van Justitie en Veiligheid 

 

  

10e verlenging tijdelijke maatregelen COVID-19 

     
     

     

 

 
Bijlage(n) 
• Ontwerpbesluit 10e verlenging 
• Aanbiedingsbrief TK 
• Aanbiedingsbrief EK 
  

 
1.     Aanleiding 
Sinds het uitbreken van de corona-epidemie gelden diverse adviezen en wettelijke 
regels die het maatschappelijk verkeer belemmeren (met name: verplichtingen of 
adviezen om fysiek contact te beperken met het oog op besmettingsgevaar). Om 
problemen als gevolg van die beperkingen zo veel mogelijk weg te nemen zijn 
daarnaast ook door middel van spoedwetgeving tijdelijke voorzieningen in het 
leven geroepen. Voor het terrein van JenV is dit met name gebeurd in de 
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.  
Deze wet maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat rechtspersonen jaarvergaderingen 
langs elektronische weg kunnen houden en dat de rechtspraak zittingen kan 
houden houden of partijen te horen in elektronische vorm, waar voorheen een 
fysieke bijeenkomst vereist was. Het is op zichzelf niet verplicht om van deze 
mogelijkheden gebruik te maken en het betreft dus in feite begunstigende 
maatregelen voor de maatschappij.   
Omdat deze voorzieningen een tijdelijke aard moesten hebben, is wettelijk 
geregeld dat ze vervallen op een bij KB bepaald tijdstip, tenzij vóór die 
vervaldatum bij KB een nieuwe datum wordt vastgesteld. Die nieuwe datum kan 
maximaal twee maanden later liggen. Voordat zo’n besluit genomen kan worden 
moet het ontwerp eerst één week voorgehangen worden bij de TK en EK.     
Het voorgelegde ontwerp-besluit heeft tot doel om (voor de 10e keer) de gelding 
van de maatregelen te verlengen, en het moet vóór 1 februari in werking treden. 
Het is dus noodzakelijk om z.s.m. de voorhang te starten. 
  
2.     Geadviseerd besluit 
Instemmen met het voorhangen bij TK en EK van bijgaand ontwerp-besluit tot 
verlenging van de maatregelen voor twee maanden tot 1 april 2022. 
 
3.     Kernpunten. 
Zie aanleiding 
 
4.     Toelichting* 
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4.1 Politieke context 
Anders dan het geval is bij de beperkende COVID-19-maatregelen heeft de 
verlenging van deze begunstigende maatregelen tot op heden nooit aanleiding 
gegeven tot commentaar vanuit de Kamers.  
 
4.2 Financiële overwegingen 
Geen 
 
4.3 Juridische overwegingen 
Indien de voorzieningen niet verlengd worden, vervallen ze definitief en kunnen 
ze niet opnieuw geactiveerd worden (er zou dan een nieuwe spoedwet vereist 
zijn).  
 
4.4 Krachtenveld 
Met de verlenging wordt tegemoet gekomen aan de wensen uit het veld. 
 
4.5 Strategie 
- 
 
4.6 Uitvoering 
- 
 
4.7 Communicatie 
-. 
 
4.8 Ontwikkelingen hiervoor 
Eerdere verlengingsbesluiten hebben geen aanleiding gegeven tot opmerkingen 
vanuit TK of EK. 
 
5.     Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 
           
Er is geen informatie in deze nota opgenomen die zich niet zou lenen voor 
openbaarmaking. 
  
 


