Den Haag, 17 februari 2017
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Aan de leden

De Voorzitter heeft de volgende wetsvoorstellen in handen gesteld van de daarachter vermelde
commissies:
Nummer

Omschrijving

Commissie

34654

Wijziging van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar
aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT)

Binnenlandse Zaken en de
Hoge Colleges van Staat /
Algemene Zaken en Huis
van de Koning

34609

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese
Veiligheid en Justitie
procedure voor geringe vorderingen en de Uitvoeringswet
verordening Europese betalingsbevelprocedure ter
uitvoering van Verordening (EU) 2015/2421 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot
wijziging van verordening (EG) nr. 861/2007 tot
vaststelling van een Europese procedure voor geringe
vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot
invoering van een Europese betalingsbevelprocedure
(PbEU 2015, L 341/1)

34621

Goedkeuring van het op 27 september 2012 te
Straatsburg tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg
van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de
binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

Veiligheid en Justitie

34622

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met de uitvoering van het Verdrag van
Straatsburg van 2012 inzake de beperking van
aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb.
2013, 72

Veiligheid en Justitie

Gaarne zal ik van u vernemen of u:
a. prijs stelt op het houden van een inbrengvergadering ter zake;
b. kunt instemmen met het uitbrengen van een blanco eindverslag door uw commissie, waarna
afdoening als hamerstuk in een volgende openbare vergadering zal plaatsvinden;
c. kunt instemmen met het uitbrengen van een blanco eindverslag waarin namens uw fractie een
voorbehoud is opgenomen met het oog op een eventuele beraadslaging met de regering tijdens een
openbare vergadering.
Zonder aansluitend bericht vóór dinsdag 7 maart 2017 om 17.00 uur zal worden aangenomen dat u
hebt ingestemd met het onder b. vermelde.
Het blanco eindverslag zal in dat geval op laatstgenoemde datum door de desbetreffende commissie
worden vastgesteld.
De Griffier.
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