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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Ontvangen ter Griffie op 12 januari 2021.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De voordracht voor het vast te stellen
koninklijk besluit is aan de Kamer overgelegd
tot en met 19 januari 2021 2020.

Den Haag, 12 januari 2021

De voordracht voor het vast te stellen
koninklijk besluit kan niet eerder worden
gedaan dan op 20 januari 2021.
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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-crisis1.
Voor een deel van de 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 StatenGeneraal is overgelegd.
De voorgenomen vaststelling van het besluit dient plaats te vinden vóór
1 februari 2021 om het verval van de betreffende voorzieningen per die
datum te voorkomen.
De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker

1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 434, nr. 13

2

