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22061 Aanpassing van een aantal wetten aan de eerste
tranche van de Algemene wet bestuursrecht

NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
13 januari 1992

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de

invoering van de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
wenselijk is dat de andere wetten daarmee in overeenstemming worden
gebracht;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Artikel 1

De Instellingswet WRR (Stb. 1976, 413) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 11 vervalt.

B. In artikel 13, eerste lid, vervallen de woorden «overeenkomstig de
bepaling van artikel 11».

Artikel 2

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 januari 1987 ingediende
voorstel van wet houdende regelen met betrekking tot de openbaarheid
van bestuur (Wet openbaarheid van bestuur) (19 859) tot wet wordt
verheven wordt deze als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1 wordt gewijzigd ais volgt:

1. Onderdeel a vervalt; de onderdelen b tot en met g worden
verletterd tot a tot en met f.
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2. De woorden «overheidsorgaan» onderscheidenlijk «overheidsor–
ganen» worden steeds vervangen door «bestuursorgaan» onderschei–
denlijk «bestuursorganen».

B. Na artikel 1 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

Artikel 1a

Deze wet is van toepassing op de volgende bestuursorganen:
a. Onze Ministers;
b. de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie;
c. bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de onder a

en b genoemde organen werkzaam zijn;
d. andere bestuursorganen, aangewezen bij algemene maatregel van

bestuur.

C. Artikel 5 komt te luiden als volgt:

Artikel 5

1. De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling of
schriftelijk genomen.

2. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek om
informatie vindt schriftelijk plaats. In geval van een mondeling verzoek
vindt een afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker daarom vraagt.
De verzoeker wordt op deze mogelijkheid gewezen.

3. De beslissmg wordt eveneens schriftelijk genomen indien het
verzoek om informatie een derde betreft en deze daarom heeft verzocht.
In dat geval wordt tevens aan de derde de op hem betrekking hebbende
informatie toegezonden.

D. In artikel 6 worden de woorden «vijftien dagen» steeds vervangen
door: twee weken.

E. In artikel 9, tweede lid, worden de woorden «dertig dagen»
vervangen door «vier weken» en vervalt het woord «Nederlandse».

F. In artikel 10, tweede lid, onder b, wordt de zinsnede «de krachtens
artikel 1, onder a, aangewezen organen» vervangen door: de in artikel 1a,
onder c en d, bedoelde bestuursorganen.

G. In artikel 14, onder b, wordt de zinsnede «andere krachtens artikel
1, onder a, aangewezen overheidsorganen» vervangen door: de andere in
artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen.

H. In artikel 2, artikel 3, eerste lid, artikel 4, artikel 5, eerste lid, artikel
6, artikel 7, artikel 8, artikel 9, eerste lid, artikel 10, tweede lid, onder d,
en artikel 11, derde lid, worden de woorden «overheidsorgaan» en
«overheidsorganen» steeds vervangen door respectievelijk «bestuurs–
orgaan» en «bestuursorganen.»
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HOOFDSTUK II. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Artikel 1

De Sanctiewet 1977 (Stb. 1980, 93) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 1 komt onderdeel öte luiden als volgt:

b sanctieregeling: een regeling als bedoeld in artikel 7;.

B. In artikel 7 worden de woorden «Onze Ministers kunnen» vervangen
door «Bij regeling kunnen Onze Ministers» en vervallen de woorden «bij
beschikking».

C. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid vervalt.

2. De aanduiding «2.» voor het tweede lid vervalt; daarin wordt het
woord «sanctiebeschikking» vervangen door «sanctieregeling» en het
woord «beschikking» door «regeling».

D. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt het woord «sanctiebeschikking» vervangen
door: sanctieregeling.

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde, vierde
en vijfde lid tot tweede, derde en vierde lid.

3. In het derde lid (nieuw) vervalt de tweede volzin.

4. In het vierde lid (nieuw) komt de tweede volzin te luiden als volgt:
De bekendmaking van een krachtens het eerste lid vastgesteld besluit

geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

E. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:
2. Van een krachtens het eerste lid vastgesteld besluit wordt

mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

2. In het derde lid wordt het woord «sanctiebeschikking» vervangen
door: sanctieregeling.

3. In het vierde lid, eerste volzin, wordt het woord «sanctiebe–
schikking» vervangen door: sanctieregeling.

F. Artikel 11 vervalt.

G. Vervallen
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HOOFDSTUK III. MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 1

De Onteigeningswet (Stb. 1851, 125) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «een en twintig dagen»
vervangen door: vier weken.

2. In het tweede lid wordt de punt aan het einde van de eerste volzin
vervangen door het woord «en», vervalt in de tweede volzin het woord
«Zij» en de woorden «door hen» en worden de woorden «bekend
gemaakt» vervangen door «mededeling gedaan».

B. In artikel 8 vervallen de woorden «alsmede gedurende acht dagen
na verloop daarvan», wordt het woord «bezwaren» vervangen door
«bedenkingen» en vervalt de laatste volzin.

C. In artikel 10, tweede lid, wordt de zinsnede «ten einde de bezwaren
der belanghebbenden tegen dat plan aan te hooren» vervangen door:
teneinde met toepassing van de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Stb , ...) geregelde procedure een advies over het in
het eerste lid bedoelde plan voor te bereiden.

D. Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het eerste, tweede, derde en vierde lid tot
onderscheidenlijk tweede, derde, vierde en vijfde lid wordt een nieuw
eerste lid ingevoegd, luidende als volgt:

1. Het gemeentebestuur geeft toepassing aan de artikelen 3.4.2 en
3.4.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

2. In het tweede lid (nieuw), aanhef, vervallen de woorden «op de
secretarie dier gemeente».

3. In het derde lid (nieuw) vervallen de woorden «op de wijze en».

E. Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het eerste en tweede lid tot derde en
vierde lid, worden een nieuw eerste en tweede lid ingevoegd, luidende
als volgt:

1. De commissie geeft toepassing aan artikel 3.4.4 van de Algemene
wet bestuursrecht.

2. Een ieder kan zijn zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren
brengen.

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:
3. De commissie zendt het verslag bedoeld in artikel 3.4.4, vijfde lid,

van de Algemene wet bestuursrecht, de schriftelijk naar voren gebrachte
zienswijzen alsmede haar mening daaromtrent aan het bij het werk
betrokken Departement van algemeen bestuur.

3. In het vierde lid wordt de zinsnede «Van dat procesverbaal»
vervangen door: Van het verslag.
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F. In artikel 15, tweede lid, worden de woorden «bekend gemaakt»
vervangen door: medegedeeld.

G. In artikel 42a, vijfde lid, wordt de zinsnede «artikel 12, eerste lid,»
vervangen door: artikel 12, tweede lid,

H. In artikel 54a, tweede lid, onder 1, wordt de zinsnede «bedoeld in
artikel 12, eerste lid» vervangen door: bedoeld in artikel 12, tweede lid.

I. Artikel 63, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Een commissie, samengesteld op de wijze bij artikel 10 bepaald,
bereidt een advies over dit besluit voor, met toepassing van de in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

J. In artikel 77 komen het derde en vierde lid te luiden als volgt:

3. Op de voorbereiding van de in het eerste lid, onder 2o, bedoelde
verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten is de in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van
toepassing.

4. Het gemeentebestuur geeft toepassing aan de artikelen 3.4.2, 3.4.3
en 3.4.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

K. Artikel 80 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Op de voorbereiding van de beslissing tot onteigening van de
gemeenteraad is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
geregelde procedure van toepassing. Het gemeentebestuur geeft
toepassing aan de artikelen 3.4.2, 3.4.3 en 3.4.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.

2. In het tweede lid vervallen de woorden «op de secretarie der
gemeente gedurende een maand».

3. In het derde lid vervallen in de tweede volzin de woorden
«gedurende een maand op de gemeentesecretarie».

4. Het vierde lid vervalt.

5. In het vijfde lid, dat wordt wordt vernummerd tot vierde lid,
vervallen de woorden «en artikel 81» en wordt de zinsnede «na afloop
van de in het tweede lid genoemde termijn» vervangen door: na afloop
van de in het tweede lid bedoelde termijn.

L. Artikel 81 vervalt.

M. In artikel 143, eerste lid, wordt «dertig dagen» vervangen door: vier
weken.

N. In artikel 144 vervalt de punt na de eerste volzin en wordt daaraan
toegevoegd «en wordt onverwijld op de gebruikelijke wijze aan de
ingezetenen mededeling gedaan»; de tweede volzin vervalt.

0. Artikel 145 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:
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1. Gedurende de termijn, bedoeld in het eerste lid van artikel 143,
kunnen belanghebbenden hun bedenkingen schriftelijk of mondeling naar
voren brengen.

2. In het tweede lid wordt het woord «bezwaren» vervangen door:
bedenkingen.

P. In artikel 146, eerste lid, wordt de zinsnede «voor de indiening der
bezwaarschriften gesteld» vervangen door: bedoeld in artikel 143, eerste
lid.

Q. Artikel 148 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «openbaar gemaakt»
vervangen door «bekendgemaakt» en de woorden «een en twintig
dagen» door «vier weken».

2. In het tweede lid worden de woorden «openbaar gemaakt»
vervangen door «bekendgemaakt» en de woorden «bekend gemaakt»
door «medegedeeld».

Artikel 2

Artikel 14, eerste lid, van de Pleegkinderenwet (Stb. 1951, 595) komt
te luiden als volgt:

1. Een op grond van artikel 10, 11, 12, tweede lid, of 13 genomen
besluit wordt bij exploit bekendgemaakt aan het hoofd van het gezin of
de inrichting en aan hen die de ouderlijke macht of de voogdij over de
minderjarigen uitoefenen; van het besluit wordt mededeling gedaan door
toezending van een afschrift aan burgemeester en wethouders.

Artikel 3

De Advocatenwet (Stb. 1984, 418) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervallen de woorden «bij met redenen omklede
beslissing».

2. In het tweede lid wordt het woord «beslissing» vervangen door
«beschikking» en vervalt de zinsnede «na verhoor of behoorlijk oproepen
van de verzoeker,».

B. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «zendt onverwijld afschrift van
de beslissing, houdende verzet tegen de inschrijving» vervangen door
«maakt de beschikking, houdende verzet tegen de inschrijving, onver–
wijld bekend» en vervalt de zinsnede «, bij aangetekende brief».

2. In het tweede lid worden de woorden «gedurende dertig dagen na
de dag van verzending aan hem van het afschrift van de beslissing»
vervangen door «gedurende zes weken na de bekendmaking».

3. Aan het derde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt:
Op de behandeling van het beklag is hoofdstuk 6 van de Algemene

wet bestuursrecht (Stb ) niet van toepassing.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 061, nr. 173 6



C. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de eerste volzin.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «zendt onverwijld afschrift van
een beslissing, als in het eerste lid bedoeld, per aangetekende brief aan
de betrokken advocaat» vervangen door «maakt een beschikking als
bedoeld in het eerste lid, onverwijld bekend».

3. In het vierde lid worden de woorden «binnen dertig dagen na de
dag van verzending van het afschrift» vervangen door: binnen zes weken
na de bekendmaking.

Artikel 4

Artikel 40 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
(Stb. 1984, 269) vervalt.

Artikel 5

De Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 7e, tweede lid, vervalt de tweede volzin.

B. Artikel 27m vervalt.

C. In artikel 27q, derde lid, komt de eerste volzin te luiden als volgt:
Van de voorschriften wordt mededeling gedaan door plaatsing in de

Staatscourant.

D. Artikel 27v, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. Van een krachtens het eerste lid gedane aanwijzing wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

E. In artikel 30e vervalt het derde lid.

F. In artikel 30f vervalt het vijfde lid.

G. In artikel 30i vervallen het derde en vierde lid.

H. In artikel 30k vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

I. In artikel 30! vervallen het vierde en vijfde lid.

J. In artikel 30o vervallen het vijfde en zesde lid.

K. In artikel 30p vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

L Artikel 30q wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid worden de woorden «derde lid» vervangen door:
tweede lid.

2. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:
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5. Van een verklaring, houdende de toelating, wordt mededeling
gedaan in de Staatscourant. Daarbij worden in elk geval opgenomen de
voorschriften, bedoeld in het tweede en derde lid. Van een wijziging,
aanvulling of intrekking van de in de verklaring opgenomen voorschriften
wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

M. In artikel 30s vervallen het vijfde en zevende lid, onder vernum–
mering van het zesde en achtste lid tot vijfde en zesde lid.

N. In artikel 30t, vierde lid, worden de woorden «tegelijk met de
kennisgeving, bedoeld in artikel 30s, achtste lid» vervangen door: tegelijk
met de mededeling, bedoeld in artikel 30s, zesde lid.

0. Artikel 30w, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. Van een krachtens het eerste of tweede lid vastgesteld besluit
wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

P. Artikel 41 a vervalt.

Artikel 6

In artikel 4, tweede lid, van de Wet op het centraal testamentenre–
gister (Stb. 1977, 25) wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

Artikel 7

De Wet betreffende de positie van Molukkers (Stb. 1976, 468) wordt
gewijzigd als volgt:

A. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt het woord «schriftelijk».

2. Het derde lid vervalt.

B. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt het woord «schriftelijk».

2. Het tweede lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin worden de woorden «dan kan de verzoeker zich
schriftelijk wenden tot Onze Minister van Justitie met het verzoek dat
alsnog een verklaring worde afgegeven» vervangen door: dan kan de
verzoeker daartegen beroep instellen bij Onze Minister.

- De tweede en derde volzin vervallen.

Artikel 8

De Wet giraal effectenverkeer (Stb. 1977, 333) wordt gewijzigd als
volgt:

A. In artikel 5 vervallen het tweede tot en met derde lid, alsmede de
aanduiding «1.» voor het eerste lid.

B. Artikel 6 vervalt.
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C. Artikel 7 komt te luiden als volgt:

Artikel 7

1. De werking van het besluit tot intrekking van de toelating als aange–
sloten instelling wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken
of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

2. Nadat de intrekking onherroepelijk is geworden, behoudt de aange–
sloten instelling haar hoedanigheid, voor zover dit nodig is voor de afwik–
keling van de verzameldepots die op het tijdstip waarop de beslissing
onherroepelijk is geworden, reeds bestonden.

Artikel 9

De Wet wapens en munitie (Stb. 1986, 41) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 2, derde lid, worden de woorden «bij in de Nederlandse
Staatscourant bekend te maken beschikking» vervangen door: bij
regeling.

B. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot
tweede lid.

2. Het vierde lid vervalt.

C. In artikel 5 worden de woorden «bij in de Staatscourant bekend te
maken beschikking» vervangen door: bij regeling.

D. In artikel 6, tweede lid, vervalt de laatste volzin.

E. In artikel 11 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

F. In artikel 12 vervalt het derde lid.

G. In artikel 14, vijfde lid, worden de woorden «bij in de Staatscourant
bekend te maken beschikking» vervangen door: bij regeling.

H. In artikel 21 vervalt het tweede lid, onder vernummering van het
derde lid tot tweede lid.

I. In artikel 22, derde lid, worden de woorden «bij in de Nederlandse
Staatscourant bekend te maken beschikking» vervangen door: bij
regeling.

J. In artikel 25 vervalt het tweede lid, onder vernummering van het
derde lid tot tweede lid.

K. In artikel 26, derde lid, worden de woorden «bij in de Nederlandse
Staatscourant bekend te maken beschikking» vervangen door: bij
regeling.

L. In artikel 28, derde lid, vervallen de woorden «bij in de Nederlandse
Staatscourant bekend te maken beschikking».

M. In artikel 30 vervalt het derde lid, onder vernummering van het
vierde lid tot derde lid.
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N. In artikel 34 vervalt het derde lid.

0. Artikel 35 vervalt.

P. Artikel 36 vervalt.

Q. In artikel 37 vervalt het eerste lid, benevens de aanduiding «2.»
voor het tweede lid.

R. In artikel 43 worden de woorden «bij in de Nederlandse Staats–
courant bekend te maken beschikking» vervangen door: bij regeling.

S. Artikel 45 wordt gewijzigd als volgt:

1. De bestaande tekst wordt aangeduid als eerste lid; daarin vervallen
in onderdeel 2 de woorden «bij in de Nederlandse Staatscourant bekend–
gemaakte beschikking».

2. Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

2. Van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, onderdeel 2, wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

T. Artikel 53 vervalt.

Artikel 10

De Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 7, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. Bij de voorbereiding van een advies over het ontwerp van een
algemene maatregel van bestuur of van een voorstel van wet als bedoeld
in dit artikel, geeft de Registratiekamer toepassing aan de in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.) geregelde procedure.

B. Artikel 16, derde lid, komt te luiden als volgt:

4. Bij de voorbereiding van een advies over het ontwerp van een
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid, geeft de
Registratiekamer toepassing aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Stb , ...) geregelde procedure.

C. Artikel 51 vervalt.

Artikel 11

De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
(Stb. 1990, 435) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 3, derde lid, worden de tweede en derde volzin vervangen
door een nieuwe volzin, luidende als volgt:

Hij kan daartoe bij besluit de nodige aanwijzingen geven.

B. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt:
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- In de eerste volzin vervalt het woord «schriftelijke».

- In de derde volzin wordt na het woord «stelt» ingevoegd: bij ministe–
riële regeling.

- De laatste volzin vervalt.

2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt het
tweede lid vervangen door twee nieuwe leden, luidende als volgt:

2. Zo mogelijk wordt aanstonds een aankondiging van de beschikking
uitgereikt aan degene tot wie zij zich richt, of wordt deze achtergelaten
in of aan het motorrijtuig. De bekendmaking van de beschikking
geschiedt binnen drie maanden nadat de gedraging heeft plaatsge–
vonden, door toezending van de beschikking aan het adres dat
betrokkene heeft opgegeven of, indien dat niet mogelijk is en de
gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig
waarvoor een kenteken is opgegeven, aan het adres dat is opgenomen in
het kentekenregister. Indien de brief onbestelbaar blijkt te zijn, wordt de
beschikking gezonden naar het in het bevolkingsregister vermelde adres,
tenzij dit hetzelfde is als hetgeen is opgenomen in het kentekenregister.

3. In een geval als bedoeld in artikel 31, eerste lid, geschiedt de
bekendmaking door uitreiking van de beschikking aan betrokkene. De
weigering de beschikking in ontvangst te nemen, schort de bekend–
making daarvan niet op.

3. In het vierde lid (nieuw) vervallen in de eerste volzin de woorden
«de mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift als bedoeld in
artikel 6, de aan het beroepschrift ingevolge artikel 6, tweede lid,
gestelde vereisten, alsmede».

C. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervallen de woorden «binnen zes weken na de
overhandiging of toezending van de beschikking, schriftelijk».

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Onverminderd artikel 6.2.0b van de Algemene wet bestuursrecht
(Stb , ...) vermeldt het beroepschrift de geboortedatum, de geboorte–
plaats en het geboortejaar van degene die het beroep heeft ingesteld, en
het nummer van zijn giro– of bankrekening, indien hij die heeft.

3. Het derde lid vervalt.

D. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid vervalt het gestelde na «op het beroep», alsmede

de aanduiding «1.» voor het lid.

2. Het tweede en derde lid vervallen.

E. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervallen de woorden «binnen dertig dagen na de
dag van verzending schriftelijk» en wordt een volzin toegevoegd,
luidende als volgt:

Op het beroep is hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht van
overeenkomstige toepassing.
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2. In het derde lid vervalt de eerste volzin.

F. In artikel 11, eerste lid, laatste volzin, wordt na de woorden «dan
wordt» toegevoegd: , in afwijking van artikel 6.2.0b van de Algemene
wet bestuursrecht,.

G. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt:
Op het beroep in cassatie is artikel 6.2.16 van de Algemene wet

bestuursrecht van toepassing.

2. In het tweede lid worden de woorden «dertig dagen» vervangen
door: zes weken.

H. In artikel 23, eerste lid, worden de woorden «veertien dagen»
vervangen door: twee weken.

I. In artikel 24 worden de woorden «dertig dagen» vervangen door:
vier weken.

J. In artikel 25, eerste lid, worden de woorden «dertig dagen»
vervangen door: vier weken.

Artikel 12

In artikel 2, eerste lid, van de Wet commissies standaardregelingen
(Stb. 1989, 567) vervalt de zinsnede «, onder opgave van redenen».

HOOFDSTUK IV. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Artikel 1

Artikel 23, derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden
burgerlijk gezag (Stb. 1952, 361) komt te luiden als volgt:

3. Tegen elke inbeslagneming, elke beperking of elk verbod kan door
belanghebbenden beroep worden ingesteld bij Onze Minister van
Binnenlandse zaken. Onze Minister beslist hierop zo spoedig mogelijk,
doch in elk geval binnen acht weken.

Artikel 2

De Wet verplaatsing bevolking (Stb. 1952, 406) wordt gewijzigd als
volgt:

aA. In artikel 5, tweede lid, wordt het woord «afgekondigd» vervangen
door «bekendgemaakt» en wordt vóór de woorden «voor zoveel nodig»
ingevoegd «worden».

A. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt:
De vordering kan in werking treden zodra de beslissing daartoe is

bekendgemaakt op de daarbij bepaalde wijze.

2. In het vierde lid vervalt het woord «schriftelijk».

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22061, nr. 173 12



3. Het vijfde lid vervalt.

4. In het zesde lid, dat wordt vernummerd tot vijfde lid, vervalt de
tweede volzin.

B. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt het woord «schriftelijk».

2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot
derde lid.

C. In artikel 10, derde lid, laatste volzin, vervalt het woord «schrif–
telijk».

Artikel 3

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594)
wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 14b, vierde lid, worden de woorden «op schriftelijk
verzoek» vervangen door: op verzoek.

B. In artikel 59b, vierde lid, worden de woorden «op schriftelijk
verzoek» vervangen door: op verzoek.

C. In artikel 101, zesde lid, worden de woorden «Op schriftelijk
verzoek» vervangen door: Op verzoek.

D. In artikel 102, eerste lid, worden de woorden «Op schriftelijk
verzoek» vervangen door: Op verzoek.

E. In artikel 109, eerste lid, vervalt in de eerste volzin het woord
«schriftelijke» en vervalt de tweede volzin.

F. In artikel 110 vervalt het eerste lid, benevens de aanduiding «2.»
voor het tweede lid.

G. In artikel 122 vervalt het vierde lid, onder vernummering van het
vijfde lid tot vierde lid.

H. In artikel 127, eerste lid, worden de woorden «Op schriftelijk
verzoek» vervangen door: Op verzoek.

I. In artikel 139c, vierde lid, worden de woorden «op schriftelijk
verzoek» vervangen door: op verzoek.

Artikel 4

De Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540) wordt
gewijzigd als volgt:

A. In artikel B11, eerste lid, vervalt de tweede volzin.

B. In artikel C2, vierde lid, komt de tweede volzin te luiden als volgt:
Het bestuur maakt deze zo spoedig mogelijk aan het orgaan bekend.

C. In artikel D2, eerste lid, artikel F1, vierde lid,
artikel F7c, vierde lid, artikel F11, eerste lid, artikel J14, zesde lid, en

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22061, nr. 173 13



artikel JI5, eerste lid, vervalt steeds het woord «schriftelijk».

D. In artikel L11 komen het tweede en derde lid te luiden als volgt:

2. De Verzekeringskamer kan verklaren niet in te stemmen met de
aanwijzing of handhaving van een actuarieel deskundige, indien de
betrokkene, naar haar oordeel, niet of niet meer de nodige waarborgen
biedt, dat hij de hem toevertrouwde taak naar behoren zal vervullen. De
verklaring wordt aan het bestuur en de betrokken actuarieel deskundige
bekendgemaakt.

3. Tegen de verklaring van de Verzekeringskamer kan het bestuur of
de actuarieel deskundige beroep instellen bij Onze Minister. Deze maakt
zijn beslissing bekend aan het bestuur, aan de Verzekeringskamer en aan
de betrokken actuarieel deskundige.

E. Artikel L17, achtste lid, vervalt.

F. In artikel L27, vijfde lid, eerste volzin, en in artikel L28, vijfde lid,
eerste volzin, vervalt steeds de zinsnede «is met redenen omkleed en».

G. Artikel L29 vervalt.

H. In artikel M3 vervalt het zesde lid, onder vernummering van het
zevende lid tot zesde lid.

I. In artikel N14, eerste lid, en in artikel N17, eerste lid, vervalt steeds
het woord «schriftelijk».

J. Artikel 01, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Het bestuur beslist over de toekenning van pensioen op aanvraag
door of vanwege de betrokkene.

K. In artikel 02 vervalt het eerste lid, benevens de aanduiding «2.»
vóór het tweede lid.

L. In artikel P2 vervallen het eerste en het tweede lid, benevens de
aanduiding «3.» vóór het derde lid.

M. In artikel P3, eerste lid, tweede volzin, vervalt de zinsnede «de
gegevens, de inlichtingen en».

N. In artikel P5, tweede lid, vervalt de zinsnede «aan de betrokkene
en».

0. Artikel S1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de eerste volzin te luiden als volgt:
Het orgaan en iedere belanghebbende bij een beslissing van het

bestuur of van de hoofddirectie ter uitvoering van deze wet, kan tegen
die beslissing bij het bestuur bezwaar maken.

2. Het tweede lid vervalt.

3. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, vervalt in de
eerste volzin de zinsnede «en met overeenkomstige toepassing van het
tweede lid» en wordt in de tweede volzin de zinsnede «zijn het eerste en
het tweede lid» vervangen door «is het eerste lid».
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4. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid en komt te luiden als
volgt:

3. De beslissing van het bestuur op een bezwaar als bedoeld in het
eerste lid is gedagtekend. Zij behelst mede de dag van inwerkingtreding.

5. In het vijfde lid, dat wordt vernummerd tot vierde lid, wordt de
zinsnede «ingevolge het vierde lid, onder b» vervangen door: ingevolge
artikel 4.1.4.2, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
(Stb ).

6. Het zesde lid vervalt; het zevende lid wordt vernummerd tot vijfde
lid.

P. In artikel S2, eerste lid, wordt de zinsnede «en ieder wiens belang
rechtstreeks is betrokken» vervangen door: en iedere belanghebbende.

Q. In artikel S3 vervalt het vierde lid, onder vernummering van het
vijfde lid tot vierde lid.

R. In artikel T4, tweede lid, artikel U5a, eerste lid, artikel U28, eerste
lid, onder b, artikel U46, eerste lid, artikel V2, eerste lid, en artikel V5,
eerste en tweede lid, vervalt steeds het woord «schriftelijk».

Artikel 5

De Spoorwegpensioenwet (Stb. 1986, 541) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel D2, eerste lid, artikel F1, vierde lid, artikel F6c, vierde lid,
artikel F9, eerste lid, artikel J14, zesde lid, en artikel J15, eerste lid,
vervalt steeds het woord «schriftelijk».

B. Artikel 01, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. De directie beslist over de toekenning van pensioen op aanvraag
door of vanwege de betrokkene.

C. In artikel 02 vervalt het eerste lid, benevens de aanduiding «2.»
vóór het tweede lid.

D. Artikel P4, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Indien de betrokkene deelgenoot is, zendt de directie een afschrift
van haar beschikking aan N.S.

E. Het opschrift boven artikel S1 komt te luiden: Bezwaar tegen
beslissing.

F. Artikel S1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin van het eerste lid komt te luiden als volgt:

ledere belanghebbende bij een beslissing van de directie ter uitvoering
van deze wet, N.S. daaronder begrepen, kan tegen die beslissing bij de
Raad van toezicht bezwaar maken.

2. Het vierde lid vervalt; het vijfde en het zesde lid worden
vernummerd tot vierde en vijfde lid.

3. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:
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4. De beslissing van de Raad van toezicht is gedagtekend. Zij behelst
mede de dag van inwerkingtreding.

