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1. 32576 

Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere 

wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak) 

 

De fracties van de VVD (Broekers -Knol) en het CDA (Franken) leveren inbreng voor het 

voorlopig verslag.  

 

2. 32612 

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke 

organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad)  

 

De fracties van de VVD (Duthler), het CDA (Franken), de PVV (Reynaers) en de SGP 
(Holdijk), ChristenUnie (Ester)  leveren inbreng voor het voorlopig verslag.  

 

3. E1100761 

Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie 

 

De commissie selecteert de volgende drie initiatieven uit het Werkprogramma 2012 als 

'prioritair': 

- 77. Towards a proposal on the Solidarity Clause (samen met de commissie BDO); 

- 82. Collective rights management: Music rights - music online; 

- 106. Alternative Dispute Resolution instrument for Business to Business (B2B) disputes. 

 

4. E1100862 
Voorstel voor een verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen 
 

De commissie besluit op 17 januari 2012 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg, 

eventueel samen met het voorstel voor een richtlijn over alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen. 

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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5. 30880 

Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 31 januari 2012.  

 

6. 32822 

Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- 
en aanpassingswet Politiewet 201X) 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 31 januari 2012.  

 

7. 32891 

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en 

diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en 

ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 31 januari 2012.  

 

8. T01365 

notitie lijdelijkheid rechter (32021) 

Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 2 december jl. over de (vermeende) 

lijdelijkheid van de rechter 
 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als 

voldaan.  

 

9. Gesprekkken met NVvR, RvR, NOvA en HR 

Gevoerde gesprekken in november-december 2011 

 

De commissieleden wisselen hun appreciaties van de gevoerde gesprekken met de NVvR, de 

RvR, de NOvA en de HR uit. 

   

10. Mededelingen en rondvraag 

• De commissie stemt in met de tijdens de vergadering voorgelegde conceptbrief over het 

ontwerpbesluit met een wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit 

politiegegevens. 

 
 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 


