
Straffen en Beschermen 
Eerste kwartaal 

TK brief aanbieding kwalitatief onderzoek ISD 

VKC-brief || Afschrift reactie op brief Commissie van Toezicht RJJI Horsterveen inzake voorwaarden opening van locatie 
Horsterveen 

Beleidsreactie WODC rapport ´Inning buitenlandse boetes 
TK - WODC-rapport Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag (PHGSG) - kale aanbieding 
Stand van zaken brief over E-mates  

RSJ advies vergrijzing in detentie 

TK Brief overkoepelende beleid van de DJI met betrekking tot racisme en  
discriminatie 

TK Brief onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit (EUR) – naar het functioneren van het herbeoordelingsmechanisme 
levenslange straffen 
TK brief - Jeugdbescherming 

Beleidsreactie WODC-onderzoek "Strafmaat en strafdoelen in ernstige jeugd- en adolescentenstrafzaken, Opvattingen van 
magistraten over sanctionering van 16- tot 23-jarige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven" 

TK - Aanbieding IBO jeugdcriminaliteit met kabinetsreactie 
Beleidsreactie onderzoek Evaluatie spreekrecht 
Voortgangsbrief Forensische zorg 
Beleidsreactie WODC-onderzoek: 'De effectiviteit van de BORG-training' 

Brief oninbare civiele vorderingen 
Beleidsreactie onderzoeken financieel, governance en pilot eigen risico CSG 
Beleidsreactie onderzoek gebiedsverboden in de Wet langdurig toezicht 
Aanbieding onderzoeksrapport IJenV over UHP KOT 

Inspectierapport re-integratie 
TK - WODC-rapport Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag (PHGSG) - Beleidsreactie 

OCW/VWS/SZW - bijdrage aan Kamerbrief Maatregelen ter verbeteren positie jongeren 
VKC-brief kabinetsreactie op initiatiefnota ‘Opvoeden die handel’ lid Verkuijlen 
Beleidsreactie WODC evaluatie artikel 2.3 Wfz en ZonMw evaluatie Wvggz/ Wzd 
IJenV Onderzoek Nieuwersluis 



Afschrift brief Veteranenombudsman 
Beleidsreactie WODC rapport Evaluatie betalingsregelingenbeleid 

TK voortgangsbrief van de taskforce ‘aanpak georganiseerde criminaliteit bij berechting en tijdens detentie’ 

VOG brief 
Beleidsreactie factsheet WODC GVM 
Beleidsreactie op WODC-onderzoek: ‘Meisjescriminaliteit. Een onderzoek naar de kenmerken en risicofactoren van delinquente 
meisjes en jongvolwassen vrouwen in algemene, politie- en justitiële populaties’. 

Beleidsreactie rapport IJenV mbt toezicht RvdK 
Tweede kwartaal 

Beleidsreactie inspectie Onderzoek naar onttrekking tbs-gestelden uit FPC de Pompestichting 

TK Brief opvolging PWC 
Beleidsbrief evaluatie/ wijziging BvT 
Voortgangsbrief UHP KOT 
Reactie op RSJ-rapport over vreemdelingen in TBS 

 Voortgangsbrief Slachtofferbeleid 

Beleidsreactie inspectie onderzoek nav incident Veldzicht 
Voortgang Singh 
RSJ advies Bejegening en resocialisatie van gedetineerden in zware beveiligingsregimes 

TK brief over de positie van slachtoffers en nabestaanden in het kader van de levenslange gevangenisstraf en de herbeoordeling. 

TK Brief BIJ regeling 

Voortgangsbrief jeugd (voortouw VWS, mede namens MRb) 
Derde kwartaal 

Beleidsreactie op WODC-onderzoek "De Amsterdamse Top600-aanpak. Effectiviteit in termen van recidive" 

TK brief voortgang verkenning doorontwikkeling sanctiestelsel en sanctietoepassing 
Beleidsreactie nav rapport van de Commissie Donner over het Nederlandse schadestelsel 

Beleidsreactie slachtoffermonitor 
Vierde Kwartaal 



Evaluatie van de pilot re-integratieofficier + beleidsreactie 
TK integrale Beleidsreactie WODC Onderzoeksprogramma Weigeraanpak 

