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7e verlenging tijdelijke maatregelen COVID-19
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Bijlage(n)
•
Ontwerpbesluit 7e verlenging
•
Aanbiedingsbrief TK
•
Aanbiedingsbrief EK

Bijlagen
3

1.
Aanleiding
Verlenging van tijdelijke faciliterende maatregelen in verband met COVID-19beperkingen.
2.
Geadviseerd besluit
- MRb en MvJenV: Instemmen met het voorhangen bij TK en EK van bijgaand
ontwerp-besluit tot verlenging van de maatregelen voor twee maanden.
- MJenV: Instemmen met de aankondiging dat de grondslag voor bijstand door
het NCSC aan zorginstellingen e.d. zal komen te vervallen.
3.
Kernpunten
Op grond van de Tijdelijke wet COVID-19 Veiligheid en Justitie en enkele andere
wetten gelden sinds zomer 2020 bepaalde wettelijke voorzieningen om problemen
op te lossen die de beperkingen als gevolg van de COVID-19-epidemie
veroorzaken. Het voorgenomen besluit verlengt de geldende voorzieningen, met
twee uitzonderingen:
a. De Tijdelijke voorziening betalingsuitstel wordt niet opnieuw verlengd omdat
de regeling in de praktijk geen nut meer lijkt te hebben. Het voornemen tot
het laten vervallen is reeds in het vorige besluit aangekondigd.
b. Ook de tijdelijke grondslag voor bijstand van het NCSC aan instellingen die
betrokken zijn bij de bestrijding van COVID-19 (zorginstellingen,
medicijnfabrikanten etc.) zal niet verlengd worden. Gelet op de huidige stand
van zaken van de COVID-19-bestrijding wordt niet meer verwacht dat digitale
dreigingen de continuïteit en integriteit van de hiervoor genoemde processen
zodanig zullen aantasten dat dit ernstige nadelige maatschappelijke gevolgen
zal hebben. De doelgroep van deze voorziening is hierover reeds
geïnformeerd.
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4.

Toelichting

4.1 Politieke context
Dit besluit moet worden voorgehangen gedurende de recesperiode van de
Kamers, in verband met de deadline van 1 augustus. De noodzaak daartoe wordt
toegelicht in de aanbiedingsbrief.
4.2 Financiële overwegingen
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4.3 Juridische overwegingen
Indien de maatregelen niet verlengd worden, vervallen ze definitief en kunnen ze
niet opnieuw geactiveerd worden wanneer in het najaar nieuwe besmettingspieken opnieuw tot beperkende maatregelen zouden moeten leiden.
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

5.1 Toelichting
Er is geen informatie in deze nota opgenomen die zich niet zou lenen voor
openbaarmaking.
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