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1.     Aanleiding 

Op 22 december heeft de VKC JenV gevraagd om een overzicht van alle brieven 

en wetgevingstrajecten die nu reeds voorzien zijn voor 2023. Met deze brief komt 

u aan dit verzoek tegemoet.  

 

2.     Geadviseerd besluit 

-Instemmen met verzending van de brief en bijbehorend overzicht aan de TK.  

-DBO te mandateren om het overzicht voorafgaand aan het moment van 

verzending i.a.m. PA definitief te maken.   

 

3.     Kernpunten 

AD1) Met verzending van deze brief komt u tegemoet aan het verzoek van de 

VKC J&V van 22 december 2022. De VKC J&V heeft op 25 januari een (besloten) 

strategische procedurevergadering (PV) waarin zij ook een vooruitblik doen naar 

het nieuwe jaar.  

Daarin willen ze ook graag onze planning betrekken. Een gelijksoortige brief is 

voor de zomer ook aan de TK gestuurd ten behoeve van de strategische PV van 

toen (met vooruitblik restant 2022).  

 

Het betreft een indicatief overzicht op basis van de huidige stand van zaken en 

gebaseerd op ons Parlementaire registratiesysteem en bijbehorend dashboard. 

Het overzicht is, net als andere jaren, opgedeeld per DG en per kwartaal.  

 

Omdat het een heel jaar vooruitkijkt bevat het overzicht primair terugkerende 

brieven of brieven die reeds zijn toegezegd of voortkomen uit onderzoeken die 

worden afgerond dit jaar. Buiten deze brieven gaan er naar aanleiding van de 

actualiteit, verzoeken vanuit de TK en/of nieuwe beleidsvoornemens ook veel 

brieven naar de TK die nu niet op dit overzicht staan. Dit wordt in de 

aanbiedingsbrief ook toegelicht.  

 

AD2) Gelet op de uitvraag vlak voor het kerstreces (waarin veel medewerkers 

afwezig zijn) en de wens de concept brief voor het weekend van 14 januari aan te 

leveren bij u wordt het overzicht parallel aan u aan de PA’s, COM en de DG’s ter 

(finale) check aangeboden.  
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Het voorstel is om DBO i.a.m. de PA te mandateren om wijzigingen die 

voortkomen uit deze finale check te verwerken. Indien zij inschatten dat het 

wenselijk is deze wijziging aan u wordt voorgelegd dan krijgt u dit opnieuw te zien 

ter accordering voorafgaand aan verzending.  

 

4.     Toelichting 

In de concept bijlage behorende bij de brief is aangegeven welke bewindspersoon 

of bewindspersonen de brief versturen. Deze informatie wordt bij de verzending 

verwijderd. Het overzicht aan de TK is inhoudelijk gegroepeerd (Politie, 

Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging etc). Dit is gebruikelijk en in lijn 

met de eerdere planningsbrieven.  

 

4.1 Politieke context 

Het is een verzoek van de VKC JenV.  

 

4.2 Financiële overwegingen 

n.v.t.  

4.3 Juridische overwegingen 

n.v.t. 

4.4 Krachtenveld 

De verzending van brieven kan afhankelijk zijn van input van derden waar geen of 

beperkt invloed op is. Ook kunnen brieven door afstemming met andere 

departementen of partijen vertragen.  

4.5 Strategie 

n.v.t. 

4.6 Uitvoering 

n.v.t. 

 

4.7 Implementatie 

n.v.t. 

 

4.8 Communicatie 

n.v.t. 

 

4.9 Ontwikkelingen hiervoor 

n.v.t. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

        De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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