4. In het vijfde lid (nieuw) wordt de zinsnede «in het vorige lid onder
b» vervangen door: in artikel 4.1.4.2, eerste en tweede lid, van de
Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...)

5. Het zevende lid vervalt; het achtste lid wordt vernummerd tot zesde
lid.

G. In artikel S2, eerste lid, wordt de zinsnede «leder wiens belang
rechtstreeks is betrokken» vervangen door: ledere belanghebbende.

H. In artikel S3 vervalt het zesde lid, onder vernummering van het
zevende lid tot zesde lid.

I. In artikel T4, tweede lid, artikel U23, eerste lid, onder b, artikel U39,
eerste lid, artikel V2, eerste lid, en artikel V5, eerste en tweede lid,
vervalt steeds het woord «schriftelijk».

Artikel 6

De Wet Nationale ombudsman (Stb. 1989, 235) wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 1 komt te luiden als volgt:

Artikel 1

Deze wet verstaat onder:
a. ombudsman: de Nationale ombudsman, bedoeld in artikel 2;
b. ambtenaar: een ambtenaar, een gewezen ambtenaar, een
persoon met wie door een bestuursorgaan een arbeidsovereenkomst is

gesloten naar burgerlijk recht, ook na beëindiging van de arbeidsover–
eenkomst, en een dienstplichtig militair, ook na het einde van de dienst–
plicht.

B. Na artikel 1 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

Artikel 1a

1. Deze wet is van toepassing op gedragingen van de volgende
bestuursorganen:

a. Onze Ministers;
b. bestuursorganen die onder verantwoordelijkheid van Onze Ministers

werkzaam zijn;
c. commissarissen van de Koningin en burgemeesters, voor zover het

betreft de uitoefening van hun bij wettelijk voorschrift opgedragen taken
met betrekking tot de politie;

d. andere bestuursorganen, aangewezen bij algemene maatregel van
bestuur.

2. In afwijking van het eerste lid is deze wet niet van toepassing op
gedragingen waarop de rechterlijke macht toeziet.

3. Een gedraging van een ambtenaar, verricht in de uitoefening van
zijn functie, wordt aangemerkt als een gedraging van het bestuursorgaan
waarbij hij in dienst is.

C. In artikel 12, eerste en tweede lid, artikel 14, onder h en i, artikel
15, artikel 16, onder a, artikel 17, eerste en tweede lid, artikel 18, eerste
lid, artikel 19, eerste en derde lid, artike! 24, tweede lid, artikel 25, eerste
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en tweede lid, artikel 26, eerste lid, en artikel 27, tweede lid, worden de
woorden «administratief orgaan» steeds vervangen door: bestuurs–
orgaan.

Artikel 7

De Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden (Stb. 1984,
273) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Het bestuur beslist op een verzoek of na een te verlenen ontslag
recht bestaat op een uitkering.

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Het bestuur deelt zijn beslissing over het recht op een uitkering
tevens mede aan het orgaan.

3. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. In zijn beslissing vermeldt het bestuur mede de in aanmerking
genomen diensttijd.

B. Artikel 5, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Het bestuur beslist over de toekenning van een uitkering op een
verzoek door of vanwege de belanghebbende.

C. In artikel 24, eerste lid, wordt de zinsnede «leder wiens belang
rechtstreeks is betrokken» vervangen door: Een belanghebbende.

D. In artikel 25, vierde lid, vervalt het woord «schriftelijk».

Artikel 8

De Wet algemene regels herindeling (Stb. 1991, 317) wordt gewijzigd
als volgt:

A. Artikel 4, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Indien gedeputeerde staten een verzoek als bedoeld in het eerste
lid niet inwilligen, maken zij dit binnen drie maanden aan de raad bekend.

B. In artikel 5, tweede lid, worden in de eerste volzin de woorden «van
oordeel zijn» vervangen door «besluiten» en komt de tweede volzin te
luiden als volgt: Zij maken dit binnen de in het eerste lid genoemde
termijn bekend aan Onze Minister en aan de raden van de betrokken
gemeenten, onder toezending van het verslag van het gevoerde overleg.

C. Artikel 9, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Indien Onze Minister besluit geen voorstel als bedoeld in het eerste
lid te doen, maakt hij dat binnen drie maanden na ontvangst van een
ontwerp-regeling bekend aan provinciale staten en aan de raden van de
betrokken gemeenten.

D. In artikel 14 worden de woorden «toegezonden aan» vervangen
door: ter kennis gebracht van.
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E. In artikel 18, tweede lid, worden in de eerste volzin de woorden
«van oordeel is» vervangen door «besluit» en komt de tweede volzin te
luiden als volgt: Zij maakt dit binnen de in het eerste lid genoemde
termijn bekend aan Onze Minister, aan de raden van de betrokken
gemeenten en aan provinciale staten van de betrokken provincies, onder
toezending van het verslag van het gevoerde overleg.

F. Artikel 23, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Indien Onze Minister besluit geen voorstel als bedoeld in het eerste
lid te doen, maakt hij dat binnen drie maanden na ontvangst van een
ontwerp-regeling bekend aan provinciale staten en aan de raden van de
betrokken gemeenten.

G. Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de tweede volzin.

2. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

H. Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid en komt te luiden
als volgt:

2. Het gemeentebestuur maakt tijdig vóór afloop van de in het eerste
lid bedoelde termijn bekend welke in dat lid bedoelde voorschriften na
afloop van die termijn voor het toegevoegde gebied zullen gelden.

I. In artikel 31 vervalt de derde volzin.

Artikel 9

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1991, 242) wordt
gewijzigd als volgt:

A. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. in het derde lid worden in de laatste volzin de woorden «tot het
indienen van bezwaren» vervangen door: tot het naar voren brengen van
bedenkingen».

2. Het vierde lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin worden de woorden «bezwaren indienen»
vervangen door: bedenkingen naar voren brengen.

- In de laatste volzin worden de woorden «bezwaren zijn ingediend»
vervangen door: bedenkingen naar voren zijn gebracht.

3. Het vijfde lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin worden de woorden «doen mededeling van»
vervangen door «maken», wordt tussen de woorden «provincies» en
«aan» ingevoegd «bekend», en worden de woorden «die bezwaren
hebben ingediend» vervangen door «die bedenkingen naar voren hebben
gebracht».

- In de laatste volzin worden de woorden «wordt het besluit bekend
gemaakt» vervangen door: wordt van het besluit mededeling gedaan.
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B. Vervallen

C. Artikel 36, vijfde lid, komt te luiden als volgt:

5. Tot onthouding van de goedkeuring wordt niet overgegaan dan
nadat de gemeentebesturen gelegenheid tot overleg is geboden.

D. Artikel 69, vijfde lid, komt te luiden als volgt:

5. Tot onthouding van de goedkeuring wordt niet overgegaan dan
nadat de besturen van gemeenten en waterschappen gelegenheid tot
overleg is geboden.

E. Vervallen

F. Artikel 108 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde
lid tot derde en vierde lid.

2. Het vierde lid (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin wordt het woord «deelt» vervangen door «maakt»,
worden de woorden «vierde lid» vervangen door «derde lid» en de
woorden «schriftelijk mede» door «bekend».

- In de tweede volzin wordt het woord «bezwaren» vervangen door:
bedenkingen.

- In de laatste volzin worden de woorden «schriftelijke mededeling»
vervangen door: bekendmaking.

G. In artikel 114, eerste lid, wordt het woord «bezwaren» steeds
vervangen door: bedenkingen.

H. Vervallen

Artikel 10

De Brandweerwet 1985 (Stb. 87) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 3, eerste lid, komt de tweede volzin te luiden als volgt:
Het besluit van provinciale staten wordt aan de betrokken gemeente–

besturen bekendgemaakt.

B. In artikel 4, eerste lid, komt de tweede volzin te luiden als volgt:
Het besluit van gedeputeerde staten wordt aan de betrokken gemeen–

tebesturen bekendgemaakt.

C. Artikel 21 vervalt.

Artikel 11

Artikel 26 van de Rampenwet (Stb. 1985, 88) vervalt.

Artikel 12

Artikel 17 van de Wet Brandweerraad (Stb. 1986, 316) vervalt.
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Artikel 13

De Wet openbare manifestaties (Stb. 1988, 127) wordt gewijzigd als
volgt:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5, vierde lid, wordt de zinsnede «schriftelijk ter kennis
gebracht van» vervangen door: bekendgemaakt aan.

Artikel 14

De Kieswet (Stb. 1989, 423) wordt gewijzigd als volgt:

A. !n artikel D 3, tweede lid, vervalt de tweede volzin.

B. In artikel D 5, tweede lid, vervalt de tweede volzin.

C. Artikel D 7 komt te luiden als volgt:

Artikel D 7

Burgemeester en wethouders maken hun beslissing onverwijld aan de
verzoeker bekend.

D. De laatste volzin van artikel D 8 komt te luiden als volgt:
Zij maken de verwijdering onverwijld aan hem bekend.

E. Vervallen

F. In artikel G 1, vijfde lid, wordt het woord «gezonden» vervangen
door: bekendgemaakt.

G. In artikel G 2, vijfde lid, wordt het woord «gezonden» vervangen
door: bekendgemaakt.

H. In artikel G 3, vijfde lid, wordt het woord «gezonden» vervangen
door: bekendgemaakt.

I. In artikel G 4, derde lid, komt de tweede volzin te luiden als volgt:
De beslissing wordt terstond aan de gemachtigde van de desbetref–

fende groepering bekendgemaakt.

J. Vervallen

K. Vervallen

L In artikel I 18, tweede lid, eerste volzin, wordt na het woord
«kunnen» ingevoegd: mondeling.
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M. In artikel J 35, tweede lid, wordt na het woord «kunnen»
ingevoegd: mondeling.

N. In artikel L 11, tweede lid, komt de derde volzin te luiden als volgt:
De inwilliging wordt aan de volmachtgever bekendgemaakt.

0. In artikel N 8, derde lid, tweede volzin, artikel N 9, eerste lid,
tweede volzin, artikel 0 2, derde lid, en artikel P 20, derde lid wordt na
het woord «kunnen» steeds ingevoegd: mondeling.

P. Vervallen

Q. In artikel S 7, tweede lid, eerste volzin, wordt na het woord
«kunnen» ingevoegd: mondeling.

R. Artikel V 13, eerste en tweede lid, komen te luiden als volgt:

1. Elke beslissing betreffende de toelatmg van de tot lid van provin–
ciale staten, onderscheidenlijk de gemeenteraad, benoemden, wordt
door gedeputeerde staten, onderscheidenlijk burgemeester en
wethouders, terstond aan de benoemde bekendgemaakt.

2. Aan de niet-toegelatene worden de redenen van de beslissing
meegedeeld.

S. Vervallen

Artikel 15

De Wet op de lijkbezorging (Stb. 1991, 133) wordt gewijzigd als volgt:

A. Aan artikel 17, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende
als volgt:

De Algemene wet bestuursrecht (Stb ,...) is niet van toepassing.

B. Vervallen

C. In artikel 42 vervalt het derde lid.

D. Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. In het tweede lid, dat wordt vernummerd tot eerste lid, vervallen de
woorden «binnen twee maanden na de openbaarmaking daarvan»

3. Het derde tid wordt vernummerd tot tweede lid.

E. In artikel 55 vervalt het derde lid.

F. In artikel 62, tweede lid, vervalt de zinsnede «binnen een maand na
verzending».

G. Aan artikel 68, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende
als volgt:

De Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.
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Artikel 16

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 februari 1986 ingediende
voorstel van wet houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot
gemeenten (Gemeentewet) (19 403) tot wet wordt verheven, wordt deze
als volgt gewijzigd:

aA. In artikel 19, tweede lid, wordt het woord «bekendmaking»
vervangen door: openbare kennisgeving.

A. Artikel 147 vervalt.

Aa. In artikel 151, tweede lid, onder a, wordt voor de woorden «de
beleidsvoornemens» het woord «van» geplaatst en worden de woorden
«worden bekend gemaakt» vervangen door «openbaar wordt kennis
gegeven».

B. In artikel 154 vervallen het tweede tot en met het vijfde lid,
alsmede de aanduiding «1.» vóór het eerste lid.

C. Artikel 165 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid worden de woorden «bezwaar in te brengen»
vervangen door: bezwaar te maken.

2. In het vierde lid worden de woorden «ingebrachte bezwaar»
vervangen door «gemaakte bezwaar» en «het inbrengen van bezwaren»
door «het maken van bezwaar».

D. Na artikel 178, vierde lid, wordt, onder vernummering van het vijfde
en zesde lid tot zesde en zevende lid, een nieuw vijfde lid ingevoegd,
luidende als volgt:

5. Hoofdstuk 6 en afdeling 7.2 van de Algemene wet bestuursrecht

(Stb , ... ) zijn niet van toepassing op het beroep, bedoeld in het
vierde lid.

E. In artikel 179, tweede lid, vervalt de tweede volzin.

Ea. Artikel 192 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid komt de derde volzin te luiden als volgt: Van de
terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis
gegeven.

2. In het derde lid wordt het woord «bekendmaking» vervangen door:
openbare kennisgeving.

Eb. Artikel 199, derde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. De tweede volzin komt te luiden als volgt: Van de terinzagelegging
en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven.

2. In de derde volzin wordt het woord «bekendmaking» vervangen
door: openbare kennisgeving.

F. Artikel 205, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt het woord «zenden» vervangen door
«maken» en wordt na «gemeentebestuur» ingevoegd «bekend».
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2. In de tweede volzin wordt het woord «verzonden» vervangen door:
bekendgemaakt.

G. In artikel 274 wordt de zinsnede «wordt dit door het gemeentebe–
stuur bekend gemaakt» vervangen door: wordt hiervan door het gemeen–
tebestuur openbaar kennis gegeven.

Artikel 17

Indien het bij koninklijke boodschap van 14januari 1987 ingediende
voorstel van wet houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot
provincies (Provinciewet) (19 836) tot wet wordt verheven, wordt deze
als volgt gewijzigd:

A. In artikel 19, tweede lid, wordt het woord «bekendmaking»
vervangen door: openbare kennisgeving.

B. In artikel 82, tweede lid, vervalt de zinsnede «, eerste lid».

C. Artikel 143 vervalt.

D. In artikel 148, tweede lid, onder a, wordt voor de woorden «de
beleidsvoornemens» het woord «van» geplaatst en de woorden «worden
bekend gemaakt» worden vervangen door «openbaar wordt kennis
gegeven».

E. In artikel 163, vierde lid, worden de woorden «ingebrachte
bezwaar» vervangen door «gemaakte bezwaar» en «het inbrengen van
bezwaren» door «het maken van bezwaar».

F. In artikel 170 vervallen het tweede tot en met vijfde lid, alsmede de
aanduiding «1.» voor het eerste lid.

G. Artikel 171 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door twee nieuwe leden, luidende
als volgt:

1. In aanvulling op artikel 6.4.13 van de Algemene wet bestuursrecht
(Stb ) gelden de volgende bepalingen met betrekking tot getuigen
en deskundigen die worden gehoord tijdens de behandeling van de
geschillen, bedoeld in artikel 170.

2. Getuigen en deskundigen kunnen al dan niet op verzoek van belang–
hebbenden door gedeputeerde staten worden opgeroepen.

2. Het tweede, derde en vierde lid worden vernummerd tot derde,
vierde en vijfde lid.

3. In het vijfde lid (nieuw) worden de woorden «de voorzitter»
vervangen door: gedeputeerde staten.

H. In artikel 172 wordt de zinsnede «een behandeling op de voet van
artikel 170» vervangen door: een behandeling op de voet van de veror–
dening, bedoeld in artikel 170.

I. Artikel 174 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «zonder toepassing van artikel
170, tweede lid tot en met vijfde lid» vervangen door: zonder toepassing
van de artikelen 6.4.7 en 6.4.9 tot en met 6.4.13 van de Algemene wet
bestuursrecht.
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2. In het vijfde lid vervalt de zinsnede «, eerste lid».

J. Artikel 196 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid komt de derde volzin te luiden als volgt:
Van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis

gegeven.

2. In het derde lid wordt het woord «bekendmaking» vervangen door:
openbare kennisgeving.

K. Artikel 203, derde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. De tweede volzin komt te luiden als volgt:
Van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis

gegeven.

2. In de derde volzin wordt het woord «bekendmaking» vervangen
door: openbare kennisgeving.

L. Artikel 209, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt het woord «zendt» vervangen door
«maakt» en wordt na «provinciaal bestuur» ingevoegd «bekend».

2. In de tweede volzin wordt het woord «verzonden» vervangen door:
bekendgemaakt.

M. Artikel 246, derde lid, wordt als volgt gewijzigd.

1. In de eerste volzin wordt de zinsnede «en brengen zij dit ter kennis
van de provinciale besturen» vervangen door: en brengen zij de provin–
ciale besturen daarvan op de hoogte.

2. De tweede volzin komt te luiden:
Bij die gelegenheid geven zij tevens een indicatie van de uitkeringsper–

centages voor de vier op het uitkeringsjaar volgende jaren.

N. Artikel 248 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Vóór 1 juli voorafgaande aan het uitkeringsjaar brengen Onze
Minister en Onze Minister van Financiën de provinciale besturen van de
voor dat uitkeringsjaar te verwachten bedragen, bedoeld in artikel 247,
onderdelen a tot en met e, op de hoogte.

2. In het derde lid wordt het woord «beschikkingen» vervangen door
«besluiten» en worden de woorden «een maand» vervangen door «vier
weken».

0. Artikel 251 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de laatste volzin.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «een maand de gelegenheid
geboden daartegen bezwaar te maken» vervangen door «vier weken de
gelegenheid geboden schriftelijk bedenkingen in te brengen».

3. Het vierde lid komt te luiden als volgt:
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4. De bekendmaking aan gedeputeerde staten van de provincies
geschiedt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de in het derde lid
bedoelde termijn.

P. In artikel 274 wordt de zinsnede «wordt dit door het provinciaal
bestuur bekend gemaakt» vervangen door: wordt hiervan door het
provmciaal bestuur openbaar kennis gegeven.

Artikel 18

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 februari 1989 ingediende
voorstel van wet houdende regels inzake de organisatie en uitvoering van
geneeskundige hulpverlening bij rampen alsmede de voorbereiding
daarvan (Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen) (21 023) tot wet
wordt verheven, vervalt artikel 26 van die wet.

Artikel 19

Indien het bij koninklijke boodschap van 2 mei 1989 ingediende
voorstel van wet houdende regels ter zake van de gemeentelijke basisad–
ministratie persoonsgegevens (Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens) (21 123) tot wet wordt verheven, wordt deze als
volgt gewijzigd:

A. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

4. Tot onthouding van goedkeuring wordt niet overgegaan dan nadat
het gemeentebestuur gelegenheid tot overleg is geboden.

2. In het zesde lid vervalt de zinsnede «binnen een maand na de
verzending van het besluit».

B. In artikel 7, derde lid, vervalt de zinsnede «binnen een maand
na de verzending van het besluit».

C. In artikel 67, eerste lid, vervalt de tweede volzin.

D. Artikel 68 wordt als volgt gewijzigd.

1. De aanduiding «1.» vóór het eerste lid vervalt; in de tekst worden
de woorden «de beslissing» vervangen door: een besluit.

2. Het tweede lid vervalt.

E. Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en het tweede lid wordt de zinsnede «de in artikel 68
bedoelde beslissing» vervangen door: het in artikel 68 bedoelde besluit.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «de bedoelde beslissing»
vervangen door: het bedoelde besluit.

3. In het vierde lid wordt het woord «beslissing» vervangen door:
besluit.

F. In artikel 81, derde lid, worden de woorden «doet van» vervangen
door «maakt» en de woorden «schriftelijke mededeling» door «bekend».

G. Artikel 84 wordt als volgt gewijzigd:
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1. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

2. In het derde lid worden de woorden «de beslissing» vervangen
door: een besluit.

3. Het vierde lid vervalt.

H. Artikel 85 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en het tweede lid worden de woorden «de in artikel
84, derde lid, bedoelde beslissing» vervangen door: het in artikel 84,
derde lid, bedoelde besluit.

2. In het tweede lid worden de woorden «de bedoelde beslissing»
vervangen door: het bedoelde besluit.

I. Artikel 103 vervalt.

HOOFDSTUK V. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETEN–
SCHAPPEN

Artikel 1

De Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552) zoals deze komt
te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 11 december 1987
ingediende voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet op het basisonderwijs in verband met de
invoering van basisvorming in het voortgezet onderwijs, de invoering van
kerndoelen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de
invoering van het voorbereidend beroepsonderwijs (20 381) tot wet
wordt verheven, wordt gewijzigd als volgt:

aA. In artikel 24, vijfde lid, wordt het woord «bezwaren» vervangen
door: bedenkingen.

bA. Aan artikel 25 worden twee volzinnen toegevoegd, luidende als
volgt:

Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van een
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen zes maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien.

A. Aan artikel 27 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

3. Bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad gehoord,
kunnen, in afwijking van de artikelen 6.3.15 en 6.4.15 van de Algemene
wet bestuursrecht (Stb ...), kortere termijnen dan in die artikelen
vermeld, worden bepaald voor de op een bezwaar– of beroepschrift te
nemen beslissing ter zake van de toelating en verwijdering van
leerlingen.

Aa. In artikel 28a, vierde lid, wordt het woord «bezwaar» vervangen
door: bedenkingen.

Ab. Aan artikel 29, zevende lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:
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Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van een
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen zes maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien.

B. Na artikel 30 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

Artikel 30a

Bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad gehoord,
kunnen, in afwijking van de artikelen 6.2.1, 6.3.15 en 6.4.15 van de
Algemene wet bestuursrecht, kortere termijnen dan in die artikelen
vermeld, worden bepaald voor de indiening van een bezwaar– of
beroepschrift en voor de daarop te nemen beslissing ter zake van de
deelneming aan eindexamens.

C. In artikel 33, vijfde lid, tweede volzin, vervallen de woorden «binnen
veertien dagen, nadat de beslissing van de inspectie te zijner kennis is
gebracht,».

D. Artikel 39a, vierde lid, tweede volzin, komt te luiden als volgt:
Van een beschikking tot ontzegging van de toegang tot de school

wordt mededeling gedaan door toezending of uitreiking van een afschrift
aan het bevoegd gezag van de betrokken opleidingsinstelling dan wel
aan de betrokken staatsexamencommissie, en aan de inspectie.

E. Artikel 52, eerste lid, tweede volzin, komt te luiden als volgt:
Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld binnen zes weken nadat

het besluit aan de belanghebbende is bekendgemaakt.

F. Na artikel 53 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

Artikel 53a

In een geval als bedoeld in artikel 39a, vierde lid, eerste volzin, maakt
het bevoegd gezag van een bijzondere school de beslissing tot
ontzegging van de toegang tot de school schriftelijk en met redenen
omkleed bekend aan de betrokken student.

Fa. Aan artikel 56 wordt een derde lid toegevoegd, luidende als volgt:

3. Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van een
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen zes maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien.

Fb. Aan artikel 58, derde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van een
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen zes maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien.

G. In artikel 59, eerste lid, vervallen de woorden «bij met redenen
omklede beschikking».

H. Aan artikel 60 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 061, nr. 173 27



6. Artikel 30a is van overeenkomstige toepassing.

Ha. Aan artikel 64 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende als
volgt:

5. Voor het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde, treden voor de
toepassing van de afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
(Stb ...) de in artikel 65 bedoelde organisaties in de plaats van het
bevoegd gezag.

I. Artikel 66 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdelen a, b en c, vervallen telkens de woorden
«of namens».

2. Aan het vierde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt:

Artikel 4.1.1.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet
van toepassing op een verzoek als bedoeld in het eerste lid, tweede
volzin.

J. In artikel 70 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

K. Vervallen

L. Artikel 73 komt te luiden als volgt:

Artikel 73

Zodra de bekostiging van een in het plan opgenomen school een
aanvang kan nemen, beslist Onze minister bij beschikking, met ingang
van welk tijdstip dit kan geschieden.

La. Artikel 75 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, tweede volzin, worden tussen de woorden «de
gemeente» en «opdragen» de woorden ingevoegd: binnen zes maanden
nadat het verzoek ter hunner kennis is gebracht.

2. Een zevende lid wordt toegevoegd, luidende als volgt:

7. Onze minister beslist binnen tien maanden na ontvangst van een
aanvraag tot omzetting, splitsing of verplaatsing. Indien de beschikking
niet binnen tien maanden kan worden gegeven, stelt Onze minister de
aanvrager daarvan in kennis en noemt hij daarbij een termijn waarbinnen
de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Lb. Aan artikel 80, eerste lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze minister beslist binnen een jaar na ontvangst van een aanvraag.
Indien de beschikking niet binnen een jaar kan worden gegeven, stelt
Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij daarbij een
termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Lc. Artikel 81 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan artikel 81, eerste lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt
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Onze minister beslist binnen een jaar na ontvangst van een aanvraag.
Indien de beschikking niet binnen een jaar kan worden gegeven, stelt
Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij daarbij een
termijn waarop de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

2. Aan artikel 81, elfde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Aanvragen voor tijdelijke voorzieningen worden voor 15 oktober van
het cursusjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend. Onze
minister beslist voor 1 april van hetzelfde cursusjaar.

M. Artikel 88, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. De in dit artikel bedoelde besluiten van de gemeenteraad worden
binnen veertien dagen bekendgemaakt aan de besturen der in de
gemeente gevestigde bijzondere scholen waarvan de exploitatiekosten
worden vergoed volgens de bepalingen van deze paragraaf. Elk van de
besturen der in de gemeente gevestigde bijzondere scholen kan bij
gedeputeerde staten beroep instellen tegen een in dit artikel bedoeld
besluit van de gemeenteraad.

Ma. Aan artikel 90, tweede lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze minister beslist binnen negen maanden na ontvangst van een
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen negen maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien.

Mb. Aan artikel 98, tweede lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van een
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen zes maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien.

Mc. Aan artikel 98, derde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van een
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen zes maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien.

Md. Artikel 106 komt te luiden, als volgt:

Artikel 106

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften
gegeven omtrent de uitvoering van dit hoofdstuk. Indien een beschikking
niet binnen de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde
termijn kan worden gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in
kennis en noemt hij daarbij een termijn waarbinnen de beschikking wel
tegemoet kan worden gezien.
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Me. Aan artikel 108, vierde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van een
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen zes maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien.

N. Artikel 122 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt;

2. De inspecteur, bedoeld in het eerste lid, zendt zijn beslissing tot
afkeuring aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het
lokaal ligt. Op dezelfde dag doet hij van zijn beslissing mededeling aan
Onze minister; voorts, indien het een uit de openbare kas bekostigde
school betreft, aan de inspectie en, indien het een bijzondere school
betreft, aan het schoolbestuur.

2. Het derde lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin worden de woorden «schriftelijk verklaart, dat»
vervangen door: beslist dat.

- In de tweede volzin wordt de zinsnede «wordt deze verklaring op
gelijke wijze toegezonden» vervangen door: wordt van deze beslissing op
gelijke wijze mededeling gedaan.

Artikel 2

De Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het bestaande zesde en zevende lid worden vernummerd tot
zevende en achtste lid.

2. Een nieuw zesde lid wordt ingevoegd, luidende als volgt:

6. Bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad gehoord,
kunnen, in afwijking van de artikelen 6.2.1, 6.3.15 en 6.4.15 van de
Algemene wet bestuursrecht (Stb ), kortere termijnen dan in die
artikelen vermeld, worden bepaald voor de indiening van een bezwaar– of
beroepschrift en voor de daarop te nemen beslissing ter zake van de
deelneming aan de examens.

