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1. 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 commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 18 juni 2013. 

 

2. E1300341 

Voorstel voor een richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere 

munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad 

COM(2013)42 

 

De commissie besluit een brief te sturen aan zowel de regering als de Europese Commissie. 

De conceptbrieven zullen worden opgesteld door de staf en geagendeerd op 18 juni 2013.  

 

3. 30519 

Voorstel van wet van het lid Oskam tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in  

verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van  

minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar 

 

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 18 juni 2013. 

  

4. 32203 

Voorstel van Wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van 

Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering  

 

De fracties van de VVD (Dupuis), de PvdA (Schrijver), het CDA (Franken), de SP 

(Vliegenthart), D66 (Engels), GroenLinks (Strik), de ChristenUnie (Kuiper) en de SGP 

(Holdijk) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.  

 

 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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5. 33012 

Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van 

de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde 

feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard  

 

De commissie besluit geen inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag en 

eindverslag uit te brengen teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.  

 

6. Ontwerpbesluit houdende wijziging van o.m. het Besluit DNA-onderzoek in 

strafzaken (31 415, B) 

 

De commissie neemt de brief van de minister van V&J d.d. 3 juni jl. voor kennisgeving aan.  

 

7. Mededelingen en rondvraag 

 De commissievoorzitter verzoekt (in ieder geval) de woorvoerders bij wetsvoorstel 33.032 

(juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder) om op 18 juni a.s. om 8.45 uur 

aanwezig te zijn voor de deskundigenbijeenkomst van 9.00-11.00 uur.  

 De commissie geeft aan dat wetsvoorstel 33.455 (veegwet aanpassing 

bestuursprocesrecht), van de termijnbrief, als hamerstuk kan worden afgedaan en brengt 

dus blanco eindverslag uit.  

 Het lid Duthler (VVD) geeft aan te willen spreken over het PRISM-programma van de 

Amerikaanse overheid. Het onderwerp zal worden geagendeerd in een gezamenlijke 

vergadering van de commissies V&J en I&A/JBZ. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


