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Ontwerpbesluit 12e verlenging

Aanbiedingsbrief TK

Aanbiedingsbrief EK
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.
Deze voorzieningen maken het bijvoorbeeld mogelijk dat rechtspersonen
jaarvergaderingen langs elektronische weg kunnen houden en dat de rechtspraak
zittingen kan houden of partijen kan horen langs geheel of gedeeltelijk digitale
weg, waar voorheen een volledig 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
telkens maximaal twee maanden later liggen. Voordat zo’n besluit genomen kan
worden moet het ontwerp eerst één week worden voorgehangen worden bij de TK
en EK. Het voorgelegde ontwerp-besluit heeft tot doel om (voor de 12e keer) de
gelding van de maatregelen te verlengen, en het moet vóór 1 juni 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 augustus 2022. Indien
het parlement geen opmerkingen over het besluit zou maken zal na ommekomst
van de voorhangtermijn direct de voordracht voor de Koning ter tekening worden
aangeboden aan de Minister voor Rechtsbescherming.
3.
Kernpunten.
Zie aanleiding
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4.

Toelichting*

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. Binnenkort is het rapport gereed van
het door JenV uitgezette onderzoek naar de ervaringen met de tijdelijke
voorzieningen.
Op basis daarvan kan worden afgewogen of de maatregelen structureel gemaakt
moeten worden en welke weg daartoe gevolgd moet worden. Wij zullen dit tijdig
voor bespreking in een stafoverleg met u agenderen.
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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.
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