31ste vergadering

Dinsdag 13 juni 2006
Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Terpstra
Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten:
Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Broekers-Knol,
Van den Broek-Laman Trip, Van Dalen-Schiphorst, Dees,
Doek, Doesburg, Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Engels, Essers, Franken, De Graaf, Hamel, Van Heukelum,
Hoekzema, Ten Hoeve, Holdijk, Jurgens, KalsbeekSchimmelpenninck van der Oije, Ketting, Klink, Kox, Van
der Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van der Linden,
Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Meulenbelt, Van Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van
den Oosten, Pastoor, Platvoet, Pruiksma, Putters, Van
Raak, Rosenthal, Russell, Schuurman, Schuyer, SlagterRoukema, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Van Thijn,
Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Wagemakers, Walsma, Werner, Westerveld, Witteman, Witteveen,
Woldring en De Wolff,
en de heer Bot, minister van Buitenlandse Zaken, de heer
Donner, minister van Justitie, de heer Nicolaï, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, en de heer Luchtenveld.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
jeugdzorg alsmede wijziging van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (30344);
- het wetsvoorstel Verhoging van de kinderkorting in de Wet inkomstenbelasting 2001 (30434).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het 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) (29676).

Van Heukelum in verband met het parlementair overleg
Koninkrijksrelaties.

De voorzitter: Ik heet speciaal welkom de heer
Luchtenveld. Wij waarderen altijd initiatieven waardoor
iets goeds tot stand kan komen. Tevens heet ik welkom
de minister van Justitie, de heer Donner. Wij zijn blij dat
hij hier weer een dagje mag zijn. Ook heet ik welkom
mevrouw Heida, de heer Schonewille en de heer Geldorp
in hun hoedanigheid als adviseurs van de initiatiefnemers.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De beraadslaging wordt geopend.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
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Rabbinge en Van Gennip, wegens verblijf buitenslands;
Schouw, wegens bezigheden elders;

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)

Eerste Kamer

Beëindiging huwelijk zonder
rechterlijke tussenkomst

Mevrouw Tan (PvdA): Voorzitter. De controversen en
emotionele ophef rondom dit initiatiefvoorstel van
collega Luchtenveld van de VVD worden tot op het
laatste moment geïllustreerd door de signalen die de
Eerste Kamer de afgelopen tijd kreeg. Zo hebben wij via
de mail op 6 juni jongstleden van de ondertekenaars van
het Manifest Integriteit van het Ouderschap een dringend
pleidooi vóór dit wetsontwerp ontvangen. De circa 50
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