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Herziene agenda

Dinsdag 30 maart 2021

Opgesteld 25 maart 2021

A. OPENBARE BEHANDELING OM 09.15 UUR
1. Behandeling
34 641

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van
een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld
hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een
strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het
Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag
voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door
opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)
2. Afscheid vertrekkende Eerste Kamerleden
3. Hamerstukken

35 461

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie
van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van
18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de
vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van
bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde
voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018,
L 112)

32 317, MB

Brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad
aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met
de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de
raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa
Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede de
ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij het HKBV
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4. Stemmingen
34 091

Voorstel van wet van de leden Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik tot
wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES,
houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s
die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik
prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel

34 091, M

Motie van het lid Van Dijk over een nader onderzoek naar de rol van
technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel

35 296

Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van
het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de
rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding
van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede
voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:
35 528

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de
mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met
een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod)
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