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1. 30538
Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de
strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 oktober 2013. De
griffie stelt de leden op de hoogte wanneer het gewijzigd voorstel van wet beschikbaar is.
2. 33316
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige
behandeling van het hoger beroep in kantoorzaken
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 oktober 2013.
3. 33360
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden
voor voorlopige hechtenis
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 1 oktober 2013.
4. 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 leden van de SP-fractie (Quik) leveren inbreng voor het verslag. De commissie stelt voor
het wetsvoorstel op 9 juli af te doen als hamerstuk, onder voorbehoud dat de regering
uiterlijk 5 juli 2013 antwoordt.
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5. 31051, F brief Toetsmodel Privacy Impact Assessment Rijksdienst
De commissie besluit een brief te schrijven aan de regering. Het lid Duthler (VVD) levert
inbreng voor deze commissiebrief. De conceptbrief zal op 9 juli 2013 geagendeerd worden.
6. T01694
in beleidsregels OM nader inkaderen misdrijven waarvoor herziening ten nadele kan worden
verzocht tot misdrijven waarbij de opzet ook gericht is op het dodelijk gevolg (32044)
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. De status van de toezegging blijft
ongewijzigd.
7. T00517
Toezegging Appelprocedures (28.764)
De commissie besluit T00517 als voldaan te beschouwen.
8. T01660
Kamer informeren over KEI-programma (32450)
De commissie stelt de brief vast.
9. T01201
Evaluatie artikel 172b Gemeentewet (31467)
De commissie stelt de brief vast.
10. E1200251
Voorstel voor een richtlijn voor collectief rechtenbeheer en multi-territoriale
muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt
De commissie besluit de antwoordbrief van de Europese Commissie d.d. 27 juni 2013 op
vragen van de commissie d.d. 30 oktober 2012 opnieuw te agenderen op 9 juli 2013.
11. E130035
Commissiemededeling: Intensivering van de bestrijding van sigarettensmokkel en andere
vormen van illegale handel in tabaksproducten – een integrale EU-strategie
De commissie stelt voor om op 8 oktober 2013 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg
met de regering.
E130036
Commissiemededeling: Naar een Europees horizontaal kader voor collectief verhaal
De commissie stelt voor om op 15 oktober 2013 inbreng te leveren voor schriftelijk
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overleg met de regering.
12. Mededelingen en rondvraag
De commissie besluit de regering per brief te vragen naar een stand van zaken met
betrekking tot de implementatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart. De leden
Witteveen en Beuving (PvdA) leveren inbreng voor een commissiebrief. De conceptbrief
wordt op 9 juli 2013 geagendeerd.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