Voortgangsbrief jeugd (voortouw VWS, mede namens MRb) 
Beleidsreactie op WODC-rapport over “Oververtegenwoordiging van personen met een (niet-westerse) migratieachtergrond in de 
verschillende fases van de strafrechtketen 
High Impact Crimes (HIC) – voortgangsrapportage 2023 

 

Politie en Veiligheidsregio’s 
Eerste kwartaal 

Verzamelbrief crisisbeheersing, brandweerzorg en missiekritische communicatie 
Kamerbrief stand van zaken schadeafhandeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant. De brief motie over alles op alles zetten 
om de schadeloosstelling voor de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant dit kalenderjaar af te ronden is hier onderdeel van. 
Uitwerking transitie Landelijke Eenheid  

Brief over uitvoering motie Van der Plas c.s. over een eerlijke verdeling voor het platteland in het politiebudgetverdeelsysteem 

Arbeidsmarktstrategie van de politie 
Tweede kwartaal 

Reactie op commissie Sorgdrager 
Visie alerteren 
Beleidsreactie rapport Inspectie JenV kwaliteitszorg politie 
Eerste Halfjaarbericht Politie 
Brief inzake motie begrotingsartikel 31 politie. 

Uitwerking aanbevelingen commissie Hendriks 
Derde kwartaal 

Beleidsreactie auditrapport Wet Politiegegevens 

Vierde Kwartaal 
Tweede Halfjaarbericht Politie 



Brief ANPR-audit 
Herijking visie politiefunctie 

Verzamelbrief crisisbeheersing en brandweerzorg 
Brief contourennota crisisbeheersing en brandweerzorg 
Brief over besluitvorming WAS 

 

Rechtspleging en Rechtshandhaving 
Eerste kwartaal 

Verzoek om een kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Kat over sneller uit de schulden 
Brief inzake het ontwikkelen van één centraal mediatorsregister 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
UNCAC NL evaluatie anti-corruptieverdrag; aanbieding evaluatierapport 
Brief over in gesprek gaan met de strafrechtketen over de te verwachten bottlenecks 
Verzoek kabinetsreactie op initiatiefnota ‘Op naar een Sociaal Notariaat’ 
Brief nav toezegging begin 2020 te berichten over de resultaten van de voorlichting aan politiemedewerkers en officieren van justitie 
over de (juridische) mogelijkheden om handpalmafdrukken af te nemen 

Brief inzake verkenning verbreding taakstrafverbod VPT naar journalisten 

Brief onderzoek te laten verrichten naar geweld tegen journalisten. 

Brief over een plan van aanpak voor verbetering van de gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen 

Duurzame oplossing forensisch onderzoek minderjarige zedenslachtoffers  
Motie ingediend over het aanmoedigen, ondersteunen en faciliteren van de oprichting van buurtrechtbanken 

Brief aanbieding WODC onderzoek zelfonderzoek en zelfmelding door bedrijven 
Kabinetsreactie op initiatiefnota van de leden Ellian en Segers over de aanpak van antisemitisme- de volgende stap. 

Verzamelbrief n.a.v. VKC-verzoek en toezegging inzake inzake hervorming van toezicht op advocatuur' 
Brief inzake het tegengaan van drugstoerisme 



Beleidsreactie over de UAVG evaluatie 
Brief inzake een update van Politie en Justitie over hoe de actie heeft uitgepakt 

Kabinetsreactie initiatiefnota Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk 
Beleidsreactie deepfakes en immersieve technologieën 
Verzamelbrief Voetbal en Veiligheid 

Beleidsreactie op het rapport van de PGHR ‘Buiten de rechter om’ 
Brief over wenselijkheid opzetten van burgerfora 

Tweede kwartaal 
Brief inzake het delen van het WODC-rapport met de Kamer over naleving AVG  in januari en de kabinetsreactie daarop volgt 2/3 
maanden later 
Tweede beleidsreactie op rapport van de Raad voor de rechtshandhaving betreffende corruptiebestrijding op de BES-eilanden 

Toezegging 'Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken' (T02643) 

Aanbieding rapportage voormeting experiment gesloten coffeeshopketen 
WODC-evaluatie drugs in het verkeer 

