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1. 33334 

   Regels met betrekking tot pandbeleningen 

 

   De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als   

   hamerstuk. 

 

2. 33352 

Verbetering aanpak fraude met identiteitsbewijzen 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 24 september 2013. 

 

3. 33605 VI 

Jaarverslag en slotwet Veiligheid en Justitie 2012 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 24 september 2013. 

 

4. 33640 VI 

Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2013 (voorjaarsnota) 

 

De commissie brengt, tenzij uiterlijk donderdag 11 juli 2013 behoefte blijkt te bestaan 

aan voorbereidend onderzoek op 10 september 2013, blanco eindverslag uit teneinde het 

wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  

 

5. 33309 

Implementatie richtlijn inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel en bescherming 

van de slachtoffers 

 

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het voorstel plenair te behandelen op 8 

oktober 2013. 
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6. 32398 

Wet forensische zorg 

De commissie besluit inbreng voor het nader voorlopig verslag te leveren op 15 oktober 

2013. 

 

7. 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   

 

De leden Duthler (VVD) en Quik (SP) leveren inbreng voor het verslag. Onder voorbehoud 

dat de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk eind september 2013 wordt ontvangen 

stelt de commissie voor het plenaire debat te agenderen op 8 oktober 2013. 

 

8. T01544 

Toezegging toesturen evaluatie huidige boa-stelsel en meenemen interventie lid Ruers in 

evaluatie 

Brief van de minister van Veililgheid en Justitie d.d. 1 juli 2013 inzake evaluatie Boa stelsel 

 

De commissie besluit de status van de toezegging te wijzigen in voldaan. 

 

9. E1200251 

Voorstel voor een richtlijn voor collectief rechtenbeheer en multi-territoriale 

muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt 

antwoordbrief van de Europese Commissie d.d. 27 juni 2013 op vragen van de commissie 

d.d. 30 oktober 2012 

 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 

10. 31051, F 

Toetsmodel Privacy Impact Assessment 

 

De commissie stelt de brief vast. 

 

11. Stand van zaken uitvoering Wet herziening gerechtelijke kaart  

 

De commissie stelt de brief vast. 

 

12. 32842 

 Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt  

 

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 10 september 2013.  

 

13. Rondvraag 

De leden feliciteren mevrouw Duthler met haar benoeming tot voorzitter van de commissie.  

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


