Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
dinsdag 8 oktober 2013
Verslagstatus: definitief
1. 33486
Goedkeuring Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen met Peru
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.
2. 33054
Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.
3. 30538
Initiatiefvoorstel-Recourt, Oskam en Segers Opheffing strafrechtelijke immuniteiten
publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Schouwenaar),
PvdA (Beuving), CDA (Franken), SP (Ruers), GroenLinks (Strik), D66 (Engels) en SGP (Holdijk).
4. E130035
Commissiemededeling: Intensivering van de bestrijding van sigarettensmokkel en andere
vormen van illegale handel in tabaksproducten – een integrale EU-strategie
Binnen de commissie is er geen behoefte om nadere inbreng te leveren. De commissie besluit
de commissiemededeling voor kennisgeving aan te nemen.
5. 32203
Initiatiefvoorstel-Schouw en De Wit Vervallen verbod op godslastering
De commissie stelt voor het plenaire debat te voeren op 26 november 2013.
6. 33750 VI / 31731
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 30 september 2013 in reactie op de brief van
de commissie van 16 april 2013 over vooruitlopen op wetgeving
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.
7. 29398
Maatregelen verkeersveiligheid
De commissie besluit tot vaststelling van de brief inzake de indexering van verkeersboetes.
8. Mededelingen en informatie
Wetsvoorstel 33 526 (opheffen enkele verschillen tussen huwelijk en geregistreerd
partnerschap)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk. Echter, dit kan niet eerder dan dat is gestemd over de wetsvoorstellen 33 032
(juridisch ouderschap vrouwelijke partner van de moeder) en 33 514 (nationaliteitseisen
lesbisch ouderschap).
N.a.v. het planningsoverzicht:
De Voorzitter wijst erop dat op 29 oktober 2013 het gesprek met de Nederlandse Orde van
Advocaten plaatsheeft.
De commissie zal op 15 oktober 2013 de gespreksonderwerpen doornemen en vaststellen
welke leden (co)referent zijn.
9. Rondvraag
Debat 'Staat van de rechtsstaat'
De Voorzitter brengt het debat onder de aandacht. De commissie BZK/AZ heeft de commissie
V&J in overweging meegegeven het thema 'de toekomst van de bestuursrechtspraak' niet bij het
debat te betrekken. De commissie BZK/AZ prefereert een apart debat over dit thema, bijv. bij de
behandeling van specifieke wetsvoorstellen. Dit betekent dat de commissie V&J de focus zelf
kan bepalen.
De Voorzitter kondigt aan dat op 29 oktober 2013 geïnventariseerd wordt
1) op welk(e) onderwerp(en) de focus van het debat komt te liggen;
2) welke concrete datum voorgesteld gaat worden aan het College van Senioren;
3) op welke wijze de commissie het debat wenst voor te bereiden.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