Verzamelbrief opdracht Staatscommissie Rechtsstaat 
beleidsreactie WODC onderzoek aanpak veelplegers faillissementsfraude 
Brief inzake toezegging de Kamer in het najaar van 2022 een brief te sturen over benoemingen bij de rechtspraak 

Brief over een aanvullend onderzoek op de vertaalmarkt 
Brief over het sturen een Kamerbrief na afloop van de gerechtelijke procedures AP 
Brief over voorkomen dat het Huis voor Klokkenluiders afgeluisterd kan worden 
Brief toezegging MRb zegt de Kamer toe medio 2023 te bezien hoe het staat met het nationaal keurmerk letselschade 

Brief inzake Maatschappelijke opgave en prioriteiten strafrechtketen 2022-2027 
Brief inzake motie over het opstellen van een overzicht van gemeenten die de Wet Bibob niet toepassen 
MRb zegt de Kamer toe dat als die regeling rond is en het verwijzingsportaal bankgegevens is opgezet, hij serieus zal kijken naar 
aansluiting door de deurwaarders. 
Beleidsreactie monitor bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 2022 

Beleidsreactie op het WODC-rapport ‘De hackbevoegdheid in de praktijk’ 



Beleidsreactie op het rapport van de PGHR ‘Onderzoek in een geautomatiseerd werk’ 

Beleidsreactie op het WODC-rapport strafbaarstelling van lijkschennis 

Brief over stappenplan aanwas en toekomst sociale advocatuur 

Derde kwartaal 
Brief over een plan van aanpak om de gevolgen van de Wet Damocles te monitoren 
Negende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand 

Vierde kwartaal 
Beleidsreactie op WODC-onderzoek betreffende corruptiebestrijding op de BES-eilanden 

Kamerbrief opvolging OESO WGB-aanbevelingen 
Brief inzake de motie over het in kaart brengen van welke vormen van lekenrechtspraak worden toegepast in andere West-Europese 
landen 

Brief beleidsreactie eindrapport Commissie WWM 
Brief over uitbreiding van de Centrale Toetsingscommissie voor multidisciplinaire betrokkenheid 

 

Nationale Veiligheid en Terrorisme 
Eerste kwartaal 

Brief over de motie Van der Plas over het onderzoeken van de vraag op welke wijze de functies die de NCTV binnen de nationale 
crisisstructuur vervult verder losgekoppeld kunnen worden van de analysefuncties waar de NCTV zich mee bezighoudt 

Brief over uitvoering motie Van der Plas over ondersteuning op het gebied van extremisme uitbreiden naar maatschappelijke 
organisaties als belangengroepen en verenigingen 

Verzoek om reactie minister JenV naar aanleiding van artikel in AD "te lang is probleem van rechtsextremisten gebagatelliseerd" 

Nota van wijziging inclusief motie Van der Werf c.s. over geen eigenstandig onderzoek door de analysetak van de NCTV naar 
personen of organisaties 

Brief over informatieuitwisseling tussen de Taskforce Problematisch gedrag en het Financieel Expertise Centrum 

Aanbiedingsbrief Rijksbrede Veiligheidsstrategie 

Kamerbrief Beleidskader Vitaal 



Uitwerking monitoring en governance Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) 

Tweede kwartaal 

Landelijk Crisisplan Terrorisme en Extremistisch Geweld 

Vierde Rapportage Uitreizigers 

Aanbiedingsbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58 

Stand van zaken integratie Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC), Digital Trust Center (DTC) en CSIRT DSPs  

Derde kwartaal 

Brief over de motie voor een spoedaanvraagprocedure voor hulpverleners en journalisten 

Aanbiedingsbrief Cybersecurity Beeld Nederland 2023 

Voortgangsbrief Nederlandse Cybersecuritystrategie   
 

 

Asiel en Migratie (incl. Oekraine) 
Eerste kwartaal 

Beleidsreactierapport CTER-casuïstiek in de migratieketen 
Beleidsreactie ACVZ advies Een huis voor statushouders 
Kroatische Dublinzaken 