B. Artikel 51 komt te luiden als volgt:

Artikel 51

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften
gegeven omtrent de uitvoering van dit hoofdstuk. Indien een beschikking
niet binnen de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde
termijn kan worden gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in
kennis en noemt daarbij een termijn waarbinnen de beschikking wel
tegemoet kan worden gezien.
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Artikel 3

De Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 1985, 59) wordt
gewijzigd als volgt:

A. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het zesde lid wordt gewijzigd als volgt:

a. In de eerste volzin worden de woorden «kan door de belangheb–
bende binnen veertien dagen na dagtekening van de beslissing een met
redenen omkleed bezwaarschrift worden ingediend bij een commissie,
die belast is met de behandeling van bezwaren» vervangen door: kan de
belanghebbende beroep instellen bij een commissie die belast is met de
behandeling van beroepen.

b. De tweede volzin komt te luiden als volgt:
In afwijking van artikel 6.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.

...., ...) bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift twee
weken.

2. In het negende lid, eerste volzin, wordt het woord «bezwaren»
vervangen door: beroepschriften.

B. In artikel 7, vijfde lid, wordt het woord «bezwaren» vervangen door:
beroep.

Artikel 4

De Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 11 december 1987
ingediende voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet op het basisonderwijs in verband met de
invoering van basisvorming in het voortgezet onderwijs, de invoering van
kerndoelen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de
invoering van het voorbereidend beroepsonderwijs (20 381) tot wet
wordt verheven, wordt gewijzigd als volgt:

aA. In artikel 9, zevende lid, wordt het woord «bezwaar» vervangen
door: bedenkingen.

A. In artikel 13, vierde lid, worden de woorden «de bezwaren»
vervangen door: de bedenkingen.

Aa. Aan Artikel 15, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd luidende
als volgt:

Bij ministeriële regeling kunnen termijnen worden vastgesteld binnen
welke besluiten naar aanleiding van verzoeken als bedoeld in de vorige
volzin worden genomen.

Ab. In artikel 16, tweede lid, wordt na de eerste volzin een nieuwe
volzin ingevoegd, luidende als volgt:

Bij ministeriële regeling kunnen termijnen worden vastgesteld binnen
welke besluiten naar aanleiding van verzoeken als bedoeld in de vorige
volzin worden genomen.

B. Artikel 22, derde lid, tweede volzin, komt te luiden als volgt:
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Van een beschikking tot ontzegging van de toegang tot de school
wordt mededeling gedaan door toezending of uitreiking van een afschrift
aan het bevoegd gezag van de betrokken opleidingsinstelling dan wel
aan de betrokken staatsexamencommissie, en aan de inspectie.

C. Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de derde en vierde volzin vervangen door
een nieuwe volzin, luidende als volgt:

Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de
betrokken groepsleraar.

2. Toegevoegd wordt een nieuw lid, dat luidt als volgt:

3. Indien tegen de beslissing, bedoeld in het eerste lid, bezwaar is
gemaakt, beslist het bevoegd gezag in afwijking van artikel 6.3.15 van de
Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...) binnen 4 weken na ontvangst
van het bezwaarschrift.

Ca. Aan artikel 53 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende als
volgt:

3. Bij de goedkeuring van gedeputeerde staten van het plan, treden
voor de toepassing van artikel 4.1.2.2 van de Algemene wet bestuurs–
recht (Stb , ...) burgemeester en wethouders in de plaats van het
bevoegd gezag van de bijzondere scholen.

D. In artikel 40, tweede lid, eerste volzin, worden de woorden «bij
aangetekend schrijven aan de belanghebbende medegedeeld» vervangen
door: schriftelijk aan de belanghebbende bekendgemaakt.

E. In artikel 41, eerste lid, worden de woorden «binnen 30 dagen»
vervangen door «binnen 6 weken» en het woord «medegedeeld» door
«bekendgemaakt».

F. Na artikel 42 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

Artikel 42a

1. Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van
artikel 22, derde lid, een student de toegang weigert, maakt het dit
besluit, schriftelijk en met redenen omkleed, bekend door toezending of
uitreiking aan de student, onverminderd het bepaalde in dat artikellid.

2. Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van
artikel 24, eerste lid, weigert een leerling toe te laten dan wel een
leerling verwijdert, maakt het het besluit daartoe, schriftelijk en met
redenen omkleed, bekend door toezending of uitreiking aan de ouders.
Voordat het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van dat
artikellid beslist tot verwijdering van een leerling, hoort het de ouders
van de leerling, onverminderd het bepaalde in dat artikellid.

3. Binnen 6 weken na de bekendmaking, bedoeld in het tweede lid,
kunnen de ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar maken
tegen de beslissing. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na
ontvangst van het bezwaarschrift. Alvorens te beslissen hoort het
bevoegd gezag de ouders.

G. Artikel 55, tweede lid, komt te luiden als volgt:

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 061, nr. 173 32



2. Het verzoek wordt gedaan door het bevoegd gezag. Het gaat
vergezeld van de gegevens, genoemd in artikel 54, tweede lid, en
vermeldt de richting van de school.

Artikel 4.1.1.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet
van toepassing.

H. Aan artikel 58, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende
als volgt:

Artikel 4.1.1.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet
van toepassing.

I. In artikel 59, eerste lid, vervallen de woorden «binnen 30 dagen na
de toezending van het plan of het afschrift bedoeld in artikel 63, vierde
lid,».

J. Aan artikel 67, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende als
volgt:

Artikel 4.1.1.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet
van toepassing.

K. Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het eerste lid wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende als
volgt:

Artikel 4.1.1.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet
van toepassing.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met
achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

3. In het zesde lid (oud) vervalt de tweede volzin.

L. Artikel 70, vijfde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In de derde volzin worden de woorden «artikel 69, tweede tot en
met vijfde lid en achtste lid» vervangen door: artikel 69, tweede tot en
met vierde lid en zevende lid.

2. De laatste volzin vervalt.

M. Artikel 71 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de tweede volzin.

2. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

3. In het vierde lid vervallen de woorden «binnen 30 dagen nadat het
besluit te zijner kennis is gebracht,».

N. In artikel 74, vijfde lid, vervalt de tweede volzin.

0. In artikel 81, zesde lid, vervalt de tweede volzin.

P. In artikel 85, eerste lid, vervalt de derde volzin.

Q. In artikel 88, vierde lid, vervalt het woord «schriftelijk».

Qa. In artikel 98, zesde lid, wordt de laatste volzin vervangen door:
Onze minister beslist, gedeputeerde staten gehoord, binnen 6 maanden
na ontvangst van het verzoek. Indien de beslissing niet binnen 6
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maanden kan worden gegeven, stelt Onze minister de verzoeker daarvan
in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de beslissing
wel tegemoet kan worden gezien.

Qb. Artikel 101, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. Onze minister beslist, de Onderwijsraad gehoord, binnen 9
maanden na ontvangst van het verzoek. Indien de beslissing niet binnen
9 maanden kan worden gegeven, stelt Onze minister de verzoeker
daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de
beslissing wel tegemoet kan worden gezien.

R. In artikel 102, tiende lid, komt de laatste volzin te luiden.
Het bevoegd gezag van een bijzondere school kan bij gedeputeerde

staten beroep instellen tegen het besluit.

Ra. Aan artikel 105, zesde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze minister beslist binnen 4 maanden na ontvangst van het verzoek.
Indien de beslissing niet binnen 4 maanden kan worden gegeven, stelt
Onze minister de verzoeker daarvan in kennis en noemt hij een redelijke
termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien.

5. In artikel 108, zevende lid, worden de woorden «worden openbaar
gemaakt» vervangen door: worden bekendgemaakt door een openbare
kennisgeving.

T. In artikel 108a, vierde lid, worden de woorden «worden openbaar
gemaakt» vervangen door: worden bekendgemaakt door een openbare
kennisgeving.

Artikel 4a

Aan artikel E14, vierde lid, van de Overgangswet WBO (Stb. 1986,
257) worden twee volzinnen toegevoegd, luidende als volgt:

Onze minister beshst binnen 4 maanden na ontvangst van het verzoek.
Indien de beslissing niet binnen 4 maanden kan worden gegeven, stelt
Onze minister de verzoeker daarvan in kennis en noemt hij een redelijke
termijn waarop de beslissing wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 5

De Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs (Stb. 1987, 614) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 5, vierde lid, vervallen de woorden «binnen 30 dagen na
de dag waarop het besluit is openbaar gemaakt of aan de belangheb–
bende is toegezonden,».

B. In artikel 21, vierde lid, tweede volzin, worden de woorden «de
bezwaren» vervangen door: de bedenkingen.

Bb. Aan artikel 23, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende
als volgt:

Bij ministeriële regeling kunnen termijnen worden gesteld waarbinnen
besluiten naar aanleiding van verzoeken als bedoeld in de vorige volzin
worden genomen.
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Bc. In artikel 24, tweede lid, wordt na de eerste volzin een volzin
toegevoegd luidende als volgt:

Bij ministeriële regeling kunnen termijnen worden gesteld waarbinnen
besluiten naar aanleiding van verzoeken als bedoeld in de vorige volzin
worden genomen.

C. Artikel 30, derde lid, tweede volzin, komt te luiden als volgt:
Van een beschikking tot ontzegging van de toegang tot de school

wordt mededeling gedaan door toezending of uitreiking van een afschrift
aan het bevoegd gezag van het betrokken opleidingsinstituut en aan de
inspectie.

D. Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de

betrokken leraar of leraren.

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Indien tegen de beslissing bezwaar is gemaakt, beslist het bevoegd
gezag in afwijking van artikel 6.3.15 van de Algemene wet bestuursrecht
(Stb , ...) binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

3. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Het bevoegd gezag beslist niet op het bezwaarschrift dan na
overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen.
Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag opnieuw de ouders.

4. Het vierde lid vervalt.

E. Na artikel 47 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

Artikel 47a

1. Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van
artikel 30, derde lid, een student de toegang weigert, maakt het bevoegd
gezag dit besluit, schriftelijk en met redenen omkleed, bekend door
toezending of uitreiking aan de student, onverminderd het bepaalde in
dat artikellid.

2. Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school hetzij weigert
een leerling toe te laten, hetzij een leerling verwijdert, op grond van
artikel 32, eerste lid, maakt het dit besluit, schriftelijk en met redenen
omkleed, bekend door toezending of uitreiking aan de ouders. Daarbij
wordt tevens de inhoud van het bepaalde in het derde lid vermeld.
Voordat het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van dat
artikellid beslist tot verwijdering van een leerling, hoort het de ouders
van de leerling, onverminderd het bepaalde in dat artikellid.

3. Binnen 6 weken na de bekendmaking, bedoeld in het tweede lid,
kunnen de ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar maken
tegen de beslissing.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 32, tweede en derde lid,
beslist het bevoegd gezag niet eerder op het bezwaar dan nadat de
ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing betrekking
hebbende adviezen of rapporten.

F. In artikel 49, tweede lid, worden de woorden «bij aangetekend
schrijven aan belanghebbende medegedeeld» vervangen door: schrif–
telijk aan de belanghebbende bekendgemaakt.
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G. In artikel 50, eerste lid, worden de woorden «30 dagen» vervangen
door «6 weken» en het woord «medegedeeld» door «bekendgemaakt».

Ga. Aan artikel 62 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende als
volgt:

4. Bij de goedkeuring van Onze minister van het plan treden voor de
toepassing van artikel 4.1.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.

) gedeputeerde staten in de plaats van het bevoegd gezag van de
bijzondere scholen.

H. Aan artikel 65, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende
als volgt:

Artikel 4.1.1.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet
van toepassing.

I. Artikel 67, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. Tegen een besluit van provinciale staten om een verzoek tot
opneming in het plan van een bijzondere of een openbare school niet in
te willigen, kan iedere belanghebbende beroep instellen bij Onze
minister.

J. Artikel 68 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid komt de laatste volzin te luiden als volgt:
Het plan wordt binnen 14 dagen na de vaststelling voor een periode

van 6 weken ter inzage gelegd op de provinciale griffie.

2. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt:
Artikel 4.1.1.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet

van toepassing.

3. Het tiende lid komt te luiden als volgt:

10. Zodra de bekostiging van een in het plan opgenomen school een
aanvang kan nemen, beslist Onze minister bij beschikking, met ingang
van welk tijdstip dit kan geschieden.

K. Artikel 70, zesde lid, komt te luiden als volgt:

6. Zodra de bekostiging van een in het plan opgenomen school een
aanvang kan nemen, beslist Onze minister bij beschikking, met ingang
van welk tijdstip dit kan geschieden.

L. Aan artikel 75, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende als
volgt:

Artikel 4.1.1.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet
van toepassing.

M. Artikel 77 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het eerste lid wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende als
volgt:

Artikel 4.1.1.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet
van toepassing.

2. Het vierde lid vervalt, onder vfcrnummering van het vijfde tot en met
achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.
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3. In het zesde lid (oud) vervalt de tweede volzin.

N. Artikel 78, vijfde lid, wordt gewijzigd als volgt:

- In de derde volzin worden de woorden «artikel 77, tweede tot en
met vijfde lid en achtste lid» vervangen door: artikel 77, tweede tot en
met vierde lid en zevende lid.

- De laatste volzin vervalt.

0. Artikel 79 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de tweede volzin.

2. In het vierde lid vervalt de zinsnede «binnen 30 dagen nadat het
besluit te zijner kennis is gebracht,».

P. In artikel 82, vijfde lid, vervalt de tweede volzin.

Q. In artikel 88a, zesde lid, vervalt de tweede volzin.

R. In artikel 88e, eerste lid, vervalt de derde volzin.

S. In artikel 88h, vierde lid, vervalt het woord «schriftelijk».

Sa. In artikel 95, zesde lid, wordt de laatste volzin vervangen door
twee volzinnen, luidende als volgt:

Onze minister beslist, gedeputeerde staten gehoord, binnen 6
maanden na ontvangst van het verzoek. Indien de beslissing niet binnen
6 maanden kan worden gegeven, stelt Onze minister de aanvrager
daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de
beslissing wel tegemoet kan worden gezien.

Sb. Artikel 98, vierde lid, komt te luiden als volgt:

Onze minister beslist, de Onderwijsraad gehoord, binnen 9 maanden
na ontvangst van het verzoek. Indien de beslissing niet binnen 9
maanden kan worden gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan
in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de beslissing
wel tegemoet kan worden gezien.

T. In artikel 99, tiende lid, komt de laatste volzin te luiden als volgt:
Het bevoegd gezag van een bijzondere school kan bij gedeputeerde

staten beroep instellen tegen het besluit.

Ta. Aan artikel 102, zesde lid worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze minister beslist binnen 4 maanden na ontvangst van het verzoek.
Indien de beslissing niet binnen 4 maanden kan worden gegeven, stelt
Onze minister de verzoeker daarvan in kennis en noemt hij daarbij een
redelijke termijn waarop de beslissing wel tegemoet kan worden gezien.

U. In artikel 104a, zesde lid, worden de woorden «worden openbaar
gemaakt» vervangen door: worden bekendgemaakt door een openbare
kennisgeving.

V. In artikel 104b, vierde lid, worden de woorden «worden openbaar
gemaakt» vervangen door: worden bekendgemaakt door een openbare
kennisgeving.
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Artikel 6

De Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 38 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid vervalt.

2. Het vierde tot en met tiende lid worden vernummerd tot derde tot
en met negende lid.

3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden als volgt:

3. Het beroep kan slechts worden ingesteld door de belanghebbende

4. In het zesde lid (nieuw) komt de eerste volzin te luiden:
In afwijking van artikel 6.4.16 van de Algemene wet bestuursrecht

(Stb ) is het college van beroep niet bevoegd in de plaats van het
geheel of gedeeltelijk vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen.

5. In het negende lid (nieuw) wordt het woord «zesde» vervangen
door: vijfde.

B. In artikel 38a worden de woorden «degene die door die beslissing
rechtstreeks in zijn belang is getroffen» vervangen door: de belangheb–
bende.

C. Artikel 49, derde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. De vierde volzin komt te luiden als volgt:
Hij maakt zijn beslissing binnen vier maanden na ontvangst van het

meerjarenplan bekend door toezending of uitreiking aan het college van
bestuur en aan de bestuursraad.

2. Er wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende als volgt:
Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan worden gegeven,

stelt Onze minister het college van bestuur en de bestuursraad daarvan
in kennis en noemt hij een redelijke termijn waarop de beschikking wel
tegemoet kan worden gezien.

Artikel 7

In artikel 5, tweede lid, van de Machtigingswet beperking inschrijving
h.b.o. (Stb. 1984, 693) worden de woorden «deelt een besluit, als
bedoeld in artikel 3, derde lid, onverwijld mede» vervangen door: maakt
een besluit als bedoeld in artikel 3, derde lid, onverwijld bekend.

Artikel 8

De Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289) wordt
gewijzigd als volgt:

aA. Aan artikel 21 worden twee volzinnen toegevoegd, luidende als
volgt:

Onze minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van de
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.
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bA. Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het tweede lid worden twee volzinnen toegevoegd, luidende als
volgt:

Onze minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van het
experimenteerplan. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan
worden gegeven, stelt Onze minister het bevoegd gezag daarvan in
kennls en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking
wel tegemoet kan worden gezien.

2. Aan het derde lid worden twee volzinnen toegevoegd, luidende als
volgt:

Onze minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van het
experimenteerplan. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan
worden gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en
noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking wel
tegemoet kan worden gezien.

3. Aan het vierde lid worden twee volzinnen toegevoegd, luidende als
volgt:

Onze minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van het
experimenteerplan. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan
worden gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en
noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking wel
tegemoet kan worden gezien.

A. In artikel 25, vierde lid, vervallen de tweede en derde volzin.

B. Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, tweede volzin, worden de woorden «bij een aan
het bevoegd gezag gericht aangetekend schrijven» vervangen door «aan
het bevoegd gezag» en wordt het woord «bezwaar» vervangen door
«bedenkingen».

2. In het derde lid worden de woorden «het bezwaar» vervangen door:
de bedenkingen.

C. Artikel 46 komt te luiden als voigt:

Artikel 46

Van een beslissing tot toepassing van een maatregel als bedoeld in
artikel 45, tweede lid, doet het bevoegd gezag, voor zover het een
andere instelling dan een rijksinstelling zonder rechtspersoonlijkheid
betreft, schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de inspectie.

D. In artikel 47, eerste lid, worden de woorden «artikel 49, eerste lid»
vervangen door: artikel 49.

E. In artikel 48, derde lid, worden de woorden «artikel 49, eerste lid
onder c tot en met f» vervangen door: artikel 49, onder c tot en met f.

F. In artikel 49 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

G. Artikel 50 wordt gewijzigd als volgt:
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1. Het tweede lid komt te luiden als volgt;

2. Het beroep wordt, in afwijking van artikel 6.2.1 van de Algemene
wet bestuursrecht (Stb , ...), ingesteld binnen vier weken.

2. In het derde lid worden de woorden «Indien de commissie van
beroep het beroep gegrond acht, bepaalt de commissie» vervangen
door:

In afwijking van artikel 6.4.16 van de Algemene wet bestuursrecht,
voor zover het betreft het openbaar hoger beroepsonderwijs, is de
commissie van beroep niet bevoegd in de plaats van het geheel of
gedeeltelijk vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen. Zij kan
bepalen.

3. Het vierde lid vervalt.

H. Aan artikel 51 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

4. Op het beroep op het College van beroep voor het hoger beroeps–
onderwijs tegen een beslissing van een bijzondere instelling is hoofdstuk
6 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

I. In artikel 57, vierde lid, komt de tweede volzin te luiden als volgt:
Van een beslissing tot ontzegging van de toegang tot de instelling

wordt mededeling gedaan door toezending of uitreiking van een afschrift
aan het bevoegd gezag van de instelling waarbij de betrokkene is
ingeschreven, dan wel aan de desbetreffende staatsexamencommissie,
en aan de inspectie.

la. Aan artikel 70, eerste lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van de
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

Ib. Aan artikel 71, eerste lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van de
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

J. In artikel 93, tweede lid, vervallen de woorden «bij aangetekend
schrijven» en wordt het woord «medegedeeld» vervangen door «schrif–
telijk bekendgemaakt».

K. In artikel 94, eerste lid, eerste volzin, worden de woorden «dertig
dagen» vervangen door «zes weken» en wordt het woord «medegedeeld»
vervangen door «bekendgemaakt».

L. Na artikel 95 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

Artikel 95a. Bestuurlijke voorschriften bijzonder onderwijs
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1. Indien een vrijstelling als bedoeld in artikel 25, eerste lid, niet wordt
verleend, is de beslissing met redenen omkleed. Beslissingen omtrent
vrijstelling worden schriftelijk bekendgemaakt.

2. De beslissing van het bevoegd gezag van een bijzondere instelling
tot toepassmg van een maatregel als bedoeld in artikel 45, tweede lid, is
met redenen omkleed en wordt schriftelijk bekendgemaakt. Voordat het
bevoegd gezag tot toepassing beslist, stelt het de betrokkene in de
gelegenheid daarover te worden gehoord.

3. Met een beslissing, bedoeld in artikel 49, wordt gelijkgesteld een
schriftelijke weigering een beslissing te nemen. Indien een beslissing niet
binnen de daarvoor bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij
gebreke daarvan, binnen redelijke termijn is genomen, wordt het nemen
van de beslissing geacht te zijn geweigerd.

4. Het beroep, bedoeld in artikel 47, wordt bij een met redenen
omkleed beroepschrift ingesteld bij de commissie van beroep, bedoeld in
artikel 48, binnen vier weken nadat de beslissing aan de belanghebbende
is bekendgemaakt, de handeling ten opzichte van de belanghebbende is
verricht of de behandeling door de belanghebbende is ondergaan. Bij
overschrijding van deze termijn blijft niet-ontvankelijkverklaring op die
grond achterwege, indien de belanghebbende aantoont dat hij het
beroepschrift heeft ingediend zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd
kon worden.

5. De uitspraak van de commissie van beroep, bedoeld in artikel 48, is
met redenen omkleed.

6. In het geval, bedoeld in artikel 57, vierde lid, tweede volzin, maakt
het bevoegd gezag van een bijzondere instelling de beslissing tot
ontzegging van de toegang tot de instelling schriftelijk en met redenen
omkleed bekend aan de betrokkene.

M. In artikel 103a, vierde lid, eerste volzin, wordt de zinsnede «deelt
zijn beslissing op een verzoek als bedoeld in het eerste lid mee»
vervangen door: maakt zijn beslissing op een verzoek als bedoeld in het
eerste lid, bekend.

Ma. Aan artikel 119 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende
als volgt:

5. Voor het bij of krachtens deze afdeling bepaalde, treden voor de
toepassing van de afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
(Stb. ..., ...) de in artikel 5, eerste lid, bedoelde organisaties in de plaats
van het bevoegd gezag.

N. Artikel 127, eerste lid, komt te luiden als vplgt:

1. Zodra de bekostiging van een in de Beschikking bekostiging
HBO-voorzieningen opgenomen voorziening een aanvang kan nemen,
beslist Onze minister bij beschikking, met ingang van welk tijdstip dit kan
geschieden.

Na. Aan artikel 158, vijfde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van de
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

Nb. Artikel 166 wordt gewijzigd als volgt:
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1. Aan het vierde worden twee volzinnen toegevoegd, luidende als
volgt:

Onze minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van de
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

2. Aan het zesde worden twee volzinnen toegevoegd, luidende als
volgt:

Onze minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van de
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

0. In artikel 174 vervallen de woorden «met redenen omklede».

P. In artikel 176, eerste lid, worden de woorden «Degene die recht–
streeks in zijn belang is getroffen door» vervangen door: De belangheb–
bende bij.

Q. Artikel 177, derde lid, vervalt.

R. In artikel 179, vierde lid, vierde volzin, vervallen de woorden «en
wordt hem de gelegenheid geboden zich ter zake te doen horen».

S. In artikel 180 vervallen het derde en vierde lid.

T. De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:

1. Na artikel 95 wordt ingevoegd:
Artikel 95a. Bestuurlijke voorschriften bijzonder onderwijs.

Artikel 9

De Wet op de erkende onderwijsinstellingen (Stb. 1985, 407) wordt
gewijzigd als volgt:

A. Artikel 4, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Een verzoek om erkenning wordt ingediend door het bevoegd gezag
van de instelling.

B. In artikel 5 vervallen het tweede en derde lid, benevens de
aanduiding «1.» voor het eerste lid.

C. In artikel 19 vervallen het derde en vierde lid, onder vernummering
van het vijfde lid tot derde lid.

D. In artikel 27 vervalt de zinsnede «, eerste lid,».

Artikel 10

De Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414} wordt
gewijzigd als volgt:

aA. Aan artikel 14, zesde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt
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Onze minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van het
besluit. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

A. Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid worden de woorden «ter kennis van onze minister is
gebracht» vervangen door: aan Onze minister is bekendgemaakt.

2. Het zevende lid komt te luiden als volgt:

7. Onze minister maakt het besluit, bedoeld in het zesde lid, bekend
aan de universiteiten die het aangaat. Hij doet van het besluit tevens
mededeling aan de Staten-Generaal.

B. Artikel 43 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «degene die door de beslissing
rechtstreeks in zijn belang is getroffen,» vervangen door: de belangheb–
bende.

2. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende als volgt:

3. Op het beroep op het College van beroep voor het wetenschappelijk
onderwijs tegen een beslissing van een bijzondere universiteit is
hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb ) van
overeenkomstige toepassing.

C. Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan de eerste volzin van het derde lid wordt na het woord «termijn»
een zinsnede toegevoegd, luidende als volgt:

, die korter kan zijn dan de termijn bedoeld in artikel 6.2.1 van de
Algemene wet bestuursrecht.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde lid tot
vierde lid.

D. In artikel 57, eerste lid, vervallen de woorden «bij met redenen
omkleed besluit».

E. In artikel 68, vierde lid, vervalt de tweede volzin.

F. In artikel 74, tweede lid, vervallen de woorden «bij met redenen
omkleed besluit».

G. In artikel 79, tweede lid, vijfde volzin, vervallen de woorden «bij
met redenen omkleed besluit».

H. In artikel 80, eerste lid, vervalt de tweede volzin.

I. In artikel 81, eerste lid, vervalt de laatste volzin.

J. In artikel 112, tweede lid, worden de woorden «binnen dertig
dagen» vervangen door: binnen zes weken.
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K. In artikel 114, tweede lid, worden de woorden «binnen dertig
dagen» vervangen door: binnen zes weken.

L. In artikel 116, tweede lid, worden de woorden «binnen dertig
dagen» vervangen door: binnen zes weken.

M. In artikel 120, tweede lid, worden de woorden «binnen dertig
dagen» vervangen door: binnen zes weken.

N. Artikel 121 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. De belanghebbende bij een besluit van het faculteitsbestuur als
bedoeld in de artikelen 21, eerste lid, 22, eerste lid, 84, tweede lid, en
93, tweede lid, of bij een besluit van een vakgroepsbestuur als bedoeld
in artikel 86, dan wel bij een besluit van het bestuur van een onderzoeks–
instituut als bedoeld in artikel 95, kan tegen dat besluit beroep instellen
bij het college van bestuur.

2. Het tweede lid vervalt.

3. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, wordt de
zinsnede «het bepaalde in het tweede lid van dit artikel» vervangen door:
het bepaalde in artikel 6.4.16 van de Algemene wet bestuursrecht.

0. Artikel 122 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt.

2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid en komt te luiden als
volgt:

3. Het beroep kan slechts worden ingesteld door de belanghebbende.

3. Het vijfde tot en met het tiende lid worden vernummerd tot vierde
tot en met negende lid.

4. In het zesde lid (nieuw) komt de eerste volzin te luiden als volgt:
In afwijking van artikel 6.4.16 van de Algemene wet bestuursrecht is

het college niet bevoegd in de plaats van het geheel of gedeeltelijk
vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen.

