Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie
4 juni 2013

aan

De leden van de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie

datum
ons kenmerk

4 juni 2013
44997/KvD/HdM

1. 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
De commissie besluit dit wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen met wetsvoorstel 33032
(juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder) en het voorbereidend onderzoek te
plannen gelijktijdig met de inbreng voor het nader voorlopig verslag bij wetsvoorstel
33032.1
2. 33419
Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de
nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere
lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.
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 bereidt de details van de deskundigenbijeenkomst voor, zoals de volgorde van
de sprekers en de thema's van het debat.
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De datum voor inbreng voor het nader voorlopig verslag bij wetsvoorstel 33.032 is nog niet bekend,
maar is in ieder geval na de deskundigenbijeenkomst op 18 juni a.s.
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4. 33351
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden
voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de
akte van geboorte
De fracties van de VVD (Broekers-Knol), de PvdA (Beuving), het CDA (Lokin-Sassen), de
SP (Quik-Schuijt), GroenLinks (De Boer) en ChristenUnie (Kuiper) leveren inbreng voor
het voorlopig verslag. De fracties van D66 en de SGP sluiten zich aan bij vragen van
respectievelijk de PvdA en de SP.
5. Mededelingen en rondvraag
- De commissie besluit wetsvoorstel 33478 (strafbaarstelling financieren terrorisme) voor
procedure te agenderen op 11 juni 2013.
- De commissie verzoekt de staf haar te informeren over het debat in de Tweede Kamer over
over het masterplan DJI 2013-2018, dat gepland staat op donderdag 6 juni 2013.
- De voorzitter attendeert op de ingekomen brief van de commissie Meijers over het voorstel
voor een richtlijn over de bescherming van de euro en andere munteenheden tegen
witwassen d.m.v. het strafrecht (COM(2013) 42) en verzoekt dit voorstel te agenderen.
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