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Nr. 4 NOTA VAN VERBETERING 
Ontvangen 13 juni 1989 

In de bijlagen bij de memorie van toelichting inzake het wetsvoorstel 
zijn enige onjuistheden aangetroffen. Het betreft de volgende punten: 

- bijlage 1 blijkt opgenomen te zijn in de vorm zoals die oorspronkelijk 
aan de Raad van State was toegezonden (Zie de bijgevoegde verbeterde 
bladzijde 51) 

- in bijlage 2, bladzijde 133, dient de vermelding «(Artikel 16i (oud) 
wordt 16h)» te worden vervangen door: Artikel 16i. 

- op bladzijde 158 ontbreekt de aanduiding dat het bijlage 5a betreft. 
- van bijlage 5b dienen de laatste bladzijden (1 79 t/m 185) te 

vervallen. 
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BIJLAGE 1 Schematisch overzicht van artikelen met een meer algemene artikels-
gewijze toelichting (opgenomen onder «Algemeen» en/of bij afzonder-
lijke onderdelen) en de artikelen waarop die toelichting mede van 
toepassing is. 

1. Toelichting artikel XVIII (Medische Tuchtwet) mede van belang 
voor: 

- artikel XXIII: Dienstplichtwet (onderdeel A); 
- artikel XXVI: Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag; 
- artikel XXIX: Wet op de paramedische beroepen; 
- artikel XXX: Oorlogswet voor Nederland; 
- artikel XXXIV: Wet Bezitsvormingsfonds; 
- artikel XXXVII: Herinrichtingswet Oost-Groningen en 

Gronings-Drentse Veenkoloniën (onderdeel C). 

2. Toelichting artikel XXI (gemeentewet) mede van belang voor artikel 
XXXVIII (Bevoegdhedenwet waterschappen). 

3. Toelichting arf/fte/XAV^Herverkavelingswet Walcheren 1947) mede 
van belang voor: 

- artikel XXXVI: Reconstructiewet Midden-Delfland; 
- artikel XXXIXI. Herinrichtingswet Oost-Groningen en 

Gronings-Drentse Veenkoloniën (onderdelen A en B); 
- artikel XLI: Landinrichtingswet. 

4. Toelichting artikel XXXIII (Wet sloopregeling binnenvaart) mede van 
belang voor: 

- artikel XXXIV: Wet op de dierproeven; 
- artikel XXXIX: Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

5. Toelichting artikelXLV(Meststoffenwet, artikel 13) mede van 
belang voor artikel LI (Wet Algemene bepalingen milieuhygiëne, 
onderdeel C, artikelen 61 r en 61 s). 
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