P. In artikel 123 worden de woorden «degene die door die maatregel
rechtstreeks in zijn belang is getroffen,» vervangen door: de belangheb–
bende.

Q. Artikel 128, vierde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. De zesde volzin vervalt.

2. In de zevende volzin vervallen de woorden «eerste volzin» en
worden de woorden «het in die volzin bedoelde» vervangen door: het
daarbij bedoelde.

3. De laatste volzin vervalt.

R. In artikel 136 vervalt het derde lid, onder vernummering van het
vierde lid tot derde lid.
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S. In artikel 138, derde lid, vervalt de laatste volzin.

T. Artikel 139 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Behoudens in de gevallen, bedoeld in artikel 47, derde lid, wordt
het beroep dan wel hoger beroep ingesteld binnen zes weken.

2. Het derde lid vervalt.

U. In artikel 160 vervallen de woorden «bij met redenen omkleed
besluit».

Ua. In artikel 169, tweede lid, worden de woorden «bij een aan het
bestuur gericht aangetekend schrijven heeft verklaard van oordeel te
zijn» vervangen door: heeft beslist.

V. Artikel 190 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervallen de woorden «met opgave van redenen».

2. Het vierde lid vervalt.

W. In artikel 200, tweede volzin, worden de woorden «artikel 10,
negende lid» vervangen door: artikel 10, achtste lid.

Artikel 11

Artikel 36 van de TNO-wet (Stb. 1985, 762) vervalt.

Artikel 12

aA. In artikel 10, derde lid, vervalt het woord «schriftelijk».

A. In artikel 22, eerste lid, vervalt het woord «schriftelijk».

B. In artikel 24 vervalt het woord «schriftelijk».

C. In artikel 29, eerste, tweede en derde lid, vervalt steeds het woord
«schriftelijk».

D. Artikel 30, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Onze Minister beslist op een verzoek om studiefinanciering:
a. indien het verzoek is ingediend vóór 1 november van het jaar

voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de studiefinanciering
betrekking heeft: vóór 31 december van dat voorafgaande jaar;

b. indien het verzoek is ingediend na het onder a bedoelde tijdstip:
binnen acht weken na de indiening van het verzoek.

Da. In artikel 37, vierde lid, eerste volzin worden de woorden «twee
maanden» vervangen door: acht weken.

E. In artikel 41, vierde lid vervalt het woord «schriftelijk».

F. Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, vervalt het woord «schriftelijk».

2. Het lid 3a komt te luiden als volgt:
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3a. Onze Minister beslist op een verzoek om draagkrachtmeting:
a. indien het verzoek is ingediend vóór 1 december van het jaar

voorafgaand aan het kalenderjaar waarop dat verzoek betrekking heeft:
vóór 31 januari van dat kalenderjaar;

b. indien het verzoek is ingediend na het onder a bedoelde tijdstip:
binnen acht weken na de indiening van het verzoek.

G. In artikel 45 vervalt het woord «schriftelijk».

H. In artikel 47, eerste lid, vervalt het woord «schriftelijk».

I. Artikel 56 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, onderdelen a en b, worden de woorden «binnen
30 dagen» steeds vervangen door: binnen zes weken.

Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. De artikelen 6.3.7 tot en met 6.3.14 van de Algemene wet
bestuursrecht (Stb ) zijn niet van toepassing.

J. Artikel 57 vervalt.

K. In artikel 66 vervalt het woord «schriftelijk».

L. Artikel 67, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Onze Minister beslist op een verzoek om studiefinanciering:
a. indien het verzoek is ingediend voor de aanvang van het studiejaar:

binnen acht weken na de aanvang van het studiejaar;
b. indien het verzoek is ingediend na de aanvang van het studiejaar:

binnen acht weken na de indiening van het verzoek.

M. Artikel 73 vervalt.

N. In artikel 95, eerste en tweede lid, vervalt steeds het woord «schrif–
telijk».

0. Artikel 96, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Onze Minister beslist op een verzoek om studiefinanciering:
a. indien het verzoek is ingediend voor de aanvang van het studiejaar:

binnen zes maanden na de aanvang van het studiejaar;
b. indien het verzoek is ingediend na de aanvang van het studiejaar:

binnen zes maanden na de indiening van het verzoek.

P. Artikel 104 vervalt.

Q. Vervallen

R. Vervallen

5. Artikel 133 vervalt.

Sa. Na artikel 151 wordt ingevoegd een nieuw artikel 151a, luidende
als volgt:

Artikel 151 a Beslistermijnen tegemoetkoming in de studiekosten

1. Tot het moment waarop hoofdstuk III in werking treedt beslist Onze
Minister op een verzoek om tegemoetkoming in de studiekosten voor
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studerenden jonger dan 18 jaren:
a. indien het verzoek is ingediend voor de aanvang van het studiejaar:

binnen acht weken na de aanvang van het studiejaar;
b. indien het verzoek is ingediend na de aanvang van het studiejaar:

binnen acht weken na de indiening van het verzoek.
2. Tot het moment waarop hoofdstuk IV in werking treedt beslist Onze

Minister op een verzoek om tegemoetkoming in de studiekosten voor
studerenden van 21 jaren en ouder:

a. indien het verzoek is ingediend voor de aanvang van het studiejaar:
binnen zes maanden na de aanvang van het studiejaar;

b. indien het verzoek is ingediend na de aanvang van het studiejaar:
binnen zes maanden na de indiening van het verzoek.

T. De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder Hoofdstuk II vervalt «Artikel 57 Mededeling beschikking op
het bezwaarschrift».

2. Onder Hoofdstuk III vervalt «Artikel 73 Mededeling beschikking op
het bezwaarschrift».

3. Onder Hoofdstuk IV vervalt «Artikel 104 Mededeling beschikking op
het bezwaarschrift».

4. Vervallen

5. Onder Hoofdstuk X vervalt «Artikel 133 Geheimhoudingsbepaling».

6. Onder Hoofdstuk XIII wordt na «Artikel 151» ingevoegd:
Artikel 151a Beslistermijnen tegemoetkoming in de studiekosten

Artikel 13

De Wet op de onderwijsverzorging (Stb. 1986, 635) wordt gewijzigd
als volgt:

aA. Na artikel 10 wordt een nieuw artikel 10a ingevoegd, luidende als
volgt:

Artikel 10a Beslistermijn

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de termijn waarbinnen een beschikking ingevolge
krachtens deze wet vastgestelde regels dient te worden gegeven.

2. Voor zover bij of krachtens deze wet voor het geven van een
beschikking een termijn is gesteld en de beschikking niet binnen deze
termijn kan worden gegeven, stelt het beschikkend orgaan de aanvrager
daarvan in kennis en noemt hij daarbij een termijn waarop de
beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

A. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Onze minister maakt zijn besluit op het in artikel 15, eerste lid,
bedoelde verzoek bekend vóór 1 augustus van het jaar, voorafgaand aan
het kalenderjaar waarover voor de eerste maal om bekostiging wordt
verzocht.

2. In het tweede lid wordt het woord «mededeling» vervangen door:
bekendmaking.
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3. Het vierde lid vervalt.

B. Artikel 17, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. Onze minister vermeldt in zijn besluit de datum waarop de bekos–
tiging eindigt. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid onder a en in het
tweede lid, beslist Onze minister binnen zestien weken na ontvangst van
het verzoek.

Ba. Aan artikel 27, vijfde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende als
volgt:

Onze minister beslist binnen zestien weken na ontvangst van het
verzoek.

C. Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid komt de eerste volzin te luiden als volgt:
Onze minister maakt zijn besluit op het in artikel 29, eerste lid,

bedoelde verzoek bekend vóór 1 augustus van het jaar, voorafgaand aan
het kalenderjaar waarover voor de eerste maal om bekostiging wordt
verzocht.

2. In het tweede lid, eerste volzin, wordt het woord «mededeling»
steeds vervangen door: bekendmaking.

3. Het vierde lid vervalt.

D. Artikel 32, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. Onze minister vermeldt in zijn besluit de datum waarop de bekos–
tiging eindigt. Van het besluit wordt mededeling gedaan aan de
gemeenten die aan de dienst subsidie verlenen. In de gevallen bedoeld in
het eerste lid onder a en in het derde lid, beslist Onze minister binnen
zestien weken na ontvangst van het verzoek.

E. In artikel 62 vervalt het tweede lid, onder vernummering van het
derde lid tot tweede lid.

F. Artikel 63 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het opschrift komt te luiden: Geen verjaring.

2. Het eerste lid vervalt, alsmede de aanduiding «2» voor het tweede
lid.

G. Artikel 70, vierde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. De eerste volzin komt te luiden als volgt:
Onze minister maakt zijn besluit bekend vóór 1 november van het jaar,

voorafgaande aan het kalenderjaar waarop het jaarprogramma
betrekking heeft.

2. De derde volzin vervalt.

H. Artikel 75, vierde lid, eerste volzin, komt te luiden als volgt:
Onze minister maakt zijn beslissing op een verzoek als bedoeld in het

eerste lid, bekend binnen drie maanden na de datum van ontvangst van
het advies van de Onderwijsraad.

I. Artikel 82, derde lid, laatste volzin, komt te luiden als volgt:
Het bestuur van de gemeente doet mededeling van zijn besluit aan

Onze minister.
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la. Aan artikel 87, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende als
volgt:

Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van de
begroting.

Ib. In artikel 89, tweede lid, worden de woorden «Binnen zes
maanden» vervangen door: Binnen twee jaren.

lc. Artikel 90 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «stelt Onze minister vast na
aftrek van» vervangen door: stelt Onze minister binnen twee jaren na
ontvangst van de jaarrekening vast na aftrek van.

2. Aan het vierde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt:
Onze minister beslist binnen twee jaren na ontvangst van het verzoek.

Id. Aan artikel 93, vijfde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende als
volgt:

Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van het desbe–
treffende verzoek.

le. Aan artikel 95, vijfde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende als
volgt:

Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van het desbe–
treffende verzoek.

If. Artikel 96 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt:
De vaststelling geschiedt binnen zes maanden te rekenen vanaf het

moment waarop Onze minister schriftelijk door het bestuur van de
onttrekking of vervreemding op de hoogte is gesteld dan wel de bekos–
tiging wordt beëindigd.

2. Aan het derde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt:
Onze minister beslist binnen zes maanden te rekenen vanaf het

moment waarop hij schriftelijk door het bestuur van de overdracht op de
hoogte is gesteld.

Ig. Aan artikel 97 wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt:
Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van het desbe–

treffende verzoek.

Ih. Aan artikel 98 wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt:
Onze minister beslist binnen zes maanden na ontvangst van het desbe–

treffende verzoek.

II. Aan artikel 99, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende
als volgt:

Voor zover het bestuur Onze minister verzoekt de vergoeding wederom
toe te kennen, beslist Onze minister binnen zestien weken na ontvangst
van het verzoek.

J. De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de vermelding van artikel 10 wordt ingevoegd: Artikel 10a
Beslistermijn.

2. Het gestelde achter artikel 63 wordt vervangen door: Geen
verjaring.
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Artikel 14

Artikel 10 van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling
(Stb. 1987, 239) vervalt.

Artikel 15

De Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (Stb. 1987, 369) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 22, tweede lid, derde volzin, wordt de zinsnede », met
redenen omkleed, onverwijld medegedeeld» vervangen door: onverwijld
bekendgemaakt.

B. Vervallen

C. Artikel 30 komt te luiden als volgt:

Artikel 30

Ter uitvoering van een beslissing van het algemeen bestuur op een
bezwaarschrift voorziet het gebiedsbestuur zo nodig in de toewijzing van
middelen.

Artikel 16

Artikel 15 van de Wet raad van advies bibliotheekwezen en informatie–
verzorging (Stb. 1987, 474) vervalt.

Artikel 17

Artikel 18 van de Wet Adviesraad voor het wetenschaps– en technolo–
giebeleid (Stb. 1990, 589) vervalt.

HOOFDSTUK VI. MINISTERIE VAIM FINANCIËN

Artikel 1

De Successiewet 1956 (Stb. 1984, 546) wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 53, tweede lid, tweede volzin, wordt het woord
«beschikking» vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

B. In artikel 78, tweede lid, wordt in de laatste zinsnede het woord
«beschikkingen» vervangen door: regelingen.

Artikel 2

De Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301), zoals deze
komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 13 maart 1989
ingediende voorstel van Wet tot wijziging van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen in verband met de herziening van het stelsel van admini–
stratieve boeten en van de bevoegdheid tot navorderen

(21 058), het bij koninklijke boodschap van 27 juni 1989 ingediende
voorstel van Wet tot wijziging van het fiscale regime voor onderhouds–
voorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor
verzekeraars en directiepensioenlichamen

(21 198) en het bij koninklijke boodschap van 8 september 1989
ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet inzake rijks–
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belastingen tot aanpassing van de administratieve verplichtingen ten
dienste van de belastingheffing en in verband daarmee wijziging van
enige andere wetten (aanpassing van administratieve verplichtingen)
(21 287), tot wet worden verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 5, tweede lid, vervalt onderdeel a en wordt de aanduiding
van de onderdelen b en c gewijzigd in a onderscheidenlijk b.

B. In hoofdstuk I wordt na artikel 5 een nieuw artikel ingevoegd,
luidende als volgt:

Artikel 5a

Voor zover in de belastingwet niet anders is bepaald, geeft de
inspecteur een beschikking op een aanvraag in de zin van artikel 1.3,
onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...) binnen een
jaar na ontvangst van de aanvraag.

Ba. In artikel 8 wordt, onder vernummering van het tweede en derde
lid tot derde en vierde lid, een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt:

2. Het doen van aangifte is geen aanvraag in de zin van artikel 1.3,
onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht.

C. In artikel 9, derde lid, wordt de zinsnede «althans een voor deze
bestemd aangiftebiljet ter post heeft bezorgd» vervangen door «althans
aan deze een aangiftebiljet heeft toegezonden» en de zinsnede «ter post
bezorging» door «toezending».

D. Artikel 9a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt het woord «beschikking»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

2. Het vierde lid vervalt.

E. Artikel 10a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt het woord «beschikking»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

2. Het vierde lid vervalt.

F. In artikel 11a, vierde lid, eerste volzin, wordt het woord
«beschikking» vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

G. In artikel 12 wordt het woord «beschikking» vervangen door: voor
bezwaar vatbare beschikking.

H. In artikel 15 wordt het woord «beschikking» vervangen door: voor
bezwaar vatbare beschikking.

I. In artikel 18, vierde lid, wordt in de eerste volzin het woord
«uitspraak» vervangen door «voor bezwaar vatbare beschikking» en in de
laatste volzin het woord «uitspraak» door «beschikking».

J. Artikel 18a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt het woord «uitspraak» vervangen door:
beschikking.
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2. Het derde lid vervalt.

K. Artikel 19a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt het woord «beschikking»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

2. Het vierde lid vervalt.

L In artikel 19b, vierde lid, eerste volzin, wordt het woord
«beschikking» vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

La. In artikel 19c vervalt het tweede lid.

M. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, eerste volzin, wordt het woord «beschikking»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

2. Het vierde lid vervalt.

N. In artikel 22, vierde lid, eerste volzin, wordt het woord
«beschikking» vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

Na. In artikel 22a vervalt het tweede lid.

0. In hoofdstuk V wordt voor artikel 23 een nieuw artikel ingevoegd,
luidende als volgt:

Artikel 22b

In afwijking van artikel 6.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht vangt
de termijn voor het instellen van bezwaar of beroep aan:

a. met ingang van de dag na die van dagtekening van een aanslagbiljet
of van het afschrift van een voor bezwaar vatbare beschikking, een
uitspraak of een besluit, tenzij de dag van dagtekening gelegen is vóór
de dag van de bekendmaking, dan wel

b. met ingang van de dag na die van de voldoening of de inhouding.

P. In artikel 23 wordt na het woord «verrekening» ingevoegd de
zinsnede «, tegen een navorderingsaanslag», worden na het woord
«genomen» ingevoegd de woorden «voor bezwaar vatbare» en vervallen
de woorden «binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslag–
biljet of van het ter post bezorgde of uitgereikte afschrift van de
beschikking».

Q. In artikel 24 vervalt de zinsnede «binnen twee maanden na de
voldoening of de inhouding».

R. Artikel 24a komt te luiden als volgt:

Artikel 24a

Een bezwaarschrift kan slechts tegen meer dan één belastingaanslag
of voor bezwaar vatbare beschikking worden gericht, indien deze op
hetzelfde aanslagbiljet zijn aangeduid.

S. Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:
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1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. In afwijking van artikel 6.3.15, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht doet de inspecteur binnen een jaar na ontvangst van het
bezwaarschrift uitspraak daarop.

2. Het tweede, vierde en zesde lid vervallen.

3. Onder vernummering van het derde en vijfde lid tot zesde en
zevende lid worden na het eerste lid vier nieuwe leden ingevoegd,
luidende als volgt:

2. In afwijking van artikel 6.3.15, derde lid, eerste volzin, van de
Algemene wet bestuursrecht kan de inspecteur met schriftelijke
toestemming van of vanwege Onze Minister de uitspraak voor ten
hoogste een jaar verdagen.

3. Het verstrijken van de in het eerste en het tweede lid genoemde
termijn ontheft de inspecteur niet van zijn verplichting om uitspraak te
doen.

4. In afwijking van artikel 6.3.7 van de Algemene wet bestuursrecht
wordt de belanghebbende gehoord op zijn verzoek.

5. Indien omstandigheden daartoe nopen, kan het horen geschieden in
afwijking van artikel 6.3.10 van de Algemene wet bestuursrecht.

4. In het tot zesde lid vernummerde derde lid wordt na het woord
«aanslag» ingevoegd: , een navorderingsaanslag.

5. Het tot zevende lid vernummerde vijfde lid, komt te luiden als volgt:

7. Indien zowel bezwaar is gemaakt tegen een aanslag, een navorde–
ringsaanslag of een naheffingsaanslag als tegen een beschikking waarbij
een boete is opgelegd of heffingsrente is vastgesteld bij het vaststellen
van de aanslag, de navorderingsaanslag onderscheidenlijk de naheffings–
aanslag, doet de inspecteur uitspraak op de bezwaren bij een gezamen–
lijke uitspraak.

T. Artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Tegen een uitspraak van de inspecteur op een bezwaarschrift staat
beroep open bij de rechter tot wiens rechtsgebied de standplaats van de
inspecteur behoort.

2. Het tweede en derde lid vervallen.

3. In het vierde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, worden de
woorden «de vorige leden» vervangen door: het eerste lid.

U. Vervallen

V. Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt na het woord «aanslag» steeds ingevoegd: ,
een navorderingsaanslag.

2. Het derde lid vervalt.

W. In artikel 30d, derde lid, vervalt het woord «schriftelijk».

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 061, nr. 173 53



X. Artikel 30e wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt het woord «beschikking»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

2. Het derde en vierde lid vervallen.

3. In het vijfde lid, dat wordt vernummerd tot derde lid, worden de
woorden «eerste tot en met vierde lid» vervangen door: eerste en tweede
lid.

Y. Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor het eerste lid vervalt de aanduiding «1.»
In het lid worden de woorden «een met redenen omklede uitspraak»

vervangen door «voor bezwaar vatbare beschikking».

2. Het tweede lid vervalt.

Z. Artikel 33, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste volzin vervalt de zinsnede «; tot dat einde legt hij die
vraag schriftelijk, in tweevoud, aan deze voor».

2. In de tweede volzin worden de woorden «bij een met redenen
omklede uitspraak» vervangen door : bij voor bezwaar vatbare
beschikking.

3. De derde volzin vervalt.

AA. In artikel 34 wordt de zinsnede «de in artikel 32 of 33 bedoelde
uitspraak» vervangen door «een uitspraak op een bezwaarschrift betref–
fende een beschikking als bedoeld in artikel 32 of 33» en het woord
«daarin» door «in de beschikking».

BB. In artikel 35, eerste en tweede volzin, wordt het woord «uitspraak»
steeds vervangen door: beschikking.

CC. In artikel 36 wordt het woord «uitspraak» steeds vervangen door
«beschikking» en vervalt de zinsnede «of die van het ontvangbewijs».

DD. In artikel 41 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid vervalt de laatste volzin.

2. Het derde lid vervalt.

EE. Aan artikel 47 wordt een derde lid toegevoegd, luidende als volgt:

3. Artikel 4.1.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing.

FF. Aan artikel 47a wordt een zesde lid toegevoegd, luidende als volgt:

6. Artikel 4.1.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing.

GG. Aan artikel 53 wordt een derde lid toegevoegd, luidende als volgt:
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3. Op het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder b, is artikel
4.1.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

HH. Artikel 59 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervallen steeds de woorden «bezwaar– of» en de
woorden «de reclamant of».

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Een bij een onbevoegde inspecteur ingediend verzoekschrift wordt
geacht bij de bevoegde inspecteur te zijn ingediend op de dag waarop
het bij eerstbedoelde inspecteur is ingekomen.

II. In artikel 60, eerste en derde lid, worden de woorden «bezwaar–,
verzoek–, beroep– of verzetschrift» steeds vervangen door: verzoek– of
verzetschrift.

JJ. In artikel 65, eerste lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: voor bezwaar vatbare beschikking.

KK. In artikel 66 vervallen de woorden «bij beschikking of uitspraak».

LL. Artikel 67b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt het woord «uitspraak» vervangen door: voor
bezwaar vatbare beschikking.

2. Het derde lid vervalt.

Artikel 3

De Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31),
zoals deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 6
oktober 1989 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene
wet inzake de douane en de accijnzen tot nadere vaststelling en
aanpassing van administratieve verplichtingen (administratieve verplich–
tingen) (21 339) en het bij koninklijke boodschap van 2 november 1989
ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet inzake de
douane en de accijnzen en van enige andere wetten in verband met de
herziening van het stelsel van administratieve boeten en van de
bevoegdheid tot navorderen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen
(21 369), tot wet worden verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 8, tweede lid, komt te luiden:

2. De goedkeuring als bedoeld in het eerste lid, wordt verleend of
geweigerd bij voor bezwaar vatbare beschikking.

B. Artikel 13, tweede lid, komt te luiden:

2. De goedkeuring als bedoeld in het eerste lid, wordt verleend of
geweigerd bij voor bezwaar vatbare beschikking.

C. Artikel 25, derde lid, komt te luiden:

3. De in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde toestemming wordt
verleend, geweigerd of ingetrokken bij voor bezwaar vatbare beschikking.

D. Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:
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1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van de leden 3 tot met
10 tot 2 tot en met 9.

2. In het tweede lid (nieuw) wordt de zinsnede «nadat de in het vorige
lid bedoelde mededeling is gedaan» vervangen door: na de bekend–
making daarvan.

3. In het derde lid (nieuw) wordt de zinsnede «nadat hem de
mededeling is gedaan» vervangen door: na de bekendmaking daarvan.

E. Artikel 34, vierde lid, komt te luiden:

4. De goedkeuringen als bedoeld in het eerste en tweede lid, worden
verleend of geweigerd bij voor bezwaar vatbare beschikking.

F. In artikel 35 worden de tweede en derde volzin vervangen door een
volzin, luidende als volgt:

De vergunning wordt verleend of geweigerd bij voor bezwaar vatbare
beschikking.

G. Artikel 41, zevende lid, komt te luiden:

7. In de gevallen waarin is bepaald dat voor de opslag als bedoeld in
het eerste lid een vergunning is vereist, wordt deze verleend, geweigerd
of ingetrokken bij voor bezwaar vatbare beschikking.

H. Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt het woord «uitgereikt»
vervangen door: gegeven.

2. In het tweede lid worden de woorden «bij met redenen omklede
beschikking» vervangen door: bij voor bezwaar vatbare beschikking.

I. In artikel 43, eerste lid, worden de woorden «uitreiking van een
afschrift van de beschikking» vervangen door: bekendmaking van de
beschikking.

J. In artikel 44, vierde lid, worden de woorden «met redenen omklede
beschikking» vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

Ja. Aan artikel 45 wordt een derde lid toegevoegd, luidende als volgt:

3. Het doen van aangifte is geen aanvraag in de zin van artikel 1.3,
onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...).

K. In artikel 49a, derde lid, worden de woorden «met redenen omklede
beschikking» vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

Ka. In artikel 59, eerste lid, wordt het woord «uitgereikt» vervangen
door: gegeven.

L. Aan artikel 70 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende als volgt:

4. Indien de verificatie van een aangifte of een document leidt tot de
vaststelling van een gegeven dat afwijkt van hetgeen in de aangifte of
het document is vermeld, is met betrekking tot die vaststelling artikel
4.1.4.2 van de Algemene wet hestuursrecht niet van toepassing.
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M. In artikel 98, eerste lid, worden de woorden «bij een met redenen
omklede uitspraak» vervangen door: bij beschikking.

N. In artikel 99, tweede lid, eerste volzin, vervalt het woord «schrif–
telijk» en worden de woorden «met redenen omklede» vervangen door
«voor bezwaar vatbare».

0. In artikel 100, eerste lid, eerste volzin, vervalt het woord «schrif–
telijk» en worden de woorden «met redenen omklede» vervangen door
«voor bezwaar vatbare».

Oa. De titel van afdeling 2 van hoofdstuk VI komt te luiden: Bezwaar
en administratief beroep.

P. Artikel 108 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt:

- In onderdeel d wordt het woord «beschikking» vervangen door «voor
bezwaar vatbare beschikking».

- De zinsnede die aanvangt met de woorden «kan binnen twee
maanden na de dag» en eindigt met de woorden «bij de inspecteur»,
wordt vervangen door: kan bij de inspecteur bezwaar maken of, indien
sprake is van een beslissing van een ander dan de inspecteur, beroep
instellen.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «kan, op gelijke wijze als in het
eerste lid is bepaald, een bezwaarschrift indienen» vervangen door: kan
beroep instellen bij de inspecteur.

3. Het derde, vierde, vijfde en zesde lid worden vervangen door vier
nieuwe leden, luidende als volgt:

3. In afwijking van artikel 6.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht
vangt de termijn voor het indienen van een bezwaar– of beroepschrift als
bedoeld in het eerste en tweede lid aan:

a. met ingang van de dag na die waarop, op een door Onze Minister te
bepalen wijze de beslissing is bekendgemaakt omtrent de wijze waarop
de toepassing van het tarief van invoerrechten of van de accijnzen heeft
plaatsgevonden, dan wel

b. met ingang van de dag na die van dagtekening van de uitnodiging,
de mededeling of de beschikking, tenzij de dag van dagtekening gelegen
is vóór de dag van de bekendmaking.

4. Indien omstandigheden daartoe nopen, kan het horen als bedoeld in
artikel 6.3.7 van de Algemene wet bestuursrecht, geschieden in afwijking
van artikel 6.3.10 van die wet.

5. In afwijking van artikel 6.3.15, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht doet de inspecteur binnen een jaar na ontvangst van het
bezwaarschrift uitspraak daarop. In afwijking van het derde lid van dat
artikel kan de inspecteur met schriftelijke toestemming van of vanwege
Onze Minister de uitspraak voor ten hoogste een jaar verdagen. Het
verstrijken van de termijn ontheft de inspecteur niet van zijn verplichting
om uitspraak te doen.

6. Tegen een beschikking, houdende een waarschuwing of intrekking
als bedoeld in artikel 59, eerste lid, kan bij Onze Minister bezwaar
worden gemaakt.

