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A. OPENBARE BEHANDELING OM 11.15 UUR
1. Stemmingen over de volgende wetsvoorstellen:
32 169

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de
mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en
geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven

32 319

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de
regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de
voorwaardelijke invrijheidstelling

32 551

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende
maatregel (rechterlijk gebieds- of contactverbod)
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

32 770

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van
diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de
uitwonendenbeurs

32 776

Goedkeuring van het op 25 augustus 2010 te Tokio tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan tot het vermijden
van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met
Protocol (Trb. 2010, 249 en Trb. 2011, 84)
(Onder voorbehoud)

32 718
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Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met uitbreiding van
de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze wet
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32 825

Goedkeuring van een ministeriële regeling tot aanpassing van wetten van
Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba en reparatie van een aantal BES-wetten op het terrein van
OCW en IenM (Goedkeurings- en reparatiewet BES)
II

31 714

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met
verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met
gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een
geregistreerd partnerschap
III

32 168

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij
veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van
het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen
IV

32 467

Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor
de rechten van de mens)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-raad
32 420

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn
nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de
terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied
verblijven (PbEU L 348/98)
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

32 815

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de
Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de
arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van
uitkeringsgerechtigden
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