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A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.15 uur

1. Stemming:

28 167 Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het concurrentiebeding

2. Behandeling:

Advies van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets aan de Voorzitters van
de Eerste en Tweede Kamer

3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

30 344 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg alsmede wijziging van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering

30 434 Verhoging van de kinderkorting in de Wet inkomstenbelasting 2001

II

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)

III

30 256 (R 1800) Goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen
Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië
tot de Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen); Trb. 2005,
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IV Beleidsdebat:

30 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 2006

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

30 412 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de Wet
nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele
andere wetten in verband met het Europese recht op vrije vestiging

2. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat:

30 390 Wijziging van de Wet rampen en zware ongevallen teneinde de toeganke-
lijkheid van de provinciale risicokaart te kunnen beperken

XXXIX-A Raming der voor de Eerste Kamer in 2007 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten

3. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

30 484 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het
recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn
ontvangen
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