Voortgang implementatie verbetermaatregelen aanbevelingen ARK 

Stand van zaken inschrijving asielzoekers en vergunninghouders in de BRP 
Kleinschalige opvang 
Reactie verzoek RvW m.b.t. Stand van zaken aanscherpen asielbeleid voorafgaand aan commissiedebat 24/01 
Beleidsreactie adviesrapport Zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid, hoe de langdurige zorg profijt kan hebben van vakmigranten  
Verlengen wettelijke beslistermijn asielaanvragen  

Beleidsreactie ACVZ-advies Beleidsmatige richtgetallen 
Beleidsreactie TNO-rapport IND risicomodel erkende referenten 
Verzamelbrief opvang Oekraïne 
Landenbeleid Palestijnse gebieden 
Landenbeleid Sudan 



Motie Peters en Bisschop over onderzoeken of de veiligelandenlijst kan worden aangescherpt 
Landenbeleid Ethiopië 

Beleidskader voor de aanpak van mensensmokkel. 
Beleidsreactie WODC-evaluatie LVV_stand van zaken LVV 
Taalniveau naturalisatietoets 
Beleidsreactie WODC-rapport duidingsonderzoek doen naar het Incidentenoverzicht 2020 en 2021 
Verzamelbrief opvang Oekraïne 

Gevolgen uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND 

Actuele situatie asielketen (MPP) 
AMV buitenschuldbeleid 
Uitvoering motie Brekelmans inzake inwilligingspercentages 
Fundamentele heroriëntatie asielsysteem 
Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers  

Opvolging Inspectierapport Vreemdelingen in de Strafrechtketen (VRIS) 
Tweede kwartaal 

Middelenvereiste binnen de zelfstandigenregeling 
Verzamelbrief opvang Oekraïne 
Voortgang aanbevelingen evaluatierapport inzake de start-up regeling 
Integrale beleidsvisie Caribisch Nederland 2023-2035 

Nederlandse inzet in Frontex activiteiten 2023 
Verzamelbrief opvang Oekraïne 
Positie oudere, ongedocumenteerde Surinamers in Nederland 
Motie Peters en Brekelmans over Algerije als veilig land van herkomst 
Staat van migratie 2023 

Beleidsreactie bij het WODC-incidentenoverzicht 2022 
Verzamelbrief opvang Oekraïne 

Derde kwartaal 
Jaarbrief terugkeer vreemdelingen 2022 
Opvang in de regio en migratiesamenwerking 

Verzamelbrief opvang Oekraïne 



Voortgang samenwerkingsverband Griekenland 
Beleidsreactie WODC-Rapport Bijzonder ingewikkeld om aan papieren te komen 

Onderzoek naar misbruik van payrollingconstructies binnen kennismigratie en handelingsperspectief 
Vierde Kwartaal 

Samenvattende weergave consultatieronde 
 

Internationaal 
Eerste kwartaal 

Verslag informele JBZ-raad 26/27 januari 2023 

Geannoteerde agenda formele JBZ-raad 9/10  maart 2023 
Verslag formele JBZ-raad 9/10 maart 2023 
Inbreng voor Nederlandse landenhoofdstuk rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie 
JVO terugkoppelingsbrief 

Tweede kwartaal 

Geannoteerde agenda formele JBZ-raad 8/9 juni 2023 

Verslag formele JBZ-raad 8/9 juni 2023 

Geannoteerde agenda informele JBZ-raad 20/21 juli 2023 

Verslag informele JBZ-raad 20/21 juli 2023 

Derde kwartaal 
Kabinetsappreciatie Nederlandse landenhoofdstuk rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie 

Geannoteerde agenda formele JBZ-raad 

Verslag formele JBZ-raad 
JVO terugkoppelingsbrief 

Vierde kwartaal 
Geannoteerde agenda formele JBZ-raad 



Verslag formele JBZ-raad 

 

Financieel, Bedrijfsvoering & Eigenaarsadvisering 
Eerste Kwartaal 

Nazending inzake rapportage MinJenV betreffende de uitvoering van motie Marijnissen c.s (Motie 21) 
Brief inzake toezegging gedaan in antwoorden Kamervragen van het Lid van Ginneken d.d. 23 december 2022 
Aanbiedingsbrief inzake het toezenden van de Selectielijst JenV en het Afbakeningsdocument Hotspot COVID-19 van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid 
PMJ-ramingen (Prognose model Justitiële Ketens) t/m 2028 