Q. Artikel 109 komt te luiden als volgt:
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Artikel 109

1. Tegen de uitspraak op een ingevolge artikel 108 ingediend
bezwaar– of beroepschrift kan beroep worden ingesteld bij de Tariefcom–
missie.

2. Het beroepschrift moet zodanig ingericht zijn dat daaruit een
conclusie kan worden getrokken aangaande het belastingbedrag of - bij
gebreke van zodanig bedrag - aangaande het belang waarover het
geschil loopt.

3. In afwijking van artikel 6.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht
vangt de termijn voor het indienen van een beroepschrift aan met ingang
van de dag na die van dagtekening van de uitspraak, tenzij de dag van
dagtekening gelegen is vóór de dag van de bekendmaking.

R. Afdeling 4 van hoofdstuk VI vervalt.

S. Artikel 138 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin het woord «beschikking»
vervangen door «voor bezwaar vatbare beschikking», vervalt de tweede
volzin en worden in de derde volzin de woorden «de uitnodiging»
vervangen door «de bekendmaking van de beschikking».

2. Het tweede lid vervalt, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste
lid.

T. Artikel 140 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt het woord «uitspraak» vervangen door: voor
bezwaar vatbare beschikking.

2. Het derde lid vervalt.

U. Artikel 141 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Tegen de uitspraak op een ingevolge artikel 108 ingediend
bezwaarschrift tegen een beschikking als bedoeld in artikel 138 of artikel
140, tweede lid, kan, in afwijking van artikel 109, beroep worden
ingesteld bij het gerechtshof tot welks ressort de standplaats van de
inspecteur behoort.

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde en vierde
lid tot tweede en derde lid.

3. In het tweede lid (nieuw) vervallen de eerste en tweede volzin.

Ua. Na artikel 144b wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als
volgt:

Artikel 144c

Op dit hoofdstuk zijn de hoofdstukken 4, 6 en 7 van de Algemene wet
bestuursrecht niet van toepassing.

V. In artikel 145a, eerste en derde lid, wordt het woord «schriftelijk»
vervangen door: bij beschikking.
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W. In artikel 156, eerste en tweede lid, wordt het woord «bezwaar–
schrift» vervangen door: beroepschrift.

X. Artikel 156a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid komt de laatste volzin te luiden als volgt:
Bij de bekendmaking van een besluit tot weigering van instemming

met de overdracht, wordt de grond vermeld waarop de weigering berust.

2. Het vijfde lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste, tweede en vierde volzin wordt het woord «bezwaar–
schrift» vervangen door: beroepschrift.

- In de derde volzin vervallen de woorden: en doet hiervan schriftelijk
mededeling aan de belastingschuldige.

3. Het zesde lid komt te luiden als volgt:

6. Artikel 3.5.1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing op de verrekening. De bekendmaking van de verrekening
geschiedt onverwijld.

Y. Artikel 216 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als
volgt:

Artikel 216

Voor zover in de wettelijke bepalingen niet anders is bepaald, geeft de
inspecteur een beschikking op een aanvraag binnen een jaar na
ontvangst van de aanvraag.

Z. In artikel 217, tweede lid, vervalt het woord «schriftelijk».

AA. In artikel 220a, tweede lid, wordt in de eerste volzin de zinsnede
«wordt de vergunning verleend bij beschikking» vervangen door: «wordt
de vergunning, onverminderd het bepaalde in artikel 42, verleend,
geweigerd of ingetrokken bij voor bezwaar vatbare beschikking», en
vervalt de tweede volzin.

Artikel 4

Artikel 14 van de Wet op de vermogensbelasting 1964 (Stb. 1964,
520) wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt het woord «beschikking»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking

2. In het zesde lid, tweede volzin, vervallen de woorden «schriftelijk»
en «bij de inspecteur».

Artikel 5

De Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 1990, 104) wordt gewijzigd
als volgt:

A. Artikel 20a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, laatste volzin, worden de woorden «bij
beschikking» vervangen door: bij voor bezwaar vatbare beschikking.
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2. In het vierde lid worden in de eerste volzin de woorden «schriftelijk
gericht tot de inspecteur» vervangen door «ingediend» en komt de
laatste volzin te luiden als volgt:

De in het derde lid bedoelde beschikking kan te allen tijde worden
herroepen bij nadere voor bezwaar vatbare beschikking.

B. Artikel 23, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin vervalt het woord «schriftelijk».

2. De tweede volzin komt te luiden als volgt:
De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare

beschikking.

3. In de laatste volzin worden de woorden «bij nadere beschikking»
vervangen door «bij nadere voor bezwaar vatbare beschikking» en de
woorden «de beschikking» door «de bedoelde beschikking».

C. Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt in de eerste volzin de zinsnede «bij
beschikking» vervangen door «bij voor bezwaar vatbare beschikking van
de inspecteur», vervalt de tweede volzin en worden in de laatste volzin
de woorden « bij nadere beschikking» vervangen door «bij nadere voor
bezwaar vatbare beschikking».

2. In het zevende lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
de in het tweede lid bedoelde beschikking.

Artikel 6

De Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 1990, 103), zoals deze
komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 27 juni 1989
ingediende voorstel van Wet tot wijziging van het fiscale regime voor
onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale
regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen (21 198), tot wet
wordt verheven, wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 40, vijfde en zesde lid, wordt het woord «uitspraak»
steeds vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

B. Artikel 44k wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt het woord «beschikking»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

2. In het tweede lid, eerste volzin, wordt de zinsnede «kan de
inspecteur de beschikking bij uitspraak herzien» vervangen door: kan de
inspecteur de in het eerste lid bedoelde beschikking herzien bij voor
bezwaar vatbare beschikking.

C. Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt het woord «beschikking»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

2. In het vierde lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
voor bezwaar vatbare beschikking.
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3. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt de zinsnede «kan de inspecteur
de beschikking bij uitspraak herzien» vervangen door: kan de inspecteur
de in het vierde lid bedoelde beschikking herzien bij voor bezwaar
vatbare beschikking.

D. In artikel 58, zevende lid, wordt het woord «uitspraak» vervangen
door: voor bezwaar vatbare beschikking.

E. In artikel 60, derde lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: voor bezwaar vatbare beschikking.

Ea. Artikel 66a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het achtste lid vervalt het woord «schriftelijk».

2. In het negende lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
voor bezwaar vatbare beschikking.

F. Artikel 70 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
voor bezwaar vatbare beschikking

2. In het derde lid, eerste volzin, vervalt het woord «schriftelijk».

Artikel 7

De Effectenvernieuwingswet (Stb. 1965, 325} wordt gewijzigd als
volgt:

A. In artikel 3, eerste lid, vervalt het woord «schriftelijk».

B. Artikel 4, tweede lid, vervalt.

C. In artikel 15, eerste lid, vervallen de woorden «bij aangetekende
brief of deurwaardersexploot».

Artikel 8

In artikel 10, eerste en tweede lid, eerste volzin, van de Wet op de
dividendbelasting 1965 (Stb. 1965, 621) wordt het woord «beschikking»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel 9

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 (Stb. 1966, 332), zoals
deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 2 november
1989 ingediende voorstel van Wet houdende wijziging van de Algemene
wet inzake de douane en de accijnzen en van enige andere weten in
verband met de herziening van het stelsel van administratieve boeten en
van de bevoegdheid tot navorderen in de Algemene wet inzake rijksbe–
lastingen (21 369), tot wet wordt verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 14, derde lid, tweede volzin, wordt het woord
«beschikking» vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

B. In artikel 17 wordt het woord «beschikking» vervangen door: voor
bezwaar vatbare beschikking.
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Artikel 10

De Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 1968, 329) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 7, vierde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste volzin wordt het woord «beschikking» vervangen door:
voor bezwaar vatbare beschikking

2. De tweede volzin vervalt.

B. Artikel 22, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. In afwijking van het eerste lid kan tegen de uitspraak op een
ingevolge artikel 108 van de Algemene wet inzake de douane en de
accijnzen ingediend bezwaar– of beroepschrift, beroep worden ingesteld
bij het gerechtshof tot welks ambtsgebied de standplaats van de
inspecteur behoort.

C. In artikel 27, vierde lid, laatste volzin, wordt het woord
«beschikking» vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

D. In artikel 33, zevende lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: voor bezwaar vatbare beschikking.

E. Artikel 43, zevende lid, komt te luiden:

7. Tegen een ingevolge artikel 25 van de Algemene wet inzake rijksbe–
lastingen gedane uitspraak van de inspecteur betreffende de toepassing
van de vorige leden staat, in afwijking in zoverre van artikel 26, eerste lid,
van genoemde wet, uitsluitend beroep open bij de Tariefcommissie.

F. In artikel 45, vijfde lid, wordt het woord «beschikking» steeds
vervangen door: ministeriële regeling.

Artikel 11

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 1969, 445) wordt
als volgt gewijzigd:

A. Artikel 13d wordt gewijzigd als volgt:

1. Het negende lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin wordt het woord «beschikking» vervangen door:
voor bezwaar vatbare beschikking.

- In de tweede volzin wordt het woord «uitspraak» vervangen door:
voor bezwaar vatbare beschikking.

2. In het tiende lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
voor bezwaar vatbare beschikking.

B. In artikel 21, eerste, vierde en vijfde lid, wordt het woord
«beschikking» vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.
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Artikel 12

De Wet op belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1990, 422) wordt als
volgt gewijzigd:

A. In artikel 19, derde lid, wordt «beschikking» vervangen door: voor
bezwaar vatbare beschikking

B. In artikel 29, derde lid, wordt «beschikking» vervangen door: voor
bezwaar vatbare beschikking

Artikel 13

De Noodwet financieel verkeer (Stb. 1978, 348) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 29 vervalt.

B. Artikel 30 komt te luiden als volgt:

Artikel 30

1. Een ministeriële regeling krachtens deze wet vastgesteld treedt niet
in werking alvorens zij is bekendgemaakt overeenkomstig de Bekendma–
kingswet (Stb. 1988, 18) of op een andere door Onze Minister bepaalde
wijze.

2. Andere besluiten van Onze Minister krachtens deze wet genomen
treden niet in werking alvorens zij zijn bekendgemaakt door plaatsing in
de Staatscourant of op een andere door Onze Minister bepaalde wijze.

Artikel 14

De Wet Financiële Betrekkingen Buitenland (Stb. 1980, 321) wordt
gewijzigd als volgt:

A. In artikel 15, eerste lid, worden de woorden «De natuurlijke of
rechtspersoon, die door» vervangen door «De belanghebbende bij» en
vervallen de woorden «rechtstreeks in zijn belang is getroffen,».

B. In artikel 16 vervallen de woorden «en in de Nederlandse Staats–
courant bekend te maken».

Artikel 15

De Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb. 1983, 650) wordt gewijzigd
als volgt:

aA. In artikel 8, derde lid, en artikel 54, eerste lid, wordt «artikel 12,
zesde lid» vervangen door: artikel 12, vijfde lid.

A. In artikel 9, derde lid, komen de tweede en derde volzin te luiden
als volgt:

Zij brengen vóór 1 juli de gemeenten daarvan op de hoogte. Bij die
gelegenheid geven zij tevens een indicatie van de uitkeringspercentages
voor de vier op het uitkeringsjaar volgende jaren.

B. In artikel 12 vervalt het vierde lid, onder vernummering van het
vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

C. In artikel 13, tweede lid, worden de woorden «doen Onze Ministers
mededeling aan de gemeenten over» vervangen door: brengen Onze
Ministers de gemeenten op de hoogte van.
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D. In artikel 14, onderdeel d, worden de woorden «zesde lid»
vervangen door: vijfde lid.

E. In artikel 19, derde lid, wordt het woord «medegedeeld» vervangen
door: bekendgemaakt.

F. In artikel 22, eerste lid, komt de eerste volzin te luiden als volgt:
In afwijking van artikel 6.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.

...., ...) kan het gemeentebestuur binnen zes maanden bij Onze Ministers
bezwaar maken tegen de vaststelling van de in artikel 18 bedoelde
bebouwingsgegevens.

G. In artikel 29, derde lid, vervallen de woorden «het gemeentebestuur
en».

H. In artikel 30 vervalt het tweede lid, onder vernummering van het
derde lid tot tweede lid.

I. Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid worden in de eerste volzin de woorden «60
dagen» vervangen door «acht weken» en vervallen in de tweede volzin de
woorden «met redenen omklede».

2. In het derde lid worden de woorden «zestig dagen» vervangen door:
acht weken.

3. In het vijfde lid worden de woorden «binnen zestig dagen»
vervangen door: , in afwijking van artikel 6.4.15 van de Algemene wet
bestuursrecht, binnen acht weken«.

4. Het zesde lid komt te luiden als volgt:

6. Onze Ministers doen van de beslissing op het bezwaarschrift
mededeling door toezending van een afschrift aan gedeputeerde staten
en aan de Raad.

J. In artikel 34, tweede lid, onderdeel b, wordt «bedoeld in het vijfd
lid» vervangen door: bedoeld in het vierde lid.

K. In artikel 54, eerste lid, wordt in de laatste volzin «artikel 12,
zevende lid» vervangen door: artikel 12, zesde lid.

Artikel 16

De Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen (Stb. 1986, 249) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «stelt degene te wiens aanzien
een verzoek om inlichtingen is gedaan schriftelijk in kennis van zijn
besluit tot inwilliging hiervan» vervangen door: zendt degene te wiens
aanzien een verzoek om inlichtingen is gedaan zijn besluit tot inwilliging
hiervan toe.

2. In het derde lid worden de woorden «dertig dagen na de verzending
van de kennisgeving» vervangen door: vier weken na de bekendmaking.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22061, nr. 173 64



3. Het vierde lid komt te luiden:

4. Indien dringende redenen daartoe aanleiding geven kan Onze
Minister in afwijking van artikel 3.5.1 van de Algemene wet bestuurs–
recht (Stb ) aan het besluit tot inwilliging van het verzoek als
bedoeld in het eerste lid uitvoering geven op een eerder dan het in het
derde lid genoemde tijdstip. De bekendmaking dient zo spoedig
mogelijk, doch niet later vier maanden na het begin van de uitvoering
plaats te vinden.

B. In artikel 7, tweede lid, wordt de zinsnede «stelt degene op wie de
inlichtingen betrekking hebben schriftelijk in kennis van zijn besluit de
inlichtingen te verstrekken» vervangen door: zendt degene op wie de
inlichtingen betrekking hebben zijn besluit de inlichtingen te verstrekken
toe.

Artikel 17

De Invorderingswet 1990 (Stb. 221), zoals deze komt te luiden nadat
het bij koninklijke boodschap van 27 juni 1989 ingediende voorstel van
wet tot wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen
en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en
directiepensioenlichamen (21 198) tot wet wordt verheven, wordt
gewijzigd als volgt:

A. Voor de huidige tekst van artikel 1 wordt het cijfer «1.» geplaatst en
aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende als volgt:

2. Op deze wet zijn de hoofdstukken 4, 6 en 7 van de Algemene wet
bestuursrecht (Stb , ...) niet van toepassing.

B. Artikel 8, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. De ontvanger maakt de belastingaanslag bekend door toezending of
uitreiking van het door de inspecteur voor de belastingschuldige
opgemaakte aanslagbiljet.

C. Artikel 19, derde lid wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste volzin wordt het woord «schriftelijk» vervangen door:
bij beschikking.

2. De derde en vierde volzin worden vervangen door:
De beschikking heeft rechtsgevolg zodra zij is bekendgemaakt aan

degene jegens wie de vordering is gedaan. Indien de vordering wordt
gedaan jegens de curator in een faillissement vindt de tweede volzin
geen toepassing en blijft bekendmaking van de beschikking aan de
belastingschuldige achterwege.

D. In artikel 22, eerste en tweede lid, wordt het woord «bezwaar–
schrift» steeds vervangen door: beroepschrift.

E. Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid komt de laatste volzin te luiden als volgt:
Bij de bekendmaking van een besluit tot weigering van instemming

met de overdracht, wordt de grond vermeld waarop de weigering berust.

2. Het vijfde lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste, tweede en vierde volzin wordt het woord «bezwaar–
schrift» vervangen door: beroepschrift.
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- In de derde volzin vervallen de woorden: en doet hiervan schriftelijk
mededeling aan de belastingschuldige.

3. Het zevende lid komt te luiden als volgt:

7. Artikel 3.5.1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing op de verrekening. De bekendmaking van de verrekening
geschiedt onverwijld.

F. In artikel 25, eerste en tweede lid, wordt het woord «schriftelijk»
vervangen door: bij beschikking.

G. In artikel 30, eerste lid, wordt in de eerste volzin het woord
«beschikking» vervangen door «voor bezwaar vatbare beschikking» en
wordt aan het eind van het lid een volzin toegevoegd, luidende als volgt:

Op de beschikking is artikel 3.5.1 van de Algemene wet bestuursrecht
niet van toepassing.

H. Artikel 49 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden na het woord «geschiedt» ingevoegd de
woorden «bij beschikking».

2. In het tweede lid worden in de eerste volzin de woorden «De
ontvanger deelt aan degene die hij aansprakelijk stelt bij gedagtekende
kennisgeving het bedrag mede» vervangen door «Bij de bekendmaking
van de beschikking, door middel van een poststuk met ontvangstbeves–
tiging, wordt het bedrag medegedeeld» en vervalt de tweede volzin.

3. In het derde lid worden de woorden «na de dagtekening van de
kennisgeving» vervangen door: na de bekendmaking.

4. In het vijfde lid wordt het woord «kennisgeving» vervangen door
«beschikking» en worden de woorden «na de dagtekening van de kennis–
geving» vervangen door «na de bekendmaking».

I. In artikel 50, vierde lid, worden de woorden «van de kennisgeving»
vervangen door «van de bekendmaking» en de woorden «na de kennis–
geving» door «na die bekendmaking».

J. In artikel 51, tweede lid, worden de woorden «na de dagtekening
van de kennisgeving» vervangen door: na de bekendmaking.

K. In artikel 52 wordt in het eerste, tweede en derde lid het woord
«kennisgeving» vervangen door: beschikking.

Artikel 18

Indien het bij koninklijke boodschap van 1 november 1989 ingediende
voorstel van Wet op de accijns (21 368) tot wet wordt verheven, wordt
deze gewijzigd als volgt:

A. Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid vervalt.

2. In het tweede lid, dat wordt vernummerd tot eerste lid, wordt na het
woord «verzoek» ingevoegd: om een vergunning voor een accijnsgoede–
renplaats.
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3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

B. In artikel 45, tweede lid, vervalt de zinsnede «en stelt hij de vergun–
ninghouder in de gelegenheid door hem te worden gehoord».

C. In artikel 46 vervalt het woord «schriftelijk».

D. In artikel 47 vervalt het woord «schriftelijk».

E. In artikel 49, eerste lid, vervalt de zinsnede «en deze in de
gelegenheid heeft gesteld door hem te worden gehoord».

F. In artikel 50 wordt telkens het woord «beschikking» vervangen door:
voor bezwaar vatbare beschikking.

G. Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervallen de woorden «bij de inspecteur».

2. In het derde lid worden de woorden «nadat hem daarvan schriftelijk
mededeling is gedaan» vervangen door: na de bekendmaking ervan.

H. In artikel 58 wordt telkens het woord «beschikking» vervangen
door: voor bezwaar vatbare beschikking.

I. In artikel 65 wordt telkens het woord «beschikking» vervangen door:
voor bezwaar vatbare beschikking.

J. In artikel 72 wordt het woord «beschikking» vervangen door: voor
bezwaar vatbare beschikking.

K. In artikel 75, vierde lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: voor bezwaar vatbare beschikking.

L Artikel 90 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervallen de woorden «door de inspecteur».

2. In het vierde, vijfde en zesde lid wordt het woord «beschikking»
telkens vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

HOOFDSTUK VII. MINISTERIE VAN DEFENSIE

Artikel 1

Artikel 6 van de Belemmeringenwet Landsverdediging (Stb. 1951,
323) wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid, is
de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb ...)
geregelde procedure van toepassing.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde, zesde en
zevende lid tot vierde, vijfde en zesde lid.

3. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
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4. De verplichting tot gedogen gaat niet eerder in dan na verloop van
vier werkdagen na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze
is bekend gemaakt.

4. In het zesde lid (nieuw) worden de woorden «verzending van de
kennisgeving bedoeld in lid 4,» vervangen door: de bekendmaking van
het besluit.

Artikel 2

De Inkwartieringswet (Stb. 1953, 305) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 2, sub a, worden de woorden «blijkens in de Nederlandse
Staatscourant bekend te maken beschikking van Onze Minister»
vervangen door: blijkens regeling van Onze Minister.

B. Artikel 6, derde lid, komt te luiden als volgt:

3: Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling
gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

C. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «binnen veertien dagen nadat
aan de vordering is voldaan» vervangen door: binnen zes weken na de
uitreiking van het schriftelijk bewijs, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

2. Het tweede lid vervalt.

3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid en komt te luiden
als volgt:

2. Van de beslissing van burgemeester en wethouders staat beroep
open op de gemeenteraad.

D. Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Tegen de door de burgemeester overeenkomstig het vierde lid van
dit artikel vastgestelde schadeloosstelling, kan de rechthebbende op de
schadeloosstelling beroep instellen bij de Commissaris van de Koningin,
die in hoogste ressort het bedrag der schadeloosstelling bepaalt.

2. Het zevende lid vervalt.

E. Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor het eerste lid vervalt het cijfer 1. In het lid worden de woorden
«vier weken» steeds vervangen door: zes weken.

2. Het tweede lid vervalt.

F. Artikel 28, vijfde lid, komt te luiden als volgt:

5. Van een aanwijzing als bedoeld in het eerste of vierde lid, wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
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G. Artikel 47 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «binnen zes maanden, nadat dit
hem is bekendgemaakt,» en vervallen de woorden «met redenen
omkleed».

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot
tweede lid.

H. Artikel 48 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «binnen zes maanden na de
uitkerïng» en vervallen de woorden «met redenen omkleed».

2. Het derde lid vervalt.

I. Artikel 63 vervalt.

Artikel 3

Artikel 62, derde lid, van de Oorlogswet voor Nederland
(Stb. 1964, 337) komt te luiden als volgt:

3. Tegen elke inbeslagneming, elke beperking of elk verbod kan door
belanghebbenden beroep worden ingesteld bij Onze Minister van
Binnenlandse Zaken. Onze Minister beslist hierop zo spoedig mogelijk,
doch in elk geval binnen acht weken.

Artikel 4

De Algemene militaire pensioenwet (Stb. 1979, 305) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel S1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt.

2. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, wordt na het
woord «ambtshalve» ingevoegd: of op aanvraag.

3. In het vierde lid, dat wordt vernummerd tot derde lid, vervalt de
tweede volzin.

B. Vervallen

C. Vervallen

D. Vervallen

E. In artikel W4 vervalt het vierde lid, onder vernummering van het
vijfde lid tot vierde lid.

F. In artikel X1 wordt een punt geplaatst achter het woord
«beschikking» en vervalt de daarna volgende zinsnede.
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G. Artikel X2 vervalt.

Artikel 5

De Wet gewetensbezwaren militaire dienst (Stb. 1980, 6) wordt als
volgt gewijzigd:

A. In artikel 3, eerste lid, vervallen de woorden «zo mogelijk met
redenen omkleed schriftelijk».

B. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervallen de eerste twee volzinnen. In de derde
volzin wordt na het woord «kennisgeving» ingevoegd: inzake het instellen
van een nader onderzoek.

2. In het vierde lid worden de woorden «doen vergezellen» vervangen
door: laten bijstaan.

C. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervallen de woorden «bij gemotiveerde
beschikking».

2. Het derde lid vervalt.

HOOFDSTUK VIII. MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Artikel 1

De Wet op Woonwagens en Woonschepen (Stb. 1918, 492) wordt
gewijzigd als voigt:

A. In artikel 2 vervalt het woord «schriftelijke».

B. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, vervallen de woorden «schriftelijk
en».

2. In het tweede lid, laatste volzin, worden de woorden «veertien
dagen» vervangen door: twee weken.

C. In artikel 9, derde lid, worden de woorden «veertien dagen»
vervangen door: twee weken.

D. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervallen de woorden «bij met redenen omkleed
besluit».

2. Onderdeel 1 vervalt en de onderdelen 2 tot en met 4 worden
vernummerd tot onderscheidenlijk 1 tot en met 3.

E. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervallen de woorden «bij met redenen omkleed
besluit».
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2. In onderdeel 3 worden de woorden «drie maanden» vervangen
door: twaalf weken.

F. In artikel 12 vervallen in de aanhef de woorden «bij met redenen
omkleed besluit».

G. Artikel 13 komt te luiden als volgt:

Artikel 13

De bekendmaking van een besluit tot intrekking van de vergunning
geschiedt, indien de houder van de vergunning niet meer in de
woonwagen of het woonschip verblijf houdt, door toezending of
uitreiking aan de echtgenoot of de oudste medebewoner. In dat geval
wordt van het besluit zo mogelijk aan de houder van de vergunning
mededeling gedaan.

H. In artikel 15 vervallen de woorden «binnen dertig dagen na de
dagteekening van het besluit».

I. Artikel 16 komt te luiden als volgt:

Artikel 16

1. Tegen een besluit tot intrekking der vergunning kan de houder
beroep instellen bij Onze Minister voornoemd.

2. De werking van het besluit wordt opgeschort totdat de beroeps–
termijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is
beslist.

J. Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «, op straffe van niet ontvanke–
lijkheid,».

2. In het vierde lid worden de woorden «veertien dagen» vervangen
door: twee weken.

Artikel 2

De Waterleidingwet (Stb. 1957, 150) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 3, vierde lid, vervalt.

B. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vijfde lid vervalt de laatste volzin.

2. In het zesde lid vervalt het slot van de derde volzin, onder
vervanging van de punt-komma door een punt, en worden de vierde en
vijfde volzin vervangen door een volzin, luidende als volgt:

Van een besluit met betrekking tot een ontheffing wordt mededeling
gedaan in de Staatscourant.

C. In artikel 11, eerste lid, vervalt het woord 'schriftelijk'.

D. Artikel 13, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. De Inspecteur geeft in zijn beschikking aan welke maatregelen hij
wenselijk acht.
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E. In artikel 14 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

F. In artikel 16, tweede lid, worden de woorden «hun mening»
vervangen door: hun zienswijze.

G. Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid komt de tweede volzin te luiden als volgt:

Gedurende acht weken na de verzending van het ontwerp kunnen die
raden en eigenaren schriftelijk hun zienswijzen ten aanzien van het
ontwerp ter kennis brengen van provinciale staten.

2. In het derde lid worden de woorden «de ingediende bezwaar–
schriften» vervangen door: de kenbaar gemaakte zienswijzen.

H. Vervallen

I. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel c, worden de woorden «drie maanden»
vervangen door: twaalf weken.

2. In het tweede lid worden de woorden «hun mening» vervangen
door: hun zienswijze.

3. In het derde lid worden de woorden «één maand» vervangen door:
vier weken.

4. In het vierde lid worden de woorden «doet een afschrift van zijn
beschikking toekomen» vervangen door: doet van zijn beschikking
mededeling door toezending van een afschrift.

J. Artikel 29, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel b worden de woorden «waarin het plan is bekend
gemaakt;» vervangen door: waarin van het plan mededeling is gedaan;.

2. In onderdeel c worden de woorden «is bekend gemaakt» vervangen
door: is medegedeeld.

K. In artikel 40, derde lid, worden de woorden «één maand» vervangen
door: vier weken.

L. Artikel 54 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de laatste volzin.

2. Het derde lid vervalt.

Artikel 3

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985, 626) wordt gewijzigd
als volgt:

A. Artikel 2a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:
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2. Met betrekking tot de voorbereiding van het ontwerp van een plan
als bedoeld in het eerste lid, is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Stb , ...) geregelde procedure van toepassmg Het
ontwerp ligt gedurende ten hoogste twaalf weken ter inzage. Een ieder
kan tot uiterlijk vier weken na afloop van de termijn van terinzageligging
schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken.

