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Datum 16 maart 2023 

Onderwerp Voorhang 17e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen 

 

Hierbij bied ik u het ontwerp van een koninklijk besluit, houdende verlenging van 

een aantal tijdelijke maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de COVID-

19-crisis. Voor deze maatregelen is wettelijk voorgeschreven dat de voordracht 

voor een verlengingsbesluit niet eerder gedaan wordt gedaan dan een week nadat 

het ontwerp aan beide Kamers van de Staten-Generaal is overgelegd. 

De voorgenomen vaststelling van het besluit dient plaats te vinden vóór 1 april  

2023 om het verval van de betreffende voorzieningen per die datum te 

voorkomen.  

 

In de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit is het voornemen geschetst om 

de voorzieningen die zien op het gebruik van videoconferentie in de rechtspraak 

na 1 juni 2023 niet meer te verlengen. Dit laat onverlet dat, zoals ook vóór de 

inwerkingtreding van de tijdelijke wetten het geval was, ook zonder wettelijke 

regeling in ieder geval met instemming van partijen gebruik kan worden gemaakt 

van videoconferentie. De inzet van videoconferentie blijft dus gewoon mogelijk, 

ook al ontbreekt een expliciete wettelijke regeling. 

 

Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om u te informeren over de 

vormgeving van de wettelijke grondslag om zaken via een videoverbinding te 

behandelen. Tijdens het commissiedebat Rechtspraak op 9 november 2022 heb ik 

toegezegd u hierover in het eerste kwartaal van 2023 nader te informeren. In het 

tweede kwartaal van 2023 wordt verder gewerkt aan een structurele regeling 

voor de inzet van videoconferentie, waarin ook de procedurele- en technische 

waarborgen worden geregeld. Ik verwacht u hier rondom het zomerreces nader 

over te kunnen informeren.  

 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

 

F.M. Weerwind 
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Bijlagen 

1 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons  kenmerk vermelden. 

Wilt u s lechts één zaak in uw 

brief behandelen. 

 

 

 

 