Derde kwartaal 
Brief over de stand van de uitvoering  

ZBO evaluatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)  
ZBO Evaluatie Bureau Financieel Toezicht (BFT) met beleidsreactie  
ZBO Evaluatie College Rechten van de Mens (CRM) (Brief samen met BZK) met beleidsreactie  

Vierde kwartaal 
ZBO evaluatie COA  

ZBO evaluatie AP met beleidsreactie 

ZBO evaluatie College van Toezicht Beheersorganisaties Auteurs en naburige rechten (CvTA) met beleidsreactie 

 

 

Ondermijning  

Eerste kwartaal 

Brief verhoging strafmaat en Italiaans stelsel 

Brief inzake uitvoering motie Michon-Derkzen C.S. 

Tweede kwartaal 



Brief Italiaanse aanpak en mogelijkheden "aparte rechtsgang" 

1e Halfjaarbrief ondermijning 

Vierde kwartaal 
2e Halfjaarbrief ondermijning 

 

Wetgeving 
Eerste kwartaal 

Beantwoording schriftelijke vragen - Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden 

Nota n.a.v. verslag - Uitvoeringswet Betekeningsverordening 
Nota nav Verslag Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening  

Nota n.a.v. verslag - Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag inzake uitlevering 

Nota n.a.v. verslag - Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid 

Nota n.a.v. verslag - Wijziging van de Gemeentewet de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba i.v.m. de uitbreiding 
van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde 

Nader rapport / indiening TK - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een grondslag voor het gebruik van 
biometrie bij automatische grenscontrole 

Nader rapport / indiening TK - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor 
vreemdelingenbewaring gedurende de aanvraag op grond van artikel 8, onder e 
Nader rapport / indiening TK - Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal 

Nota n.a.v. verslag - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor 
criminele vreemdelingen 

Nota n.a.v. verslag - Wet seksuele misdrijven 

Nota n.a.v. verslag - Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische 
activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten) 

Reactie op verzoek VKC TK - Verzoek om stand van zaken inzake de discussie over het schrappen van de uitzondering voor video on 
demand van artikel 45d, tweede lid, van de Auteurswet 



Nota n.a.v. verslag - Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op 
de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en 
onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen 

Nader rapport / indiening TK - Wijziging Opiumwet 1960 BES in verband met de invoering van de bevoegdheid voor het lokaal gezag 
van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot de oplegging van een last onder bestuursdwang 

Brief aan TK - Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht 

Nota n.a.v. verslag - Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid 

Nota naar aanleiding van het verslag wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van 
Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor spionage 
Nader rapport / indiening TK - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van de beslistermijnen in asiel- 
en nareiszaken  

Nader rapport/indiening TK wijziging van de Penitentiaire Beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen 
georganiseerde criminaliteit 

Nader rapport / indiening TK – Wet gemeentelijke taak opvang asielzoekers 

Brief aan de TK over de inventarisatie van de verwachte gevolgen voor wet- en regelgeving van de invoering van geslacht “X” 

Tweede kwartaal 

Nader rapport / Indiening TK - Wijziging Boek 1 en Boek 10 BW en enige andere wetten ivm de introductie van een regeling voor 
draagmoederschap en een versterking van het recht op afstammingsinformatie (Wet kind, draagmoeder en afstamming)  

Achtste voortgangsrapportage over het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
Reactie op verzoek VKC TK - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur 
van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 

Reactie op verzoek VKC TK - Afschrift van het antwoord van de minister van Justitie en Veiligheid op de brief van Instituut 
Asbestslachtoffers (IAS) inzake absolute verjaring van vorderingen van asbestslachtoffers  



Nader rapport / indiening TK - Voorstel van wet tot vaststelling van de Boeken 1 tot en met 6 van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering 
Nota n.a.v. verslag - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig 
beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in 
vreemdelingenzaken) 

Nader rapport / indiening TK - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima van en de 
uitbreiding van de extraterritoriale rechtsmacht over mensensmokkel 