2. In het derde en vierde lid worden de woorden «drie maanden»
steeds vervangen door: twaalf weken.

3. In het achtste lid worden de woorden «een maand» vervangen door:
vier weken.

B. Artikel 4a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Op de voorbereiding van een streekplan is de in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. Het
ontwerp ligt gedurende acht weken voor een ieder ter inzage ter provin–
ciale griffie en ter secretarie van de gemeenten op wier gebied het
betrekking heeft. De kennisgeving, bedoeld in artikel 3.4.3, eerste lid,
van de Algemene wet bestuursrecht wordt tevens in de Staatscourant
geplaatst.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met
negende lid tot vierde tot en met achtste lid.

3. Het vierde lid (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin worden de woorden «bij de Provinciale Staten
bezwaren indienen tegen het ontwerp» vervangen door: zijn zienswijze
omtrent het ontwerp naar voren brengen.

- In de tweede volzin worden de woorden «twee maanden» vervangen
door: acht weken.

- In de laatste volzin worden de woorden «tegen het ontwerp
bezwaren zijn ingediend» vervangen door: een zienswijze over het
ontwerp kenbaar is gemaakt.

4. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden als volgt:

5. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt het vastgestelde
streekplan voor een ieder ter inzage gelegd ter provinciale griffie en ter
secretarie van de gemeenten, op wier gebied het betrekking heeft.
Artikel 3.4.3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van
overeenkomstige toepassing. Van het vastgestelde streekplan wordt
tevens mededeling gedaan in de Staatscourant.

C. Artikel 8 komt te luiden als volgt:

Artikel 8

Op de voorbereiding van een structuurplan is de in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. Het
ontwerp ligt gedurende vier weken voor een ieder ter inzage, gedurende
welke termijn een ieder schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerp naar
voren kan brengen. Zij die tijdig bedenkingen naar voren hebben
gebracht, worden in de gelegenheid gesteld deze nader toe te lichten.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22061, nr. 173 73



De kennisgeving, bedoeld in artikel 3.4.3, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht, wordt tevens in de Staatscourant geplaatst.

D. Artikel 9 komt te luiden als volgt:

Artikel 9

Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt van het structuurplan
mededeling gedaan aan Gedeputeerde Staten en aan de inspecteur van
de ruimtelijke ordening en wordt het vastgestelde structuurplan voor een
ieder ter inzage gelegd. Artikel 3.4.3, eerste lid van de Algemene wet
bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. Van het vastgestelde
structuurplan wordt tevens mededeling gedaan door plaatsing in de
Staatscourant.

E. Vervallen

F. Artikel 19a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de woorden «twee maanden» vervangen
door: acht weken.

2. In het tweede lid vervalt de laatste volzin.

3. In het derde lid worden de woorden «veertien dagen» steeds
vervangen door: twee weken.

4. Het vierde lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin wordt het woord «maakt» vervangen door «geeft
van» en het woord «bekend» door «kennis».

- In de tweede volzin wordt het woord «bekendmaking» vervangen
door: kennisgeving.

5. In het vijfde lid wordt het woord «bekendmaking» vervangen door
«kennisgeving», het woord «bezwaren» door «bedenkingen» en de
woorden «in te dienen» door: naar voren te brengen.

6. In het zesde lid wordt het woord «bezwaren» vervangen door:
bedenkingen.

7. In het zevende lid worden de woorden «een maand» vervangen
door: vier weken.

8. In het achtste lid worden de woorden «twee maanden» vervangen
door: acht weken.

9. In het negende lid worden de woorden «veertien dagen» vervangen
door «twee weken» en het woord «bezwaren» door «bedenkingen».

10. In het tiende lid worden de woorden «veertien dagen» vervangen
door: twee weken.

11. Het elfde lid komt te luiden als volgt:

11. Tegelijkertijd met de bekendmaking van de beslissing op het
verzoek om vrijstelling wordt daarvan mededeling gedaan aan degenen
die bedenkingen naar voren hebben gebracht, aan Gedeputeerde Staten
en - behoudens indien het een vrijstelling als bedoeld in artikel 18
betreft - aan de inspecteur van de ruimtelijke ordening.
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G. Artikel 22 komt te luiden als volgt:

Artikel 22

Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt het voorbereidingsbe–
sluit voor een ieder ter inzage gelegd. Artikel 3.4.3, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. Van het
voorbereidingsbesluit wordt tevens mededeling gedaan in de Staats–
courant.

H. Artikel 31 komt te luiden als volgt:

Artikel 31

Het bestemmingsplan ligt, nadat de goedkeuring onherroepelijk is
geworden, voor een ieder ter inzage. Artikel 3.4.3, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. De
kennisgeving, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, wordt tevens in de
Staatscourant geplaatst.

I. Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid worden de woorden «een maand» steeds
vervangen door: vier weken.

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt van besluiten en
aanwijzingen van Onze Minister, als bedoeld in het eerste en tweede lid,
mededeling gedaan door toezending van een afschrift aan de Rijksplano–
logische Commissie, aan Gedeputeerde Staten en aan de inspecteur van
de ruimtelijke ordening. Een aanwijzing als bedoeld in het tweede lid
wordt, tegelijkertijd met de toezending van de afschriften, op door Onze
Minister te bepalen plaatsen ter inzage gelegd. Artikel 3.4.3 van de
Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. De
kennisgeving, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, wordt tevens in de
Staatscourant geplaatst.

3. Het zesde lid komt te luiden:

6. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt van besluiten en
aanwijzingen van Gedeputeerde Staten, als bedoeld in het vierde en
vijfde lid, mededeling gedaan door toezending van een afschrift aan de
provinciale planologische commissie en aan de inspecteur van de ruimte–
lijke ordening. Een aanwijzing als bedoeld in het vijfde lid wordt, tegelij–
kertijd met de toezending van de afschriften, ter provinciale griffie en bij
de desbetreffende gemeentesecretarie ter inzage gelegd. Artikel 3.4.3
van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, wordt tevens in
de Staatscourant geplaatst.

J. In artikel 38, tweede lid, wordt «een maand» vervangen door: vier
weken.

K. Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de eerste volzin.
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2. De eerste volzin van het derde lid komt te luiden als volgt:
Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking doen

burgemeester en wethouders mededeling van hun besluit door
toezending van een afschrift aan de inspecteur van de ruimtelijke
ordening.

3. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. De vergunning treedt in werking met ingang van de vijfde week na
üe dag waarop zij is verleend.

L. In artikel 45, tweede lid, worden de woorden «drie maanden»
vervangen door: twaalf weken.

M. Vervallen

N. In artikel 48 vervalt het tweede lid.

0. Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid worden de woorden «een maand» vervangen door:
vier weken.

2. In het vierde lid worden de woorden «twee maanden» vervangen
door: acht weken.

P. Artikel 68 vervalt

Artikel 4

De Woonwagenwet (Stb. 1968, 98) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 4a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde tot en met zesde lid komen te luiden als volgt:

3. Gedeputeerde staten zijn met de voorbereiding van het plan belast.
Zij plegen overleg over een op te stellen ontwerp van het plan met alle bij
het plan betrokken gemeentebesturen alsmede met voor het gebied
representatieve vertegenwoordigers van de woonwagenbevolking, en
horen het provinciaal opbouworgaan alsmede de provinciale planolo–
gische commissie.

4. Op de voorbereiding van een plan als bedoeld in het eerste lid, is de
in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...)
geregelde procedure van toepassing. Het ontwerp-plan ligt gedurende
vier weken voor een ieder ter inzage ter provinciale griffie en ter secre–
tarie van de gemeenten, over wier gebied het plan zich zal uitstrekken.

5. De kennisgeving, bedoeld in artikel 3.4.3, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht, wordt tevens geplaatst in de Staats–
courant.

6. Binnen twaalf weken na afloop van de termijn van terinzagelegging
stellen provinciale staten het woonwagenplan vast. Indien omtrent het
ontwerp zienswijzen ter kennis zijn gebracht of bij de vaststelling van het
plan wordt afgeweken van het ontwerp, zoals het ter inzage heeft
gelegen, wordt het besluit met redenen omkleed.

2. Het zevende lid vervalt, onder vernummering van het achtste tot en
met tiende lid tot zevende tot en met negende lid.
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3. In het achtste lid (nieuw), derde volzin, worden de woorden «het
vierde, vijfde en zevende lid» vervangen door: het vierde en vijfde lid».

B. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de laatste volzin.

2. In het vierde lid worden de woorden «binnen drie maanden»
vervangen door «binnen 12 weken» en vervallen de woorden «is met
redenen omkleed en».

3. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Op de voorbereiding van een besluit tot verlening van een
ontheffing is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
geregelde procedure van toepassing. Het ontwerp ligt gedurende vier
weken ter inzage

4. Het zesde lid vervalt.

C. Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Tegelijkertijd met de mededeling, bedoeld in artikel 3.5.4, eerste
lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt van het besluit omtrent
de ontheffing, bedoeld in artikel 10, eerste lid, mededeling gedaan aan
gedeputeerde staten.

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en
met vijfde lid tot tweede tot en met vierde lid.

3. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden als volgt:

2. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit, bedoeld in het eerste
lid, beroep instellen bij gedeputeerde staten.

4. In het derde lid (nieuw) worden in de eerste volzin de woorden «drie
maanden» vervangen door «twaalf weken», vervallen in de tweede volzin
de woorden «is met redenen omkleed en», en vervalt de laatste volzin.

5. Het zesde lid vervalt, onder vernummerïng van het zevende en
achtste lid tot vijfde en zesde lid.

6. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden als volgt:

5. Tegelijkertijd met de mededeling, bedoeld in artikel 3.5.4, eerste
lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt van het besluit
mededeling gedaan aan burgemeester en wethouders en aan Onze
Minister.

D. In artikel 10b komt de laatste volzin te luiden als volgt:
Het besluit wordt onmiddellijk aan de betrokkene bekendgemaakt.

E. In artikel 10c worden de woorden «drie maanden» vervangen door:
twaalf weken.

F. In artikel 10e, tweede lid, worden in de eerste volzin de woorden
«veertien dagen» vervangen door «twee weken» en vervallen in de derde
volzin de woorden «is met redenen omkleed en».
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G. In artikel 11, eerste lid, vervallen in de tweede volzin de woorden
«is met redenen omkleed en».

H. In artikel 14 vervalt het woord «schriftelijke» en worden de
woorden «van gedeputeerde staten» vervangen door: verleend door
gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen de hoofdbewoner
woonplaats kiest.

I. Artikel 16 komt te luiden als volgt:

Artikel 16

1. In de aanvraag worden de gegevens vermeld, bedoeld in artikel 15.
2. Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag binnen zestien

weken na ontvangst daarvan.

J. Artikel 18, vierde lid, vervalt.

K. Artikel 19 komt te luiden als volgt:

Artikel 19

De bekendmaking van de beschikking op de aanvraag geschiedt door
tussenkomst van de burgemeester van de gekozen woonplaats.

L. Artikel 20 komt te luiden als volgt:

Artikel 20

1. De aanvrager kan tegen een beschikking tot weigering van de
vergunning beroep instellen bij Onze Minister.

2. Bij het beroepschrift kiest de aanvrager een woonplaats.
3. Op de beslissing van Onze Minister is artikel 19 van overeenkom–

stige toepassing.

M. In artikel 22 worden de woorden «Het in artikel 19 of 20 bedoelde
afschrift van een gunstige beschikking» vervangen door: Een overeen–
komstig artikel 19 of 20, derde lid, bekendgemaakte beschikking tot
verlening van de vergunning.

N. Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de woorden «bij een met redenen
omklede beschikking».

2. Het tweede lid vervalt.

3. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, worden de
woorden «geeft» en «kennis» vervangen door «doet» respectievelijk
«mededeling».

0. Artikel 26 komt te luiden als volgt:

Artikel 26

De bekendmaking van de beschikking tot intrekking van de vergunning
geschiedt door tussenkomst van de burgemeester van de gemeente waar
de woonwagen zich bevindt. Indien bekendmaking aan de hoofdbewoner
onmogelijk is, geschiedt deze aan diens echtgenoot of aan de oudste
meerderjarige bewoner van de woonwagen.
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P. Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. De hoofdbewoner kan tegen een beschikking als bedoeld in artikel
26, beroep instellen bij Onze Minister.

2. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

Q. Artikel 28 komt te luiden als volgt:

Artikel 28

Op de beschikking van Onze Minister op het beroep is artikel 26 van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bekendmaking
geschiedt door tussenkomst van de burgemeester van de gekozen
woonplaats.

R. Artikel 29 komt te luiden als volgt:

Artikel 29

De werking van een beschikking tot intrekking van een vergunning
wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien
beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

S. In artikel 30, eerste lid, worden de woorden «veertien dagen»
vervangen door: twee weken.

T. In artikel 31, tweede lid, eerste volzin, worden de woorden «drie
maanden» vervangen door: twaalf weken.

U. Artikel 31a komt te luiden:

Artikel 31 a

Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van een
beschikking die gedeputeerde staten of burgemeester en wethouders
ingevolge deze en de volgende paragraaf nemen, doen zij mededeling
aan Onze Minister door toezending van een afschrift.

V. Artikel 36 komt te luiden als volgt:

Artikel 36

Een beschikking tot sluiting of tot sloping van een woonwagen wordt
bekendgemaakt aan de eigenaar; tegelijkertijd wordt van de beschikking
mededeling gedaan door toezending of uitreiking van een afschrift aan
eventuele andere rechthebbenden.

W. Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de woorden «10a, vierde lid» vervangen
door: 10a, derde lid.

2. Het vierde lid vervalt.

Artikel 5

De Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1981, 411), zoals deze
komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989
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ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiene en daarmee samenhangende wijzi–
gingen van andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrich–
tingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
(21 087) en het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1989 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van
andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provin–
ciale milieuverordening; totstandkoming algemene maatregelen van
bestuur) (21 163) tot wet worden verheven wordt gewijzigd als volgt:

aA. In artikel 14 wordt het woord «overheidsorganen» vervangen door:
bestuursorganen.

bA. In artikel 16, derde lid, wordt het woord «overheidsorganen»
vervangen door: bestuursorganen.

A. Artikel 46 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, tweede volzin, komt te luiden als volgt:
Van het besluit wordt mededeling gedaan aan de burgemeester en aan

de inspecteur.

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Van het besluit, houdende de beslissing op een verzoek als bedoeld
in artikel 44, wordt mededeling gedaan aan de in artikel 44 genoemde
organen die het verzoek niet hebben gedaan.

Aa. In artikel 52 komt de tweede volzin te luiden als volgt: Van het
besluit wordt vervolgens zo spoedig mogelijk mededeling gedaan in de
Staatscourant en zo nodig in een of meer dag– of nieuwsbladen onder
vermelding van het tijdstip van de bekendmaking daarvan.

Ab. In artikel 59, tweede lid, onderdeel f, wordt het woord «overheids–
organen» vervangen door: bestuursorganen.

B. Artikel 60 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Het besluit tot het opleggen van een verplichting tot gedogen wordt
bekendgemaakt aan de rechthebbenden ten aanzien van het onroerend
goed, voor zover dezen aan Onze Minister op dat tijdstip bekend kunnen
zijn. De verplichting tot gedogen wordt van kracht met ingang van de
vijfde werkdag na de datum van bekendmaking.

2. Het vierde lid vervalt.

C. In artikel 62, eerste lid, vervallen de woorden «met redenen
omkleed».

D. Artikel 85 vervalt.

E. Artikel 87 vervalt.

F. In artikel 88, tweede en derde lid, worden de woorden «een maand»
telkens vervangen door: vier weken.

G. In artikel 90, tweede lid, wordt het woord «overheidsorgaan»
vervangen door: bestuursorgaan.
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Artikel 6

In artikel 16 van de Huurprijzenwet woonruimte (Stb. 1986,331)
vervalt de zinsnede «bij een met redenen omkleed besluit».

Artikel 7

De Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99), zoals deze komt te luiden indien
het bij koninklijke boodschap van 27 december 1988 ingediende voorstel
van wet tot wijziging van de Wet geluidhinder (20 985) en het bij konink–
lijke boodschap van 18 mei 1989 ingediende voorstel van wet tot
uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene
en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (milieube–
leidsplanning en milieukwaliteitseisen; provinciale milieuverordening;
totstandkoming algemene maatregelen van bestuur) (21 163) tot wet
worden verheven, wordt gewijzigd als volgt:

aA. In artikel 3 wordt het woord «overheidsorganen» vervangen door:
bestuursorganen

bA. In artikel 5, derde lid, wordt het woord «overheidsorganen»
vervangen door: bestuursorganen.

A. Artikel 44 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «twee maanden» vervangen
door: acht weken.

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Van het besluit wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan
de inspecteur.

B. Artikel 47 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid worden de woorden «een maand is verlopen»
vervangen door: vier weken zijn verlopen.

2. In het vierde lid worden de woorden «drie maanden» vervangen
door: dertien weken.

3. In het vijfde lid worden de woorden «een maand» vervangen door:
vier weken.

4. Het zesde lid vervalt, onder vernummering van het zevende en
achtste tot zesde en zevende lid.

Ba. In artikel 48, tweede lid, worden de woorden «Artikel 47, tweede
tot en met achtste lid» vervangen door: Artikel 47, tweede tot en met
zevende lid.

Bb. In artikel 50, tweede lid, worden de woorden «Artikel 47, tweede
tot en met achtste lid» vervangen door: Artikel 47, tweede tot en met
zevende lid.

C. Artikel 63 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «twee maanden» vervangen
door: acht weken.
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2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Van het besluit wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan
de inspecteur.

Ca. In artikel 66 worden in de laatste volzin de woorden «De artikelen
47, tweede tot en met achtste lid» vervangen door: De artikelen 47,
tweede tot en met zevende lid.

Cb. In artikel 68, vierde lid, worden de woorden «de artikelen 47,
tweede tot en met achtste lid» vervangen door: de artikelen 47, tweede
tot en met zevende lid.

D. In artikel 70, tweede lid, worden de woorden «een maand»
vervangen door: vier weken.

E. In artikel 71, derde lid, worden de woorden «twee maanden»
vervangen door: acht weken.

F. Artikel 72 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid, eerste volzin, komt te luiden als volgt:

Onze Minister doet van een besluit als bedoeld in het tweede lid
mededeling aan gedeputeerde staten en aan burgemeester en
wethouders.

2. Het vierde lid, laatste volzin, komt te luiden als volgt:

Hij doet van zijn besluit, houdende de vaststelling van maatregelen,
mededeling aan gedeputeerde staten en aan burgemeester en
wethouders.

Fa. Artikel 74 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid worden de woorden «Een voornemen» vervangen
door «Van een voornemen» en wordt het woord «bekendgemaakt»
vervangen door: mededeling gedaan.

2. In het vijfde lid wordt de zinsnede «dan nadat een maand is
verstreken na de bekendmaking van het voornemen, bedoeld in het
vierde lid» vervangen door: dan nadat vier weken zijn verstreken nadat
van het voornemen, bedoeld in het vierde lid, mededeling is gedaan.

G. Artikel 78 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «twee maanden» vervangen
door: acht weken.

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Van het besluit wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan
de inspecteur.

H. Artikel 81 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid worden de woorden «twee maanden» vervangen
door: acht weken.

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:
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3. Van het besluit wordt mededeling gedaan aan de wegaanlegger en
aan de inspecteur.

I. Artikel 87 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «een maand» vervangen door:
vier weken.

2. In het tweede lid worden de woorden «drie maanden» vervangen
door: dertien weken.

3. In het derde lid worden de woorden «een maand» vervangen door:
vier weken.

4. Het vierde lid vervalt.

5. In het vijfde lid, dat wordt vernummerd tot vierde lid, worden de
woorden «aan de verzoeker hebben toegezonden» vervangen door:
hebben bekendgemaakt.

J. In artikel 89, tweede lid, worden de woorden «een maand»
vervangen door: vier weken.

K. Artikel 90 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid, laatste volzin, komt te luiden als volgt:

Onze Minister doet van zijn besluit mededeling aan burgemeester en
wethouders.

2. Het vierde lid, laatste volzin, komt te luiden als volgt:

Hij doet van zijn besluit, houdende vaststelling van maatregelen,
mededeling aan burgemeester en wethouders en aan de wegbeheerder
of wegaanlegger.

L. Artikel 108, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. Onze Minister doet van een maatregel als bedoeld in het eerste lid
mededeling aan de raden der betrokken gemeenten en aan de staten der
betrokken provincies.

La. In artikel 148, tweede lid, wordt het woord «overheidsorgaan»
vervangen door: bestuursorgaan.

Lb. In artikel 163, tweede lid, onderdeel f, wordt het woord
«overheidsorganen» vervangen door: bestuursorganen.

M. Artikel 169 vervalt.

N. Artikel 171 vervalt.

0. In artikel 172, tweede en derde lid, worden de woorden «een
maand» telkens vervangen door: vier weken.

P. In artikel 184 wordt het woord «overheidsorganen» telkens
vervangen door: bestuursorganen.
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Artikel 8

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Stb. 1981, 236} wordt gewijzigd
als volgt:

A. Artikel 5, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede volzin worden de woorden «een maand» vervangen
door: vier weken.

2. De derde volzin vervalt.

3. De vierde volzin komt te luiden als volgt:
De verzoeker kan tegen een besluit tot weigering beroep instellen bij

Gedeputeerde Staten.

4. In de vijfde volzin worden de woorden «een maand» vervangen
door: vier weken.

5. De zesde volzin vervalt.

B. Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «twee maanden» vervangen
door «acht weken», worden de woorden «besluiten burgemeester en
wethouders» vervangen door «maken burgemeester en wethouders
bekend» en vervallen de woorden «en doen zij van dat besluit
mededeling aan de verkoper».

2. In het tweede lid worden de woorden «aan de verkoper hebben
bericht» vervangen door «hebben bekendgemaakt» en de woorden «na
ontvangst van dat bericht» door «na die bekendmaking».

C. In artikel 13 worden de woorden «De mededeling aan de verkoper
betreffende» vervangen door «Bij de bekendmaking van» en de woorden
«behelst een vermelding van de inhoud van artikel 14» door «wordt de
inhoud van artikel 14 vermeld».

Artikel 9

De Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (Stb. 1982, 494)
wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. Alvorens een besluit te nemen horen gedeputeerde staten de
inspecteur en burgemeester en wethouders.

2. Het vijfde en zesde lid worden vervangen door een nieuw vijfde lid,
dat komt te luiden als volgt:

5. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid, wordt binnen acht
weken na ontvangst van het verzoek beslist. Van het besluit wordt
mededeling gedaan aan de inspecteur en aan burgemeester en
wethouders.

Aa. Vervallen
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B. Artikel 7, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. Van het besluit wordt mededeling gedaan aan de inspecteur en aan
burgemeester en wethouders.

C. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de tweede volzin.

2. Het tweede en derde lid vervallen.

3. Het vierde lid wordt vernummerd tot tweede lid en komt te luiden
als volgt:

2. Gedeputeerde staten beslissen binnen vier weken na ontvangst van
het in het eerste lid bedoelde verzoek. Deze termijn kan door gedepu–
teerde staten eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd.

Ca. Vervallen

D. In artikel 10, derde lid, vervalt het gestelde na de punt-komma,
welke wordt vervangen door een punt.

E. Artikel 11a, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van een besluit, genomen krachtens artikel 11, eerste of tweede lid,
of krachtens het eerste lid, wordt mededeling gedaan aan de inspecteur
en aan burgemeester en wethouders.

F. Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde en vierde
lid tot tweede en derde lid.

2. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden als volgt:

2. Gedeputeerde staten, onderscheidenlijk Onze commissaris
beslissen binnen twee weken, onderscheidenlijk vierentwintig uur na
ontvangst van een verzoek als bedoeld in artikel 11a, eerste ïid, of als
bedoeld in het eerste lid.

G. Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervallen de woorden «binnen veertien dagen nadat
het hem is medegedeeld,»

2. In het tweede lid vervallen de woorden «binnen drie dagen nadat
het hem is medegedeeld,» en wordt een volzin toegevoegd, luidende als
volgt:

In afwijking van artikel 6.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.
) bedraagt de termijn voor het instellen van beroep door de

inspecteur drie dagen.

3. In het derde lid vervallen de woorden «dan wel ingevolge artikel 12,
derde lid, tweede volzin, geacht wordt te zijn genomen,».

4. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. In afwijking van artikel 6.4.15 van de Algemene wet bestuursrecht
beslist Onze Minister binnen twee weken na ontvangst van het beroep–
schrift.
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5. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Onverminderd afdeling 7.2 van de Algemene wet bestuursrecht
hoort Onze Minister, alvorens te beslissen, de inspecteur en burge–
meester en wethouders. Hij doet aan hen mededeling van zijn besluit.

H. Artikel 14 vervalt.

I. Artikel 15, vierde lid, komt te luiden als volgt

4. Van een besluit als bedoeld in een der voorgaande leden, wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 10

De Wet op de stads– en dorpsvernieuwing (Stb. 1984, 406) wordt als
volgt gewijzigd:

A. Artikel 10 komt te luiden als volgt:

Artikel 10

1. Op de voorbereiding van een leefmilieuverordening is de in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...) geregelde
procedure van toepassing.

2. Het ontwerp voor een leefmilieuverordening ligt gedurende vier
weken voor een ieder ter inzage, gedurende welke termijn een ieder
schriftelijk bij de gemeenteraad zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar
kan maken. De kennisgeving, bedoeld in artikel 3.4.3, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht, wordt tevens in de Staatscourant
geplaatst.

B. Artikel 11 komt te luiden als volgt:

Artikel 11

Zij die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt worden in de
gelegenheid gesteld deze tegenover de gemeenteraad nader toe te
lichten.

C. Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, waarvoor de aanduiding 1 vervalt, worden de
woorden «drie maanden» vervangen door «twaalf weken» en worden de
woorden «eerste lid» vervangen door «tweede lid».

2. Het tweede lid vervalt.

D. Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, laatste volzin, worden de woorden «één maand»
telkens vervangen door «vier weken» en worden de woorden «tot het
indienen van bezwaren» vervangen door: tot het kenbaar maken van
zienswijzen.

2. In het tweede lid wordt het zinsdeel «die bezwaren heeft»
vervangen door «die bedenkingen heeft» en wordt het zinsdeel «tegen de
verordening bezwaren indienen» vervangen door «zijn zienswijze over de
verordening kenbaar maken».
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3. In het derde lid wordt het zinsdeel «bezwaren hebben inpediend»
vervangen door «hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt» en vervalt het
woord «bezwaren».

E. Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de woorden «één maand» vervangen door:
vier weken.

2. Het tweede lid, eerste volzin, komt te luiden als volgt:

2. Gedeputeerde Staten beslissen, bij een met redenen omkleed
besluit, binnen twaalf weken na afloop van de in het eerste lid genoemde
termijn.

3. In het tweede lid, tweede volzin, worden de woorden «drie
maanden» vervangen door: twaalf weken.

F. In artikel 15, eerste lid, worden de woorden «één maand»
vervangen door: vier weken.

G. Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het woord «beslissing» vervangen door:
beschikking.

2. In het tweede lid wordt «artikel 12, eerste lid,» vervangen door:
artikel 12.

H. Artikel 21, derde en vierde lid, vervalt.

I. In artikel 22, eerste lid, worden de woorden «drie maanden»
vervangen door: twaalf weken.

J. Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het zinsdeel «binnen èén maand na de dag,
waarop het afschrift van het besluit verzonden is, bij de gemeenteraad
voorziening vragen» vervangen door: beroep instellen op de gemeen–
teraad.

