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1. 32842
Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter
voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 mei 2013.
2. 33309
Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake
voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter
vervanging kaderbesluit 2002/269/JBZ van de Raad (PbEU L 101)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 mei 2013.
3. 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 commissie stelt voor een deskundigenbijeenkomst te houden en bespreekt daartoe op 23
april 2013 een voorstel, mede opgesteld door de Leden Franken, Quik-Schuijt en De Boer.
De commissie besluit tevens tot inbreng voor het nader voorlopig verslag, op een nog nader
te bepalen datum, maar in ieder geval na de voorgenomen deskundigenbijeenkomst.
4. 33112
Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012
(verruiming fouilleerbevoegdheden)
De fracties van de VVD (Knip), het CDA (Hoekstra), de SP (Ruers), D66 (Scholten) en de
SGP (Holdijk) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De fractie van de PvdA sluit zich
aan bij de vragen van de D66-fractie.
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5. Ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding
rechtsbijstandverleners
Brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 5 april jl. in antwoord op de brief van de
commissie d.d. 12 februari 2013 (31753, C; zie toelichting)
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
6. Mededelingen en rondvraag


Rond 14 mei 2013 zal geïnventariseerd worden welke Leden zullen deelnemen aan het
gesprek met de Hoge Raad op 28 mei a.s. Tevens zal dan worden gesondeerd wie van de
Leden de inleiding wil verzorgen bij het door de Kamer aangedragen gespreksonderwerp.



Mevrouw De Boer merkt op dat zij bij latere gelegenheden - zoals het gesprek met de
Hoge Raad en het voorgenomen beleidsdebat over het functioneren van de Nederlandse
rechtsstaat - graag zou terugkomen op de toegankelijkheid van de rechtspraak voor
minvermogenden.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