Nader rapport / Indiening TK - Wijziging Overleveringswet en WvSr ter herimplementatie van het kaderbesluit EAB en kaderbesluit 
racisme en vreemdelingenhaat (herimplementatie Europees strafrecht) 

Nader rapport / indiening TK - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van de herziene Richtlijn 
kennismigranten 2021 (Richtlijn (EU) 2021/1883; Europese blauwe kaart) 
Nader rapport / indiening TK - Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het treffen van een 
tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervangers in hun zeventigste levensjaar 

Nader rapport / indiening TK - Regels over de tijdelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne 

Nader rapport / indiening TK - Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met regels over de bewapening en uitrusting van 
buitengewoon opsporingsambtenaren 

Kabinetsreactie - Rapport van het Europees Comité voor de preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling 
of bestraffing (CPT) naar aanleiding van het reguliere bezoek aan het Koninkrijk der Nederlanden in mei 2022 

Kabinetsreactie - Rapport van de Commissie onderzoek advocatendiensten aan de Staat 

Nader rapport/indiening TK - Wet confiscatie criminele goederen 

Nader rapport/indiening TK - Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II (relatieve competentie in megazaken (en die van 
het FP)) 

Nader rapport / indiening TK - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafverzwaring belediging 

Nota n.a.v. verslag en nota van wijziging - Wet transparantie maatschappelijke organisaties 

Nader rapport / indiening TK Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering 

Nader rapport / indiening TK Wet verlaging griffierechten 

Nota n.a.v. verslag Implementatiewet grensoverschrijdende fusie, omzetting en splitsing 



Nader rapport/indiening TK Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafmaatverhoging deelname aan een 
terroristische organisatie 
Nader rapport/indiening TK Novelle bij het wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf terroristisch gebied 

Reactie op verzoek VKC TK - Reactie op proefschrift Normering en toezicht in de opsporing 

Nader rapport/indiening TK – Aanpassing van de artikelen 6:13 en 8:1 Awb n.a.v. uitspraak HvJEU (“Varkens in Nood”) inzake 
interpretatie van artikel 6 van het Verdrag van Aarhus 

Derde kwartaal 

Nader rapport / Indiening TK - Wijziging Boek 1 BW ivm de introductie van een regeling betreffende deelgezag over minderjarige kinderen door 
anderen dan ouders die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan (Wet deelgezag) 

Nota n.a.v. verslag - Wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting 

Nader rapport / indiening TK - Wetsvoorstel tot wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de wijziging van 
het auteurscontractenrecht (acr 2) 

Voorhang besluit implementatie richtlijn openbaarmaking winstbelasting 

Voorhang besluit implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportage 

Toezegging van MRb aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer over de staat van de wetgevingskwaliteit 

Nader rapport/indiening TK Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de modernisering van de strafbaarstelling 
mensenhandel 

Nader rapport/indiening TK Wijziging Wetboek van Strafrecht ter invoering van de alcoholmeter 

Nader rapport/indiening TK Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de verruiming toezeggingen aan getuigen 

Nader rapport/indiending TK – Wijziging Overleveringswet en WvSr ter herimplementatie van het kaderbesluit EAB en kaderbesluit 
racisme en vreemdelingenhaat (herimplementatie Europees strafrecht) 
Nota van wijziging – Wet regulering sekswerk 

Nader rapport/indiening TK – Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven 

Vierde kwartaal 

Nader rapport / indiening TK - Voorstel van wet houdende regels voor de gegevensuitwisseling met betrekking tot het leggen van 
(vereenvoudigd) derdenbeslag en het doen van verrekeningen 



Nader rapport / Indiening TK - Wet verbetering positie werknemer bij een overgang van onderneming in faillissement 

Nader rapport/indiening TK Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling onttrekking aan vrijhe idsbeneming en 
elektronisch toezicht 

Nader rapport/indiening TK Wijzing van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en het Wetboek van strafvordering 

Nader rapport/indiening TK Vaststellingswet Boeken 7 en 8 van het Wetboek van Strafvordering 

Nader rapport / indiening TK - Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de invoering van een verbod op de verkoop van 
gebruiksmessen aan minderjarigen en het dragen daarvan in de openbare ruimte 

Nader rapport/indiening TK – Wet stroomlijning bestuurlijke boetemaxima en termijnen 

 


