
Agenda Dinsdag 7 februari 2006

Opgesteld 2 februari 2006

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Debat:

«Arbeidsmarkt en onderwijs» in het kader van de behandeling van:

30 300 XV Begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
voor het jaar 2006

30 300 E Begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2006

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

30 189 Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of
organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of in
aanzienlijke mate uit publieke middelen worden gefinancierd of die zijn
aangewezen, voorzover deze beloningen het gemiddelde belastbare loon per
jaar van ministers te boven gaan (Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens)

II

29 912 Aanpassing van de Auteurswet 1912 ter implementatie van richtlijn nr.
2001/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese
Unie van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de
auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (PbEG L 272)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Justitie:

29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in
verband met de invoering van de mogelijkheid van beëindiging van het
huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van een gewijzigde
vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en rechterlijke
beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of nadien tot
stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm wordt
gegeven aan het voortgezet ouderschap (Wet beëindiging huwelijk zonder
rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap)
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2. Door de vaste commissie voor Onderwijs:

29 875 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de
vraagfinanciering voor schoolbegeleiding en de bekostiging van het onderwijs
aan zieke leerlingen
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