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1. 33498
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere
wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 september 2013.
2. 33126
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te
vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk te kunnen
afdoen.
3. 33295
Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de
Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid
conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het
slachtoffer
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk te kunnen
afdoen.
4. 30519
Voorstel van wet van het lid Oskam tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van
minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op
24 september 2013.
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5. 33032
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap
van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie
en
33514 (R1998)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1
van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch
ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie
Ten aanzien van wetsvoorstel 33.032 stelt de commissie voor om op 9 juli 2013 inbreng te
leveren voor het nader voorlopig verslag, met een correctietermijn (binnen het reces) tot en
met 16 juli 2013. Ten aanzien van wetsvoorstel 33.514 (R1998) stelt de commissie voor het
voorbereidend onderzoek te houden op 10 september 2013.
6. 33478
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele
andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme
(strafbaarstelling financieren van terrorisme)
De fractie van de SP (Quik-Schuijt) levert inbreng voor het voorlopig verslag. De fracties van
VVD en GroenLinks sluit zich bij de vragen van de SP-fractie aan.
7. 32044
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een
regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten
nadele)
De fractie van de SP sluit zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractie in de
conceptbrief, die verder ongewijzigd wordt vastgesteld. De commissie stelt de
concepttoezeggingen met enkele wijzigingen vast.
8. E1300341
Voorstel voor een richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere
munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad
COM(2013)42
De commissie stelt de conceptbrieven aan de regering en de Europese Commissie
ongewijzigd vast.
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9. 32555
Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in
burgerlijke en handelszaken
De commissie neemt de brief van de minister van V&J d.d. 12 juni jl. in reactie op de brief
van de commissie d.d. 28 mei jl., voor kennisgeving aan.
10. T01660
Kamer informeren over KEI-programma (32450)
De commissie houdt de bespreking van de brief van de minister van V&J d.d. 11 juni 2013
met het 'Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak', alsmede de bespreking van de
status van de toezegging, aan tot 25 juni 2013.
11. T01201
Evaluatie artikel 172b Gemeentewet (31467)
en
T01202
Onderzoek naar incorporatie elementen uit Engelse wetgeving (31467)
De commissie houdt de bespreking van de brief van de minister van V&J d.d. 7 juni jl. met
de evaluatie van de Voetbalwet en de kabinetsreactie daarop, alsmede de bespreking van de
status van de toezeggingen, aan tot 25 juni 2013.
12. T01617
brief met visie op de rol van het strafrecht in de samenleving (32890)
De commissie neemt kennis van de brief van de minister en de staatssecretaris van V&J d.d.
11 juni jl. met de visie op het strafrecht in een veranderende samenleving, en besluit per
brief mede te delen dat de commissie voornemens is deze visie te betrekken bij het
voorgenomen beleidsdebat over 'het functioneren van de Nederlandse rechtsstraat' in het
voorjaar van 2014.
De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.
13. T00517
Toezegging Appelprocedures (28.764)
De commissie houdt de bespreking van de brief van de secretaris-generaal van het
ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 2 april jl. over de status van gerappelleerde
toezegging T00517, aan tot 25 juni 2013.
14. Beleidsdebatten parlementaire jaar 2013/14
De commissie houdt de bespreking van de inventarisatie van de wensen van de commissie
aan tot 25 juni 2013.
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15. Mededelingen en rondvraag
De commissie selecteert van het overzicht met Europese voorstellen:
- COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT, 'Stepping up the fight against cigarette smuggling and other forms of illicit
trade in tobacco products - A comprehensive EU Strategy'; en
- COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EURO-PEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECO-NOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS "Towards a European Horizontal Framework for Collective Redress",
teneinde deze voor procedure te agenderen op 25 juni 2013.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

