
Agenda* Dinsdag 3 september 1996

Opgesteld 28 augustus 1996

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 473 Wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen
(blz. 5837) (1995–1996)

23 857 Regeling van het conflictenrecht inzake de erfopvolging alsmede de
vereffening en de verdeling van de nalatenschap, mede in verband met de
bekrachtiging van het op 1 augustus 1989 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging (Trb.
1994, 49) (Wet conflictenrecht erfopvolging)
(blz. 6301) (1995–1996)

23 863 (R1510) Goedkeuring van het op 1 augustus 1989 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging (Trb.
1994, 49)
(blz. 6301) (1995–1996)

24 747 Verlenging van de werking van krachtens de In- en uitvoerwet ten aanzien
van de invoer en de uitvoer van goederen gestelde regels
(blz. 6301) (1995–1996)

II (gezamenlijke behandeling)

24 571 Gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda
en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkings-
gebieden Zuidoost-Brabant en ’s-Hertogenbosch
(blz. 5640–5711, 5713–5765, 5783–5788) (1995–1996)

24 783 Wijziging van de Wet tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkings-
gebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een
gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en
’s-Hertogenbosch
(blz. 6442) (1995–1996)

III

24 461 Gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren
(blz. 5190–5211, 5246) (1995–1996)
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IV

24 569 Gemeentelijke herindeling van Lemelerveld
(blz. 5986–5997) (1995–1996)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: 1. Om 10.00 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Welzijn en Sport:

24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging
in een bejaardenoord, in de aanspraken op grond van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten en tijdelijke regeling van de subsidiëring van
bejaardenoorden door de Ziekenfondsraad (Overgangswet verzorgingshuizen)
(blz. 6048–6123, 6252–6265, 6342–6352, 6438–6439) (1995–1996)

2. Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Financie ¨n:

24 600 Opneming in de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf,
de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en de Wet toezicht beleggingsinstel-
lingen van bepalingen teneinde het bedrijfseconomische toezicht te versterken
(blz. 6611) (1995–1996)

3. Om 12.00 uur door de vaste commissie voor Justitie:

22 408 Wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in
verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek
(blz. 5815–5835, 5837–5849, 6249) (1995–1996)
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