2. Het tweede lid vervalt.

3. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, worden in de
eerste volzin de woorden «drie maanden» vervangen door «twaalf
weken» en in de tweede volzin worden de woorden «twee maanden»
vervangen door: acht weken.

4. Het vierde lid vervalt.

K. In artikel 25 wordt «artikel 12, eerste lid,» vervangen door: artikel
12.

L. In artikel 27, eerste lid, worden de woorden «drie maanden»
vervangen door: twaalf weken.

M. Artikel 34, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. Een door burgemeester en wethouders vastgesteld of gewijzigd
uitvoeringsschema of gedeelte daarvan wordt zo spoedig mogelijk, doch
in elk geval binnen vier weken na de vaststelling aan Gedeputeerde
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Staten meegedeeld. Tegelijk met deze mededeling wordt het voor een
ieder ter inzage gelegd. Artikel 3.4.3, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. De kennisgeving,
bedoeld in het eerste lid van dat artikel, wordt tevens in de Staatscourant
gedaan.

Artikel 11

Artikel 15 van de Leegstandwet (Stb. 1985, 566) wordt gewijzigd als
volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. De vergunning wordt door de eigenaar aangevraagd door het
indienen van een volledig en naar waarheid ingevuld formulier, dat van
gemeentewege overeenkomstig een door Onze Minister vastgesteld
model beschikbaar wordt gesteld.

2. In het vierde lid vervalt in de tweede volzin het woord
«schriftelijk» en in de laatste volzin de zinsnede «, tweede zin,».

Artikel 12

De Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiene en daarmee samenhangende wijzigingen van
andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen;
procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving) (21 087) en
het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1989 ingediende voorstel van
wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalmgen milieu–
hygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten
(milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provinciale milieuveror–
dening; totstandkoming algemene maatregelen van bestuur) (21 163) tot
wet worden verheven, wordt gewijzigd als volgt:

aA. In artikel 6, vierde lid, wordt het woord «overheidsorganen»
vervangen door: bestuursorganen.

A. Artikel 7, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Indien Onze Minister van oordeel is dat bij de kennisgeving niet aan
het bij of krachtens artikel 4 of 5 bepaalde is voldaan, deelt hij zulks
binnen vijf weken na de datum van ontvangst van de kennisgeving mede
aan degene die de kennisgeving heeft gedaan.

B. In artikel 12, eerste lid, worden de woorden «een maand»
vervangen door: vier weken.

C. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt in de eerste volzin de zinsnede «, nadat hij
degene die de kennisgeving heeft gedaan, in de gelegenheid heeft
gesteld terzake opmerkingen te maken,» en wordt in de derde volzin het
woord «bezwaar» vervangen door: bedenkingen.

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Met betrekking tot het ontwerp van een besluit als bedoeld in het
tweede lid wordt toepassing gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene
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wet bestuursrecht (Stb ). Onverminderd het bepaalde in deze
afdeling, zijn de artikelen 10, aanhef en onder a, 11 en 12, tweede lid,
van overeenkomstige toepassing. Het ontwerp ligt gedurende vier weken
voor een ieder ter inzage. De kennisgeving ingevolge artikel 3.4.3, eerste
lid, van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt door publikatie van
het ontwerp in de Staatscourant. Onze Minister doet van iedere
ontvangen zienswijze afschrift toekomen aan degene die de kennisgeving
heeft gedaan en voegt tevens een afschrift daarvan bij de ter inzage
liggende stukken.

3. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. Indien degene die zijn zienswijze heeft kenbaar gemaakt, daarom
verzoekt, kan Onze Minister beslissen dat zijn persoonlijke gegevens niet
worden bekendgemaakt. Het verzoek wordt, onder vermelding van de in
de eerste volzin bedoelde gegevens, tegelijkertijd met de zienswijzen
ingediend. Bij de kennisgeving als bedoeld in artikel 3.4.3, eerste lid, van
de Algemene wet bestuursrecht wordt de mogelijkheid dit verzoek te
doen vermeld.

4. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee weken na de bekendmaking
legt Onze Minister, onder gelijktijdige kennisgeving daarvan, zijn besluit
gedurende vier weken voor een ieder ter inzage. Met betrekking tot de
kennisgeving is het bepaalde in artikel 3.4.2, derde lid, en 3.4.3, eerste
en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige
toepassing.

5. In het zesde lid worden in de tweede volzin de woorden «binnen 30
dagen» vervangen door «binnen vijf weken» en worden in de laatste
volzin de woorden «en 10-12» vervangen door «10, aanhef en onder a,
11 en 12, tweede lid».

6. In het achtste lid vervalt de laatste volzin.

Ca. In artikel 15, derde lid, vervalt de laatste volzin.

Cb. In artikel 16, derde lid, worden de woorden «een maand» telkens
vervangen door «vier weken» en de woorden «bezwaren bij hem in te
dienen» door: bedenkingen bij hem in te brengen.

D. Artikel 22, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. Onze Minister stelt de in het eerste lid bedoelde lijst niet vast dan
nadat van het ontwerp van die lijst mededeling is gedaan in de Staats–
courant en aan een ieder de gelegenheid is geboden binnen twaalf
weken na die mededeling zijn zienswijze kenbaar te maken aan Onze
Minister.

E. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, eerste volzin, worden de woorden: «schriftelijk
opdragen» vervangen door: opdragen

2. Het eerste lid, vierde en vijfde volzin, komt te luiden als volgt:

Onze Minister, onderscheidenlijk Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid doet van een besluit als bedoeld in de eerste volzin
mededeling met overeenkomstige toepassing van artikel 14, vijfde lid.
Artikel 14, negende lid, eerste en laatste volzin, is tevens van overeen–
komstige toepassing.
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3. In het derde lid worden de woorden «drie maanden» vervangen
door: twaalf weken.

Ea. In artikel 24, tweede lid, wordt in onderdeel i, het woord
«overheidsorgaan» vervangen door «bestuursorgaan» en in onderdeel m
het woord «overheidsorganen» door: bestuursorganen.

Eb. In artikel 25 wordt het woord «overheidsorganen» vervangen door:
bestuursorganen.

F. Artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde lid vervalt.

2. In het vijfde lid, dat wordt vernummerd tot vierde lid, wordt het
woord «overheidsorganen» vervangen door: bestuursorganen.

3. Het zesde en zevende lid worden vernummerd tot vijfde en zesde
lieL

4. In het achtste lid, dat wordt vernummerd tot zevende lid, worden in
de eerste volzin de woorden «zevende lid» vervangen door: zesde lid.

G. Artikel 29, derde lid, derde en vierde volzin, komt te vervallen.

Ga. Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt.
2. Het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, komt te luiden

als volgt:

2. Een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid vervalt een
jaar nadat zij in werking is getreden of indien binnen die termijn een
algemene maatregel van bestuur ter vervanging van die regeling in
werking is getreden, op het tijdstip waarop die maatregel in werking
treedt. De termijn kan bij ministeriële regeling eenmaal met ten hoogste
een jaar worden verlengd.

H. Artikel 56 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt in de eerste volzin het woord «schriftelijk»
en vervalt de tweede volzin.

2. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Op een verzoek om geheimhouding beslist Onze Minister binnen
vier weken na ontvangst.

I. Artikel 57 vervalt.

J. Artikel 58 vervalt.

K. In artikel 61, derde en vierde lid, worden de woorden «een maand»
telkens vervangen door: vier weken.

L. In artikel 63 worden de woorden «artikel 26, vijfde lid» telkens
vervangen door: artikel 26, vierde lid.

M. In artikel 64, tweede lid, wordt het woord «overheidsorgaan»
vervangen door: bestuursorgaan.
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Artikel 13

De Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van
andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen;
procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving) (21 087) en
het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1989 ingediende voorstel van
wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieu–
hygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten
(milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provinciale milieuveror–
dening; totstandkoming algemene maatregelen van bestuur) (21 163) tot
wet worden verheven, wordt gewijzigd als volgt:

aA. In de artikelen 16, eerste lid, onderdeel d, 17, tweede lid, 18,
eerste en tweede lid, 29, eerste lid, 31, eerste lid, 32, 42, tweede lid,
onderdeel e, 43, eerste lid, 44, eerste en derde lid, 75, tweede lid, en 81
worden de woorden «overheidsorgaan» en «overheidsorganen» telkens
vervangen door «bestuursorgaan» respectievelijk «bestuursorganen».

bA. Artikel 21, tweede en derde volzin, komt te luiden als volgt:

Een zodanige ministeriële regeling vervalt zes maanden nadat zij in
werking is getreden of, indien binnen die termijn een algemene
maatregel van bestuur ter vervanging van die regeling in werking is
getreden, op het tijdstip van die inwerkingtreding. De termijn kan bij
ministeriële regeling eenmaal met ten hoogste zes maanden worden
verlengd.

A. Artikel 26, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van de beschikking, houdende de beslissing op zodanig verzoek,
wordt tevens mededeling gedaan aan de andere in het eerste lid
genoemde instantie die kan verzoeken toepassing aan de in artikel 23
bedoelde maatregelen te geven.

B. Artikel 27 komt te luiden als volgt:

Artikel 27

Een ingevolge artikel 23 of 24 genomen beschikking wordt onverwijld
aan de betrokkene bekendgemaakt alsmede medegedeeld aan de burge–
meester van de gemeente waar de verontreiniging, de aantasting of de
gevolgen daarvan zich voordoen, aan de inspecteur en aan de provinciale
bodembeschermingscommissie.

C. Artikel 43, tweede lid, vervalt, alsmede de aanduiding «1.» voor het
eerste lid.

D. Artikel 67 vervalt.

E. Artikel 69 vervalt.

F. In artikel 71, tweede en derde lid, wordt «een maand» telkens
vervangen door: vier weken.

Artikel 14

De Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347) wordt als volgt
gewijzigd:
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A. Artikel 6 vervalt.

B. In artikel 13, tweede lid, worden de woorden «drie maanden»
vervangen door: dertien weken.

C. Artikel 15 komt te luiden als volgt:

Artikel 15

1. Een besluit tot weigering van inschrijving in het register wordt niet
genomen dan nadat de indiener van het verzoek tot inschrijving in de
gelegenheid is gesteld aanvullende bewijsstukken ter ondersteuning van
het verzoek over te leggen.

2. Het bureau kan bepalen dat de indiener van het verzoek in persoon
voor hem zal verschijnen. De oproeping maakt van een zodanig besiuit
melding.

D. Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, sub c, vervalt het woord «schriftelijk».

2. In het derde lid worden de woorden «een maand is» vervangen door
«vier weken zijn» en vervailen de woorden «aan de ingeschrevene een
aangetekende brief is verzonden, waarin».

3. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. Elke doorhaling van een inschrijving op een der gronden, bedoeld in
het eerste lid, onder a-c, wordt onmiddellijk bekendgemaakt, onder
vermelding van hetgeen in artikel 18 is bepaald

E. In artikel 18, eerste lid, vervalt het woord «schriftelijk».

F. In artikel 19, eerste lid, worden de woorden «een maand»
vervangen door: vier weken.

G. Vervallen

HOOFDSTUK IX. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel 1

De Spoorwegwet (Stb. 1875, 67) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. De bestuurders kunnen tegen hetgeen hun aanbevolen werd,
beroep instellen bij de Minister.

2. Het vijfde lid vervalt.

B. In artikel 27d, eerste lid, komt de derde volzin te luiden als volgt:
Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven

omtrent de wijze waarop de voorstellen ter kennis van Onze Minister
worden gebracht.
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Artikel 2

In artikel 3 van de Belemmeringenwet Verordeningen (Stb. 1899, 129)
vervalt het tweede lid benevens de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

Artikel 3

De Waterstaatswet 1900 (Stb. 176), zoals deze komt te luiden nadat
het bij koninklijke boodschap van 11 juni 1987 ingediende voorstel van
wet houdende regels met betrekking tot de waterschappen (Water–
schapswet) (19 995), het bij koninklijke boodschap van 23 juni 1989
ingediende voorstel van wet houdende algemene regels ter verzekering
van de beveiliging door waterkeringen tegen overstromingen door het
buitenwater en regeling van daarmee verband houdende aangelegen–
heden (Wet op de waterkering) (21 195), alsmede het bij koninklijke
boodschap van 28 juni 1989 ingediende voorstel van wet houdende
instelling van een Raad voor verkeer en waterstaat (Wet Raad voor
verkeer en waterstaat) (21 199), tot wet worden verheven, wordt als
volgt gewijzigd:

A. Artikel 5h vervalt.

B. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede tot en met vierde lid komen te luiden als volgt:

2. Bij de voorbereiding van het besluit wordt toepassing gegeven aan
de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb ..... ...)
geregelde procedure, waarbij in ieder geval ter inzage worden gelegd
een plan van het werk waarbij de bij de uitvoering betrokken percelen
met hun kadastrale nummers zijn aangewezen, alsmede uittreksels uit de
kadastrale leggers betreffende die percelen.

3. Onverminderd artikel 3.4 3, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht wordt van de terinzagelegging voorafgaand kennis
gegeven aan hen die in de registers van het kadaster als eigenaren van
de percelen bekend staan voor zover hun woonplaatsen bekend en
binnen Nederland gelegen zijn.

4. De termijn waarbinnen zienswijzen naar voren kunnen worden
gebracht, eindigt op de laatste dag van terinzagelegging.

2. Vervallen

3. In het zesde lid worden de woorden «Wanneer bezwaren zijn
ingebracht» vervangen door: Wanneer zienswijzen naar voren zijn
gebracht.

4. Vervallen

5. Het negende lid vervalt.

C. Artikel 12a wordt als volgt gewijzigd:

1. Vervallen

2. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. Bij de voorbereiding van het bevel wordt toepassing gegeven aan
de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde
procedure.
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3. In het elfde lid vervalt de zinsnede «en dit ter kennis gebracht van
de derden, aan wie bij het bevel verplichtingen zijn opgelegd».

D. In artikel 34, tweede lid, worden de woorden «bedenkingen
inbrengen» vervangen door: hun zienswijze naar voren brengen.

E. Artikel 73 komt te luiden als volgt:

Artikel 73

Onverminderd artikel 3.5.4, eerste lid, van de Algemene wet bestuurs–
recht wordt van de krachtens de artikelen 70, 71 en 72 genomen
besluiten mededeling gedaan aan belanghebbenden.

F. In artikel 74, eerste lid, wordt de zinsnede «en geven daarvan
kennis aan Onze Minister voornoemd» vervangen door: en doen daarvan
mededeling door toezending van een afschrift aan Onze Minister
voornoemd.

G. In artikel 84, eerste lid, worden de woorden «naar Onze zienswijze»
vervangen door: naar Ons oordeel.

H. Artikel 85, zesde lid, komt te luiden als volgt:

6. Gedeputeerde staten of Onze Minister voornoemd, naar gelang de
vergoeding van die kosten aan een of meer provincies of aan het Rijk
moet geschieden, nemen zo spoedig mogelijk een gespecificeerd besluit
over het bedrag van de te vergoeden kosten.

I. Artikel 97, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. De beslissmg of en tot welk bedrag de in artikel 96 omschreven
verplichting zal worden opgelegd, geschiedt bij verordening van de
Staten van de provincie waarin de waterschappen, veenschappen of
veenpolders welke bij die beslissing belang hebben, gelegen zijn. Bij de
voorbereiding van de beslissing wordt toepassing gegeven aan de in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

J. In artikel 102 wordt «naar Onze zienswijze» vervangen door: naar
Ons oordeel.

Artikel 4

De Wet van 14 juli 1904, houdende bepalingen omtrent het onder–
nemen van droogmakerijen en indijkingen (Stb. 1904, 147) wordt als
volgt gewijzigd:

A. Artikel 3 komt te luiden als volgt:

Artikel 3

1. Gedeputeerde staten brengen advies uit over de aanvraag en geven
daarbij toepassing aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs–
recht (Stb , ...) geregelde procedure.

2. Naast de terinzagelegging van de stukken ter provinciale griffie
geschiedt deze tevens ter secretarie van een der gemeenten, waarin de
gronden zijn gelegen.

3. Indien voor het naar voren brengen van zienswijzen een hoorzitting
plaatsvindt, is daarbij een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat
aangewezen deskundige aanwezig.
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B. Artikel 4 vervalt.

C. Artikel 5 komt te luiden als volgt:

Artikel 5

1. Gedeputeerde staten onderzoeken het ontwerp en de naar voren
gebrachte zienswijzen en brengen daaromtrent een verslag uit aan Onze
Minister van Verkeer en Waterstaat, dat tevens hun advies behelst.

2. Zij zorgen dat een afschrift van dit verslag gedurende twee weken
op de in artikel 3, tweede lid, genoemde plaatsen ter inzage ligt, nadat
hiervan tevoren is kennis gegeven op dezelfde wijze als waarop op grond
van artikel 3.4.3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is
kennis gegeven van de aanvraag.

Artikel 5

De Rivierenwet (Stb. 1908, 339) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt:

1. In § 2 worden de woorden «dertig dagen» vervangen door
«vier weken», wordt voor de woorden «deze nederlegging» ingevoegd

het woord «van», worden de woorden «bekend gemaakt» vervangen door
«kennis is gegeven» en vervallen de woorden «bij aangetekenden brief».

2. In § 3 wordt na het woord «verstreken» ingevoegd:
, gedurende welke aan rechthebbenden de mogelijkheid wordt

geboden hun zienswijze naar voren te brengen.

3. In § 4 worden de woorden «dertig dagen» vervangen door: vier
weken.

4. In § 5 worden de woorden «dertig dagen» vervangen door: zes
weken.

B. Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

1. In § 1 worden de woorden «zestig dagen» vervangen door
«acht weken» en de woorden «dertig dagen» door «vier weken».

2. In § 2 wordt de zinsnede «Deze nederlegging wordt vooraf bekend–
gemaakt» vervangen door «Van deze nederlegging wordt vooraf kennis
gegeven» en vervallen de woorden «bij aangetekenden brief».

C. In artikel 25, § 2, worden de woorden «dertig dagen» vervangen
door: vier weken.

Artikel 6

Artikel 2 van de Wet van 15 december 1917 (Stb. 703), houdende
voorschriften omtrent aanleg en instandhouding van spoorwegen,
waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd, op wegen niet
onder beheer van het Rijk, wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid en komt te luiden
als volgt:
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2. Gedeputeerde staten geven met betrekking tot het ontwerp van de
beschikking toepassing aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Stb , ...) geregelde procedure.

3. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

4. Het vijfde en zesde lid vervallen.

5. Het zevende lid wordt vernummerd tot vierde lid en komt te luiden
als volgt:

4. Gedeputeerde staten geven de beschikking binnen zes maanden na
afloop van de termijn waarbinnen zienswijzen naar voren kunnen worden
gebracht.

6. Het achtste lid wordt vernummerd tot vijfde lid.

Artikel 7

De Verenwet (Stb. 1921, 838) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede, derde
en vierde lid tot eerste, tweede en derde lid.

2. In het tweede lid (nieuw) vervalt de laatste volzin.

B. Artikel 15 komt te luiden als volgt:

Artikel 15

1. De bekendmaking van een besluit tot vervallenverklaring geschiedt
door plaatsing in de Staatscourant.

2. Van het besluit wordt mededeling gedaan:
a. in een nieuwsblad van de gemeente of van een der gemeenten

waarin het veer is gelegen, en bij gebreke daarvan in dat van een
naburige gemeente;

b. door toezending of uitreiking aan de gerechtigden tot het veerrecht
en aan degene die het veer bedient.

C. Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «wordt bekend gemaakt»
vervangen door «wordt kennis gegeven» en de woorden «bij de bekend–
making» door «bij de kennisgeving».

2. In het tweede, derde en vierde lid wordt het woord «bekendmaking»
steeds vervangen door: kennisgeving.

3. In het zesde lid wordt het woord «bekendmaking» vervangen door
«kennisgeving» en vervallen de woorden «per aangetekenden brief».

D. Artikel 43 komt te luiden als volgt:

Artikel 43

De bekendmaking van het besluit waarbij het veerrecht wordt
opgeheven, geschiedt door plaatsing in de Staatscourant. Van het besluit
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wordt mededeling gedaan in een nieuwsblad van de gemeente of van
één der gemeenten waarin het veer is gelegen, en bij gebreke daarvan in
dat van een naburige gemeente.

Artikel 8

De Wegenwet (Stb. 1930, 342) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 10 vervalt.

B. Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Het gemeentebestuur geeft met betrekking tot de voorbereiding van
de beslissing op het verzoek toepassing aan de in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...) geregelde procedure.

2. In het vierde lid vervallen de woorden «gedurende dertig dagen,
nadat de kennisgeving van de weigering bij aangetekende brief aan den
verzoeker is gezonden,».

3. Het vijfde en zesde lid vervallen.

C. Artikel 34, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Bij de vaststelling van het ontwerp van de legger wordt toepassing
gegeven aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
geregelde procedure. Het vastgestelde ontwerp wordt, vergezeld van de
ingekomen zienswijzen en van het oordeel van burgemeester en
wethouders daaromtrent, toegezonden aan gedeputeerde staten.

D. Artikel 35, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Indien gedeputeerde staten voornemens zijn af te wijken van het in
artikel 34, tweede lid, bedoelde ontwerp, dan geven zij bij de vaststelling
van de legger toepassing aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht geregelde procedure.

E. Artikel 36 komt te luiden als volgt:

Artikel 36

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften
gegeven omtrent de wijze waarop ingevolge artikel 34, tweede lid, en
artikel 35, tweede lid, zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht.

Artikel 9

Artikel 6 van de Binnenvaartrampenwet (Stb. 1931, 289) vervalt.

Artikel 10

De Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 9e wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid vervalt.
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2. In het vierde lid, dat wordt vernummerd tot derde lid, vervallen in
de tweede volzin de woorden «en in de Nederlandse Staatscourant
bekendgemaakt» en vervalt de laatste volzin.

3. Het vijfde tot en met zevende lid worden vernummerd tot vierde tot
en met zesde lid.

4. Het achtste lid vervalt.

B. Artikel 9g wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vijfde lid vervallen in de tweede volzin de woorden «en in de
Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt» en vervalt de laatste volzin.

2. Het zevende lid vervalt, onder vernummering van het achtste en
negende lid tot zevende en achtste lid.

3. In het zevende lid (nieuw) vervallen de woorden «bij in de Neder–
landse Staatscourant bekend te maken besluit».

C. Artikel 9i, derde lid, vervalt.

D. Artikel 18b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «veertien dagen» vervangen
door «twee weken», vervalt het woord «schriftelijk» en vervalt de laatste
volzin.

2. Het tweede lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de tweede volzin worden de woorden «veertien dagen» vervangen
door «twee weken» en de woorden «schriftelijk tot Onze Minister richten
met het verzoek om een nader onderzoek» door «Onze Minister
verzoeken te beslissen tot een nader onderzoek».

- In de derde volzin worden de woorden «Het verzoek wordt niet in
behandeling genomen indien niet tegelijk met het verzoekschrift»
vervangen door «Tegelijk met het verzoek wordt» en vervalt het woord
«wordt».

- In de vierde volzin vervallen de woorden «en maakt deze besluiten
bekend in de Staatscourant».

3. In het derde lid vervalt de tweede volzin.

4. In het zesde lid worden in de eerste volzin de woorden «veertien
dagen» vervangen door «twee weken» en in de tweede volzin de
woorden «nadat de kennisgeving van het besluit is verzonden» door «na
de bekendmaking van dat besluit».

Artikel 11

De Verkeerswet tegen lintbebouwing (Stb. 1937, 522) wordt gewijzigd
als volgt:

A. Artikel 3 vervalt.

B. Artikel 6 komt te luiden als volgt:
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Artikel 6

1. Onze Minister geeft geen uitvoering aan het eerste lid van artikel 5,
dan nadat met betrekking tot het ontwerp-besluit toepassing is gegeven
aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb )
geregelde procedure.

2. De ter inzagelegging van de stukken geschiedt ter secretarie van elk
der gemeenten, binnen welker gebied het besluit zal werken.

3. Burgemeesters van de in het tweede lid genoemde gemeenten
dragen, op Rijkskosten, zorg voor de in artikel 3.4.3, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht, bedoelde kennisgeving.

4. De zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht ter secretarie
van de in het tweede lid genoemde gemeenten.

5. Afschrift van het besluit wordt door Onze Minister zo spoedig
mogelijk toegezonden aan de burgemeesters der gemeenten, binnen
welker gebied het zal werken, die voor onverwijlde bekendmaking op
Rijkskosten zorg dragen.

Artikel 12

De Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervallen de woorden «bij een met redenen
omklede beschikking».

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Van een beschikking waarbij een machtiging wordt verleend,
geschorst of ingetrokken, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

B. In artikel 11, derde lid, wordt het woord «beschikkingen» vervangen
door: besluiten.

C. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vijfde lid vervalt.

2. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.

3. In het zevende lid, dat wordt vernummerd tot zesde lid, komt de
laatste volzin te luiden als volgt:

Van de beschikkingen ter zake wordt mededeling gedaan in de Staats–
courant.

D. Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Met betrekking tot de vaststelling van een ontwerp-aanwijzing
wordt toepassing gegeven aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Stb ...) geregelde procedure.

2. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende als volgt:

5. De terinzagelegging van de stukken geschiedt ter griffie en ter
secretarie van respectievelijk de provincies en gemeenten, bedoeld in
artikel 19, tweede en derde lid.
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E. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «de nederleggingen, bedoeld in
het eerste lid van artikel 20» vervangen door: de terinzagelegging,
bedoeld in artikel 3.4.2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot
tweede lid.

3. In het vierde lid, dat wordt vernummerd tot derde lid, komt de
eerste volzin te luiden als volgt:

Zienswijzen als bedoeld in artikel 3.4.4, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht, kunnen door een ieder schriftelijk naar voren worden
gebracht bij een commissie, ingesteld door gedeputeerde staten van een
provincie als bedoeld in artikel 19, tweede lid; mondeling kunnen ziens–
wijzen naar voren worden gebracht op een door deze commissie vast te
stellen zitting.

4. Het vijfde lid vervalt.

F. Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «voor het indienen van schrif–
telijke bezwaren» vervangen door «voor het schriftelijk naar voren
brengen van zienswijzen» en de woorden «ingebrachte bezwaren» door
«naar voren gebrachte zienswijzen».

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Het advies is vergezeld van de schriftelijk naar voren gebrachte
zienswijzen en van een verslag van hetgeen op de hoorzitting mondeling
naar voren is gebracht.

G. Artikel 23, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van de terinzagelegging wordt door de zorg van gedeputeerde
staten tevoren kennis gegeven in de Staatscourant en in één of meer
door hen aan te wijzen nieuwsbladen. De burgemeester van elke
gemeente als bedoeld in artikel 19, tweede en derde lid, geeft van de
terinzagelegging eveneens kennis op de gebruikelijke wijze.

H. Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin vervallen de woorden «bij met redenen omklede
beschikking».

- In de derde volzin vervallen de woorden «bij aangetekend schrijven».

- De laatste volzin vervalt.

2. In het vierde lid wordt het woord «Alle» vervangen door «Van alle»
en de woorden «worden in de Nederlandse Staatscourant bekend
gemaakt» door «wordt in de Staatscourant mededeling gedaan».

I. In artikel 27, eerste lid, vervallen de woorden «bij met redenen
omklede beschikking».
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la. In artikel 37f, tweede lid, worden de woorden «een besluit tot
toepassing van bestuursdwang» vervangen door: een beschikking tot
toepassing van bestuursdwang.

Ib. Artikel 37g, zesde lid, vervalt.

