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1. 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 commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk.  

 

2. 30880 

Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) 

 

De fracties van de VVD (Knip), de PvdA (Koole) het CDA (Hoekstra), de PVV (Reynaers), 

de SP (Ruers), D66 (De Graaf), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Ester) en de SGP 
(Holdijk) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De commissie behandelt dit 

wetsvoorstel gezamenlijk met wetsvoorstel 32 822. 

 

3. 32822 

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

en aanpassingswet Politiewet 201X) 

 

De commissie behandelt dit wetsvoorstel gezamenlijk met wetsvoorstel 30 880. De bij punt 2 

genoemde fracties leveren inbreng voor het voorlopig verslag bij beide wetsvoorstellen.  

 

4. 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 fracties van de VVD (Broekers), de PvdA (Beuving), het CDA (Hoekstra), de SP (Ruers), 

D66 (Scholten), GroenLinks (De Boer) en ChristenUnie (Ester) leveren inbreng voor het 

verslag.  
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5. E1100541 
Voorstel voor een verordening inzake het facultatief gemeenschappelijk Europese 
kooprecht COM(2011)635  

Brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 20 januari 2012 in reactie op de brief van de 

commissie d.d. 6 december 2011 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.  
 

6. Mededelingen en rondvraag 

 

Het lid Lokin-Sassen verzoekt de staf te bezien of het mogelijk is de voorgehangen concept-

AMvB's en -MR's te hechten aan het wekelijks aangeboden overzicht met aanhangige 

gedelegeerde regelgeving.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


