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Betreffende wetsvoorstel:
34237 (R2054)
Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband
met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en
digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de
uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging
en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 8 maart 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel 1c
9 (bijzonder gedelegeerde Bikker c.s. ) dat eveneens een fiscale prejudiciële procedure bij
de Hoge Raad mogelijk maakt voor belastingzaken aanhangig in het Caribisch deel van het
Koninkrijk
Een fiscale prejudiciële procedure bij de Hoge Raad is in het Europese deel van het
Koninkrijk der Nederlanden per 1 januari 2016 mogelijk gemaakt (Stb. 2015, 540). Door
middel van de voorgestelde wijziging wordt eveneens een fiscale prejudiciële procedure bij
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de Hoge Raad mogelijk voor belastingzaken aanhangig in het Caribisch deel van het
Koninkrijk. Middels artikel VIII kan voorts, indien nodig, worden bepaald dat de
voorgestelde wijziging op een later tijdstip in werking treedt.
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet,
Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA
en de Groep Bontes/Van Klaveren.

