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De Minister voor Rechtsbescherming 

De Minister van Justitie en Veiligheid 

 

  

16e verlenging tijdelijke maatregelen COVID-19 

     
     

     

 

 
  

 

1.     Aanleiding 

 In de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid en enkele andere wetten 

zijn voorzieningen opgenomen om feitelijke beperkingen te verlichten die het 

maatschappelijk verkeer ondervindt van coronagerelateerde maatregelen.  

Voor deze voorzieningen geldt dat ze elke twee maanden verlengd moeten 

worden. Als dat niet zou gebeuren vervalt de wettelijke grondslag definitief en 

zou het opnieuw activeren van die voorzieningen een nieuwe (spoed)wet 

vereisen.  

 Voordat een verlengingsbesluit genomen kan worden, moet het ontwerp eerst 

één week worden voorgehangen worden bij de TK en EK.  

 Het bijgevoegde ontwerp-besluit verlengt voor enkele maatregelen met 

betrekking tot het gebruik van videoconferentie in de rechtspraak de 

geldigheid tot 1 april 2023. Om dat mogelijk te maken moet het vóór 1 

februari in werking treden.  

  

2.     Geadviseerd besluit 

Instemmen met het voorhangen bij TK en EK van bijgaand ontwerp-besluit tot 

verlenging van enkele maatregelen tot 1 april 2023. Indien het parlement geen 

opmerkingen over het besluit zou maken die aanleiding geven tot heroverweging 

zal na ommekomst van de voorhangtermijn direct de voordracht aan de Koning 

worden gezonden door de Minister voor Rechtsbescherming. 

 

3.     Kernpunten. 

 Zie voor de reden voor verlenging paragraaf 1 (Aanleiding). 

 In het najaar van 2022 hebben de Kamers verzocht om een tijdpad te 

schetsen richting beëindiging van de tijdelijke voorzieningen. Bij brief van 5 

december (ter info als bijlage meegezonden) heeft u medegedeeld 

voornemens te zijn de meeste van deze voorzieningen niet verder te 

verlengen na 1 februari 2023. In bijgaand ontwerp-besluit wordt voor deze 

voorzieningen geen verdere verlenging voorgesteld, zodat deze met ingang 

van 1 februari zullen ophouden te gelden, overeenkomstig het aangekondigde 

voornemen. 

 Voor besluitvorming over enkele voorzieningen had u aangegeven pas na de 

jaarwisseling een besluit te willen nemen, op basis van de dan bestaande 

situatie rond het corona-virus. Het betreft kort samengevat het gebruik van 

videoconferentie in de rechtsspraak, de mogelijkheid tot afname van 
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celmateriaal bij ‘coronaspugers’ en de bevoegdheid van de voorzitters van 

veiligheidsregio’s tot inzet bestuursdwang.  

 Na de verzending van de decemberbrief is gebleken van een toename van een 

nieuwe besmettingsgolf in China. Zoals het kabinet heeft aangegeven in een 

brief aan de Kamers van 6 januari jl. wordt aangenomen dat dit wordt 

veroorzaakt door diverse subtypen van de al bekende omikronvariant, maar 

de informatie daarover is nog incompleet. 

 Zoals met u (MRb) besproken op 17 januari jl. wordt daarom in de 

aanbiedingsbrief en de toelichting op dit besluit nog geen voornemen tot 

beëindiging van de voorgaande voorzieningen aangekondigd, dit in verband 

met de onzekere epidemiologische situatie met betrekking tot het coronavirus 

in China en de mogelijke gevolgen daarvan in Europa.  

 

4.  Toelichting* 

 

4.1 Politieke context 

 De brief van 5 december, waarin het voornemen tot verval van de meeste 

maatregelen was aangekondigd, is door beide Kamers voor kennisgeving 

aangenomen. 

 In deze brief was ook aangegeven dat u pas op een later moment een besluit 

tot verval van de resterende voorzieningen wilde nemen. Daarbij is nog geen 

concreet tijdpad geschetst.  

 

4.2 Financiële overwegingen 

Geen 

 

4.3 Juridische overwegingen 

Er is geen expliciet vervalbesluit nodig m.b.t. de lopende voorzieningen. Het 

uitblijven van een verdere verlenging leidt van rechtswege tot het verval daarvan. 

Daarom wordt in het ontwerp-besluit alleen gesproken over verlenging van de 

laatste resterende voorzieningen, niet over het verval per 1/2 van de overige 

voorzieningen. Dit wordt wel in de toelichting aangegeven. 

 

4.4 Krachtenveld 

De verlichtende maatregelen en de verlenging daarvan hebben tot dusver nog 

steeds kunnen rekenen op steun van de belanghebbende maatschappelijke 

actoren.    

 

4.5 Strategie 

- 

 

4.6 Uitvoering 

- 

 

4.7 Communicatie 

Het is wenselijk een persbericht te doen uitgaan over de situatie na 1 februari. 

 

4.8 Ontwikkelingen hiervoor 

Zie onder kernpunten.  

 



 
 

 

   Pagina 3 van 3 
 

 

 

Directie Wetgeving en 

Juridische Zaken 

Sector Juridische Zaken en 

Wetgevingsbele d
  

 

Datum 

10 januari 2023 
 

Ons kenmerk 

4420414 

 

 

 

5.     Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 

Er is geen informatie in deze nota opgenomen die zich niet zou lenen voor 

openbaarmaking. 

  

Bijlage(n) 

 Uw brief d.d. 5/12/2022 over aankondiging verval tijdelijke voorzieningen  

 Ontwerpbesluit 16e verlenging 

 Aanbiedingsbrief TK 

 Aanbiedingsbrief EK 

 Voordracht aan de Koning 

 


