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1. 33054 

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, 

onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van 

meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en 

mentorschap)  

 

De fracties van de VVD (Broekers-Knol), het CDA (Franken) en de SP (Quik-Schuijt) leveren 

inbreng voor het voorlopig verslag.  

 

2. 32842 

Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter 

voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt  

 

De fracties van de VVD (Swagerman), de PvdA (Beuving), het CDA (Hoekstra), de PVV 

(Reynaers), de SP (Ruers), D66 (De Graaf) en GroenLinks (Strik) leveren inbreng voor het 

voorlopig verslag.  

 

3. 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 fracties van de VVD (Duthler), de PvdA (Witteveen), de SP (Quik-Schuijt), D66 

(Scholten) en GroenLinks (Strik) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.  

 

4. Voorbereiding gesprek met de Hoge Raad 

De commissie wijst twee respondenten aan, stelt een wijziging voor ten aanzien van de 

gespreksonderwerpen en verzoekt de griffie het beknopte informatiedossier op papier te 

verspreiden1.  

 

                                                
1 Dit met uitzondering van het jaarverslag van de Hoge Raad, dat eerder - op verzoek - op papier is 
verspreid.  



 

 datum 14 mei 2013 

 ons kenmerk 44955/KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

 De voorzitter stelt de voorbereiding van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel 

'juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder' (33.032) aan de orde. De 

woordvoerders worden verzocht uiterlijk op maandag 3 juni 2013 12.00 uur hun vragen 

aan de sprekers aan te leveren bij de griffie. Aan de hand van de aangeleverde vragen zullen 

de thema's voor de deskundigenbijeenkomst worden vastgesteld tijdens de vergadering van 

4 juni 2013.  

 De voorzitter maakt melding van de heden ontvangen brief van de minister van V&J over 

intrekking van het wetsvoorstel 'implementatie mediationrichtlijn' (32.555). Het lid Franken 

geeft aan dat hij naar aanleiding van deze brief een vraag wil stellen. Op 28 mei 2013 zal 

daartoe een conceptbrief worden geagendeerd.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


