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Vergslagstatus: definitief

1. Afscheid van Ankie Broekers-Knol als voorzitter van de commissie voor V&J

De commissie spreekt haar dank en waardering uit voor wijze waarop zij het
commissievoorzitterschap de afgelopen twee jaar heeft vormgegeven.

2. 32512
Bevoegdheid aanpassing excessieve bonussen van bestuurders

De VVD-fractie (Kneppers-Heijnert) levert inbreng voor het nader voorlopig verslag. 

3. 32842
Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt

De commissie besluit op 1 oktober 2013 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

4. 33514
Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke
partner van moeder

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van SP (Quik-Schuijt). De
commissie stelt voor het wetsvoorstel te betrekken bij de voor 12 november 2013 voorziene
plenaire behandeling van wetsvoorstel 33032 (Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van
moeder). 

5. 33498
Invoering adolescentenstrafrecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar),
PvdA (Beuving), CDA (Lokin-Sassen), SP(Quik-Schuijt), GroenLinks (Strik) en SGP (Holdijk)

6. T01438
Vijfjaarlijkse evaluatie terrorismewetgeving en toezenden voorstel aanpak evaluatie (32.168)

De commissie besluit een commissievraag te stellen in reactie op de brief van de minister van
Veiligheid en Justitie van 12 juli 2013 inzake de wijze waarop de evaluatie van
terrorismewetgeving zal worden uitgevoerd.

7. T01660
Kamer informeren over KEI-programma (32.450)

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 13 augustus 2013
over het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak voor kennisgeving aan en beschouwt de
toezegging hiermee als voldaan. 

8. Verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten tot het voeren van een gesprek

De commissie besluit tot een gesprek op een nog nader te bepalen tijdstip over de toegang tot



het recht, positie en toezicht advocatuur en geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht, en de
rechtsstatelijkheid in wetgevingsadvisering. De commissie verzoekt de staf het
informatiedossier "Staat van de rechtsstaat" verder aan te vullen. 

De griffier van de commissie,

Kim van Dooren


