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Hamerstukken 

Aan de orde is de behandeling van: 
- het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek BES inhoudende dat er in de verzorging en 
opvoeding van een kind geen plaats is voor het gebruik 
van geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van enige 
andere vernederende behandeling van kinderen in de ver- 
zorging en opvoeding (35791); 

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela- 
ties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire 
begroting inzake Grenstesten) (35823); 

- het wetsvoorstel Goedkeuring en uitvoering van de op 
7 juli 2020 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst 
tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering 
van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Regering van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijzi- 
ging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Rege- 
ring van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse 
Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het 
treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via 
de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel 
op 15 december 1993 (Trb. 2020, 67, Trb. 2020, 107 en Trb. 
2020, 128); Goedkeuring en uitvoering van de op 10 juli 
2020 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst 
tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot- 
Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot grenscon- 
troles op het treinverkeer tussen Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding (Trb. 2020, 69 en 
Trb. 2021, 62) (35828); 

- het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 7 juli 2020 te 
Brussel tot stand gekomen Bijzondere Overeenkomst tus- 
sen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van 
het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheids- 
vraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste 
kanaalverbinding (Trb. 2020, 68) (35829); 

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel 
toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1160 
van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU 
met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van 
instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188) 
(Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distribu- 
tie van beleggingsinstellingen en icbe's) (35858); 

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) 
voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begro- 
ting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Pro- 
gramma Onderwijs en extra middelen boekenvak) (35877). 

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na 
goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aange- 
nomen. 
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