J. In artikel 41 vervalt de zinsnede «, bij met redenen omklede
beschikking».

K. Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid komt de aanhef te luiden als volgt:
Met betrekking tot een verbod als bedoeld in artikel 38, wordt

toepassing gegeven aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht geregelde procedure, waarbij in ieder geval ter inzage
worden gelegd:.

2. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende als volgt:

3. De terinzagelegging geschiedt ter griffie van de provincie of de
provincies waarin het terrein is gelegen.

L. Artikel 43 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «De nederlegging, bedoeld in
artikel 42» vervangen door: De terinzagelegging, bedoeld in artikel 3.4.2,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Onverminderd artikel 3.4.3, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht wordt van de terinzagelegging schriftelijk afzonderlijk
kennisgegeven aan:

a. de personen, vermeld op de in artikel 42 bedoelde lijst, en
b. de exploitant van het luchtvaartterrein.

3. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. De in artikel 3.4.4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
bedoelde zienswijzen kunnen worden ingebracht bij een commissie,
bestaande uit:

I. een lid van gedeputeerde staten, door hen aangewezen;
II. een door Onze Minister aangewezen deskundige;
III. de burgemeester van elke gemeente, waarbinnen de terreinen zijn

gelegen, of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger.

M. Artikel 44 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en
met vierde lid tot eerste tot en met derde lid.

2. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden als volgt:

2. De commissie zendt het advies, vergezeld van de schriftelijk naar
voren gebrachte zienswijzen alsmede van het verslag van hetgeen op de
hoorzitting naar voren is gebracht, zo spoedig mogelijk aan Onze
Minister.

N. In artikel 45, tweede lid, onderdeel b, worden de woorden «bij
aangetekende brief aan» vervangen door «afzonderlijk schriftelijk aan» en
de woorden «mondelinge of schriftelijke bezwaren» door «hun ziens–
wijze».
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0. Artikel 46 vervalt.

P. In artikel 47, eerste lid, vervalt de zinsnede «, bij met redenen
omklede beschikking».

Q. Artikel 48 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel b, vervallen de woorden «bij aangete–
kende brief» en worden de woorden «mondeling of schriftelijk bezwaren»
vervangen door «hun zienswijze».

2. In het tweede lid komt de eerste volzin te luiden als volgt:
Van de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde beschikkingen wordt

mededeling gedaan in de Staatscourant.

R. Artikel 74 vervalt.

Artikel 13

In artikel 7, derde lid, van de Deltawet (Stb. 1958, 246) vervalt in de
eerste volzin de zinsnede «een met redenen omklede» en vervalt de
tweede volzin.

Artikel 14

De Vervoersnoodwet (Stb. 1962, 571) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 18, derde lid, vervallen de woorden «binnen drie maanden
na dagtekening der beslissmg».

B. Artikel 26 vervalt.

C. Artikel 29 vervalt.

Artikel 15

De Havennoodwet (Stb. 1963, 222) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 6, derde lid, komt het achter de puntkomma gestelde te
luiden als volgt:

van de beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de
Staatscourant.

B. In artikel 14, derde lid, vervallen de woorden «binnen drie maanden
na dagtekening der beslissing».

C. Artikel 21 vervalt.

Artikel 16

In de Wet gevaarlijke stoffen (Stb. 1963, 313), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 28 juni 1989 ingediende
voorstel van wet houdende instelling van een Raad voor verkeer en
waterstaat (Wet Raad voor verkeer en waterstaat) (21 199) tot wet wordt
verheven, vervalt artikel 6j.

Artikel 17

De Ontgrondingenwet (Stb. 1965, 509) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 8, vierde lid, eerste volzin, worden de woorden «de
ingekomen bezwaarschriften» vervangen door «de naar voren gebrachte
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zienswijzen» en komt het gestelde achter de puntkomma te luiden als
volgt: zij doen daarvan mededeling aan de aanvrager en aan degenen die
hun zienswijze naar voren hebben gebracht.

B. Artikel 9 vervalt.

C. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Op de voorbereiding van een besluit betreffende verlening,
wijziging, intrekking of weigering van een vergunning is de in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...) geregelde
procedure van toepassing. Onverminderd artikel 3.4.4, eerste lid, van die
wet worden, op de wijze bij de in artikel 5 bedoelde regelingen voor te
schrijven, de besturen van de belanghebbende provincies, gemeenten,
waterschappen, veenschappen, veenpolders, Kamers van Koophandel en
Fabrieken, het Landbouwschap of andere daarvoor in aanmerking
komende instellingen uitdrukkelijk uitgenodigd hun zienswijze mondeling
of schriftelijk naar voren te brengen. Indien de voorbereiding van een
besluit betreffende een wijziging of intrekking van een vergunning niet
het gevolg is van een daartoe strekkende aanvraag van de houder van de
vergunning, wordt deze eveneens uitgenodigd zijn zienswijze naar voren
te brengen.

2. In het tweede lid komt de eerste volzin te luiden als volgt:
Onverminderd artikel 3.4.2, vierde lid, van de Algemene wet bestuurs–

recht worden de desbetreffende stukken ter inzage gelegd op de secre–
tarie van de gemeente waarin de percelen waarop de aanvraag
betrekking heeft, zijn gelegen.

3. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. De mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen, staat open
voor een ieder.

D. In artikel 12, eerste lid, tweede volzin, wordt de zinsnede «tot het
indienen van bezwaren of het anderszins doen blijken van hun gevoelen»
vervangen door: hun zienswijze naar voren te brengen.

E. Artikel 13 vervalt.

F. Artikel 14 komt te luiden als volgt:

Artikel 14

1. Van een besluit tot verlening, wijziging, intrekking of weigering van
een vergunning of van een besluit waarbij de beslissing wordt verdaagd,
wordt mededeling gedaan door toezending van een afschrift aan de in
artikel 10, eerste lid, bedoelde besturen.

2. Met betrekking tot ontgrondingen van eenvoudige aard kan bij de
regelingen, bedoeld in artikel 5, worden bepaald dat voor de daarbij aan
te wijzen gevallen het eerste lid niet van toepassing is.

G. Artikel 15 vervalt.

H. In artikel 26, eerste lid, worden de woorden «een belanghebbende,
als bedoeld bij artikel 14, eerste lid» vervangen door: de aanvrager of de
houder van de vergunning, de in artikel 10, eerste lid, bedoelde besturen
en degenen die overigens hun zienswijze naar voren hebben gebracht.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 061, nr. 173 103



Artikel 18

De Wet uitkeringen wegen (Stb. 1966, 367) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 1, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Gedeputeerde staten brengen geen advies uit omtrent een rijkswe–
genplan dan nadat zij met betrekking tot dit plan toepassing hebben
gegeven aan de procedure, geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht (Stb , ...). De stukken worden ter inzage gelegd ter
griffie van de provincie. De naar voren gebrachte zienswijzen worden
met het advies overgelegd.

B. Artikel 2, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. Provinciale staten besluiten niet tot vaststelling van een secundair
wegenplan dan nadat gedeputeerde staten met betrekking tot dit plan
toepassing hebben gegeven aan de procedure, geregeld in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht. De naar voren gebrachte ziens–
wijzen worden bij de inzending van het plan ter verkrijging van de in het
vierde lid bedoelde goedkeuring overgelegd.

C. Artikel 3, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. Provinciale staten besluiten niet tot vaststelling van een tertiair
wegenplan dan nadat gedeputeerde staten met betrekking tot dit plan
toepassing hebben gegeven aan de procedure, geregeld in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 19

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1981, 573), zoals
deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989
ingediende voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzi–
gingen van andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrich–
tingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
(21 087) en het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1989 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van
andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provin–
ciale milieuverordening; totstandkoming algemene maatregelen van
bestuur) (21 163) tot wet worden verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. Aan artikel 1a wordt een lid toegevoegd, luidende als volgt:

4. Op de voorbereiding van een algemene maatregel van bestuur als
bedoeld in het eerste lid, is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Stb ) geregelde procedure van toepassing. De terin–
zagelegging van de stukken geschiedt op het ministerie van elk van beide
ministers. Van de kennisgeving, bedoeld in artikel 3.4.3, eerste lid, van
genoemde wet, wordt onverwijld mededeling gedaan aan de Staten–
Generaal.

Aa. In artikel 2b, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 2c, tweede lid,
7, derde, 7a, vierde lid, 24 en 25, tweede lid, worden de woorden
«overheidsorgaan» en «overheidsorganen» telkens vervangen door
«bestuursorgaan» respectievelijk «bestuursorganen».

B. In artikel 2b, vierde lid, wordt het woord «bekendgemaakt»
vervangen door: openbaar gemaakt.
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C. In artikel 2c, tweede lid, laatste volzin, wordt voor de woorden «de
beschikking» het woord «van» geplaatst en worden de woorden «wordt
bekendgemaakt door kennisgeving» vervangen door «mededeling wordt
gedaan».

D. In artikel 3, derde lid, vervallen de woorden «, derde lid,».

E. Artikel 5, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Op de voorbereiding van een verordening als bedoeld in het eerste
lid, is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde
procedure van toepassing.

F. In artikel 7b, vierde lid, worden de woorden «twee maanden»
vervangen door: acht weken.

Fa. In artikel 7d, tweede lid, worden de woorden «twee maanden»
vervangen door: acht weken.

G. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste en tweede lid vervallen.

2. Voor het derde lid vervalt de aanduiding «3.»; in de laatste volzin
van dit lid wordt het gestelde na «bij afzonderlijke beschikking»
vervangen door een punt.

3. Het vierde lid vervalt.

H. Vervallen.

I. Artikel 27 vervalt.

J. In de artikelen 31, vierde lid, laatste volzin, en 31a, eerste lid,
laatste volzin, worden de woorden «Artikel 9, derde lid» telkens
vervangen door: Artikel 9.

K. In artikel 33, derde en vierde lid, worden de woorden «een maand»
telkens vervangen door: vier weken.

Artikel 20

De Deltaschadewet (Stb. 1971, 86) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 23 worden de woorden «in de Staatscourant te publiceren
beschikking» vervangen door: regeling

B. Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste, tweede en derde lid vervallen.

2. In het vierde lid, dat wordt vernummerd tot eerste lid, worden de
woorden «Indien de schade zich na de datum van inwerkingtreding van
deze wet voordoet, moet de aanvraag» vervangen door: De aanvraag om
een tegemoetkoming in de schade moet.

3. In het vijfde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, worden de
woorden «van de in het derde en vierde lid genoemde termijnen»
vervangen door: van de in het eerste lid genoemde termijn.
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4. Het zesde lid wordt vernummerd tot derde lid.

C. In artikel 25 vervallen het eerste en tweede lid, benevens de
aanduiding «3.» voor het derde lid.

D. Artikel 28, derde lid, vervalt.

E. Artikel 34 vervalt.

Artikel 21

Artikel 12 van de Vaarplichtwet (Stb. 1972, 445) komt te luiden als
volgt:

Artikel 12

1. Tegen een beslissing krachtens deze wet genomen door Onze
Minister of een ander bestuursorgaan, kunnen belanghebbenden
bezwaar maken onderscheidenlijk beroep instellen bij Onze Minister.

2. Onze Minister beslist op het bezwaar– of beroepschrift na een bij
algemene maatregel van bestuur in te stellen adviescommissie te hebben
gehoord, waarin werkgevers en werknemers gelijkelijk zijn vertegen–
woordigd. De algemene maatregel van bestuur regelt de benoeming, de
samenstelling en de werkwijze van de commissie.

3. Indien het bezwaar– of beroepschrift telegrafisch of per telex wordt
ingediend, kan de ondertekening, in afwijking van artikel 6.2.0a van de
Algemene wet bestuursrecht (Stb ), achterwege blijven.

4. Onze Minister kan bepalen dat het bezwaar of beroep de werking
van de beslissing schorst.

Artikel 22

De Wet arbeids– en rusttijden zeescheepvaart (Stb. 1973, 380) wordt
gewijzigd als volgt:

A. Artikel 3, vierde lid, vervalt.

B. Artikel 10 vervalt.

Artikel 23

Artikel 10 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen (Stb. 1974, 346)
vervalt.

Artikel 24

De Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1981, 695), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van
andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen;
procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving) (21 087) tot
wet wordt verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 6a vervalt de zinsnede «bij een in de Nederlandse Staats–
courant bekend te maken beschikking,»

B. In artikel 6b wordt het woord «maakt» vervangen door «geeft» en
het woord «bezwaar» door «blijk van zijn bedenkingen».
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C. Artikel 8, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Bij regeling van Onze Minister wordt bepaald welke gegevens
moeten worden verstrekt bij een verzoek om ontheffing of tot wijziging
van de aan de ontheffing verbonden voorschriften. Bij regeling van Onze
Minister kan worden bepaald dat een zodanig verzoek moet worden
ingediend bij een daarbij aangewezen instantie.

D. In artikel 8a, eerste lid, vervalt de laatste volzin.

E. Artikel 8b wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het tweede lid, waarvoor de aanduiding «2.» vervalt, wordt
gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin vervalt de zinsnede «, als bedoeld in het eerste
lid,» en worden de woorden «een maand» vervangen door: vier weken.

- In de tweede volzin wordt het woord «verzending» vervangen door:
bekendmaking.

- De derde volzin komt te luiden als volgt: Van de terinzagelegging
wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Ea. In artikel 9, tweede lid, worden de woorden «artikel 8b, eerste lid,»
vervangen door: artikel 8b.

F. Artikel 16 vervalt.

Artikel 25

De Wet sloopregeling binnenvaart (Stb. 1976, 411), zoals deze komt
te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 28 juni 1987
ingediende voorstel van wet tot instelling van een Raad voor verkeer en
waterstaat (Wet Raad voor verkeer en waterstaat) (21 199) tot wet wordt
verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de laatste volzin.

2. In het tweede lid vervallen in de eerste volzin de woorden «onder
vermelding van gronden».

B. Artikel 20 vervalt.

Artikel 26

De Wedervergeldingswet zeescheepvaart (Stb. 1977, 313) wordt
gewijzigd als volgt:

A. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt het woord «beschikking» steeds vervangen
door: besluit.

2. Het derde lid vervalt.

B. In artikel 6 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.
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C. In artikel 7 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

D. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt.

2. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, wordt het
woord «beschikking» vervangen door: besluit.

E. In artikel 9, eerste lid, worden in de eerste volzin de woorden
«artikel 2, tweede lid» vervangen door «artikel 2, eerste lid» en de
woorden «kennis gegeven» door «mededeling gedaan» en wordt in de
tweede volzin het woord «kennisgeving» vervangen door «mededeling».

F. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «bij beschikking, in deze wet
verder genoemd wedervergeldingsbeschikking» vervangen door: bij
regeling, in deze wet verder genoemd wedervergeldingsregeling.

2. In het tweede lid wordt het woord «wedervergeldingsbeschikking»
vervangen door: wedervergeldingsregeling.

G. Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

1. De aanduiding «1.» voor het eerste lid vervalt; het daarin voorko–
mende woord «wedervergeldingsbeschikking» wordt vervangen door:
wedervergeldingsregeling.

2. Het tweede lid vervalt.

H. Artikel 11d wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden vóór het woord «bepalen» ingevoegd de
woorden «bij regeling» en worden de woorden «bij beschikking»
vervangen door «daarbij».

2. In het tweede lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

I. In artikel 12, eerste lid, worden de woorden «degene die door de
beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen,» vervangen door: de
belanghebbende.

Artikel 27

In de Instellingswet Raad voor de Verkeersveiligheid (Stb. 1981, 209),
zoals deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 28 juni
1989 ingediende voorstel van wet tot instelling van een Raad voor
verkeer en waterstaat (Wet Raad voor verkeer en waterstaat) (21 199)
tot wet wordt verheven, vervalt artikel 14d.

Artikel 28

De Grondwaterwet (Stb. 1981, 392), zoals deze komt te luiden nadat
het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989 ingediende voorstel van
wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieu–
hygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten
(vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor
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vergunningen en ontheffingen; handhaving) (21 087) en het bij konink–
lijke boodschap van 28 juni 1989 ingediende voorstel van wet tot
instelling van een Raad voor verkeer en waterstaat (Wet Raad voor
verkeer en waterstaat) (21 199) tot wet worden verheven, wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 6b vervalt.

B. Vervallen.

C. In artikel 16, eerste lid, vervalt het woord «schriftelijk».

Ca. In artikel 20, tweede lid, wordt het woord «overheidsorganen»
vervangen door: bestuursorganen.

D. In artikel 25 vervallen het derde en vierde lid.

Da. Artikel 31, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. De beschikking waarbij de gedoogplicht wordt opgelegd, wordt ten
minste twee weken voor de aanvang van het onderzoek aan de rechtheb–
benden bekendgemaakt.

Db. Artikel 39 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «dertig dagen» vervangen door
«vier weken», het woord «bezwaren» telkens door «bedenkingen», het
woord «indienen» door «inbrengen» en de woorden «hun bezwaarschrift»
door: het schriftelijk inbrengen van bedenkingen.

2. In het tweede lid wordt het woord «bezwaren» vervangen door:
bedenkingen.

E. Hoofdstuk VI A vervalt.

Artikel 29

De Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 2 vervalt.

B. Artikel 4, vierde lid, vervalt.

C. In artikel 5 vervalt het zesde lid, onder vernummering van het
zevende lid tot zesde lid.

D. Artikel 8, vierde en vijfde lid, komen te luiden als volgt:

4. Het hoofd van de scheepvaartinspectie doet van een bes'uit tot
ongeldigverklaring mededeling in de Staatscourant.

5. Onverminderd artikel 3.5.1 van de Algemene wet bestuursrecht
(Stb ) treedt een besluit tot ongeldigverklaring in werking met
ingang van de dag na die waarop de in het vierde lid bedoelde
mededeling is gedaan.

E. In artikel 9 vervalt het vierde lid, onder vernummering van het vijfde
lid tot vierde lid.

F. In artikel 14 vervalt het derde lid, onder vernummering van het
vierde lid tot derde lid.

G. Artikel 21, derde lid, komt te luiden als volgt:
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3. Bij de weigering wordt de aanvrager opmerkzaam gemaakt op het
bepaalde in het vorige lid, indien hij nog niet door een deskundige is
onderzocht.

H. Artikel 25, vierde en vijfde lid, komen te luiden als volgt:

4. Degene die met de afgifte van vaarbewijzen is belast, doet van een
besluit tot ongeldigverklaring mededeling in de Staatscourant.

5. Onverminderd artikel 3.5.1 van de Algemene wet bestuursrecht
treedt een besluit tot ongeldigverklaring in werking met ingang van de
dag na die waarop de in het vierde lid bedoelde mededeling is gedaan.

I. In artikel 28, tweede lid, komt de laatste volzin te luiden als volgt:
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

J. Artikel 30, vierde lid, vervalt.

K. Artikel 31 komt te luiden als volgt:

Artikel 31

Het beroepschrift wordt in tweevoud ingediend bij de secretaris van de
commissie.

L. In artikel 38 vervallen in het derde lid de woorden «bij aangete–
kende brief».

M. Artikel 39, derde lid, vervalt.

N. Artikel 40 vervalt.

0. Artikel 41 vervalt.

P. Artikel 42 vervalt.

Q. Artikel 53 vervalt.

Artikel 30

De Wet vervoer over zee (Stb. 1982, 629) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 5 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

B. In artikel 16, vijfde lid, vervalt de eerste volzin en worden in de
tweede volzin de woorden «opmerkingen te maken» vervangen door «zijn
zienswijze naar voren te brengen».

C. In artikel 22 vervalt het woord «schriftelijke».

D. Artikel 23, tweede lid, vervalt.

E. In artikel 24, tweede lid, tweede volzin, worden de woorden
«opmerkingen te maken» vervangen door: zijn zienswijze naar voren te
brengen.

F. Vervallen

G. Artikel 38 vervalt.
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Artikel 31

De Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Stb. 1983, 683)
wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Tegen beslissingen van een ambtenaar als bedoeld in artikel 14, kan
iedere belanghebbende beroep instellen bij Onze Minister.

2. In het tweede lid worden de woorden «Het bezwaarschrift moet
gemotiveerd zijn en» vervangen door: Het beroepschrift moet zijn.

3. In het derde lid wordt het woord «bezwaarschrift» steeds vervangen
door: beroepschrift.

4. Het vierde en vijfde lid komen te luiden als volgt:

4. Indien het beroepschrift telegrafisch of per telex wordt ingediend,
kan de ondertekening, in afwijking van artikel 6.2.0a van de Algemene
wet bestuursrecht (Stb , ...), achterwege blijven.

5. Onze Minister kan bepalen dat het beroep de werking schorst van
de beslissing waartegen het is gericht.

B. Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de eerste volzin en wordt in de tweede
volzin het woord «hij» vervangen door: Onze Minister.

2. Het tweede, derde en vierde lid vervallen, benevens de aanduiding
«1.» voor het eerste lid.

C. Artikel 33 vervalt.

Artikel 32

De Wet Autovervoer Goederen (Stb. 1987, 97) wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 12a, eerste lid, laatste volzin, komt te luiden als volgt:
Indien voor het naar voren brengen van een zienswijze op grond van

artikel 3.4.4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...)
een hoorzitting wordt gehouden, bedraagt de termijn zes maanden.

B. Artikel 34 komt te luiden als volgt:

Artikel 34

1. De Commissie geeft met betrekking tot de tot haar gerichte
aanvragen om vergunning toepassing aan de in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure, behoudens in bij
algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen die voor anderen
dan de aanvrager van geringe betekenis zijn.
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2. De terinzagelegging van de stukken geschiedt ten kantore van een
door haar aan te wijzen Rijksinspecteur.

C. Artikel 34a wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. In de gevallen waarin de Commissie blijkt dat er onder ondernemers
van beroepsgoederenvervoer een streven tot samenwerking bestaat, is zij
te allen tijde bevoegd de beslissing op de aanvraag om een vergunning
als bedoeld in artikel 34, eerste lid, gedurende een termijn van ten
hoogste een jaar op te schorten:

a. hetzij op verzoek van die ondernemers, voor zover zij de aanvraag
hebben ingediend of hun zienswijze op grond van artikel 3.4.4, eerste lid,
van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht,

b. hetzij ambtshalve.

2. In het vierde lid worden de woorden «artikel 34, eerste lid»
vervangen door: artikel 34, tweede lid.

D. Artikel 34b komt te luiden als volgt:

Artikel 34b

1. De Inspecteur-Generaal geeft met betrekking tot de aanvraag om
een vergunning, ten aanzien waarvan artikel 10, derde lid, toepassing
heeft gevonden, toepassing aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht geregelde procedure, behoudens in bij algemene
maatregel van bestuur te bepalen gevallen die voor anderen dan de
aanvrager van geringe betekenis zijn.

2. De stukken worden ter inzage gelegd ten kantore van de Rijksin–
specteur in wiens district de onderneming is gevestigd.

3. De artikelen 35, 36, 41 en 42 zijn van overeenkomstige toepassing.

E. Artikel 34c wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. In de gevallen waarin de Inspecteur-Generaal blijkt dat er onder
ondernemers van beroepsgoederenvervoer een streven tot samen–
werking bestaat, is hij te allen tijde bevoegd de beslissing op de
aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 34b, eerste lid,
gedurende een termijn van ten hoogste een jaar op te schorten:

a. hetzij op verzoek van die ondernemers, voor zover zij de aanvraag
hebben ingediend of hun zienswijze op grond van artikel 3.4.4, eerste lid,
van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht,

b. hetzij ambtshalve.

2. In het derde lid worden de woorden «artikel 34b, eerste lid,»
vervangen door: artikel 3.4.2, eerste lid, van de Algemene wet bestuurs–
recht.

F. In artikel 35 vervalt het eerste lid, onder vernummering van het
tweede tot en met vierde lid tot eerste tot en met derde lid.

G. In artikel 36, derde lid, worden de woorden «35, eerste, tweede en
vierde lid» vervangen door: 35, eerste en derde lid.
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H. Artikel 41 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «35, eerste, tweede en vierde
lid» vervangen door: 35, eerste en derde lid.

2. Het derde en vierde lid vervallen.

I. In artikel 42, tweede lid, vervalt de tweede volzin.

J. In artikel 42a vervalt het vierde lid, onder vernummering van het
vijfde lid tot vierde lid.

K. In artikel 45, onder ten tweede, sub c, worden de woorden «artikel
35, vierde lid» vervangen door: artikel 35, derde lid.

L. In artikel 46, eerste lid, vervallen de woorden «in de vorm van een
met redenen omklede beschikking».

M. Artikel 49 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Op de doorhaling van de inschrijving, bedoeld in het tweede, derde
en vierde lid, is artikel 46, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
Ten aanzien van de doorhaling, bedoeld in het tweede en derde lid, is
bovendien artikel 46, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

2. Het zesde lid vervalt.

N. Vervallen

0. In artikel 54 vervallen de woorden «binnen dertig dagen na de dag,
waarop de uitspraak aan de betrokkene is toegezonden».

Artikel 33

De Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 6, achtste lid, vervalt.

B. Vervallen

C. Artikel 67 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «uiterlijk een maand na de
datum van ingang van de dienstregeling» benevens de aanduiding «1.»
voor het artikellid.

2. Het tweede lid vervalt.

D. Artikel 68 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «uiterlijk een maand na de
datum van ingang van de dienstregeling».

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot
tweede lid.

E. Artikel 79 vervalt.

F. Artikel 85 vervalt.
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Artikel 34

De Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988, 352) wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 40 vervalt.

B. In artikel 52, tweede lid, wordt de zinsnede «wensen en bezwaren
met betrekking tot het ontwerp ter kennis brengen van» vervangen door:
met betrekking tot het ontwerp zijn zienswijze naar voren brengen bij.

Artikel 35

De Loodsenwet (Stb. 1988, 353) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 16, derde lid, worden in de eerste volzin de woorden
«schriftelijk bezwaren indienen» vervangen door «schriftelijk zijn ziens–
wijze naar voren brengen» en worden in de tweede volzin de woorden
«de ingekomen bezwaren» vervangen door «de naar voren gebrachte
zienswijzen».

B. Artikel 23, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. De algemene raad doet van een beschikking tot weigering van de
inschrijving in het register mededeling door toezending van een afschrift
daarvan aan het bestuur van de regionale corporatie.

C. Artikel 60 vervalt.

Artikel 36

De Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520) wordt
gewijzigd als volgt:

A. Artikel 33 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid komt de tweede volzin te luiden als volgt:
Indien degene op wie een gedoogplicht rust, tegen de kennisgeving

bedenkingen heeft, kan hij na ontvangst daarvan Onze Minister
verzoeken een beschikking te geven.

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Onze Minister geeft de beschikking binnen twee maanden na
ontvangst van het verzoek.

3. In het vierde lid wordt het woord «bezwaarschrift» vervangen door:
verzoek.

B. Vervallen

C. In artikel 43 vervallen de woorden «met redenen omklede».

Artikel 37

De Postwet (Stb. 1988, 522) wordt gewijzigd als volgt:

A. Vervallen

B. In artikel 15 vervallen de woorden «met redenen omklede».
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Artikel 38

De Wet op de waterhuishouding (Stb. 1989, 285), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 28 juni 1987 ingediende
voorstel van wet tot instelling van een Raad voor verkeer en waterstaat
(Wet Raad voor verkeer en waterstaat) (21 129) tot wet wordt verheven
wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Onze Minister geeft met betrekking tot het plan toepassing aan de
in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...)
geregelde procedure.

2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een
nieuw derde lid ingevoegd, luidende als volgt:

3. Onverminderd artikel 3.4.2, vierde lid, van de Algemene wet
bestuursrecht worden de stukken ter inzage gelegd ter griffie van de
betrokken provincies.

B. In artikel 25, eerste lid, vervalt het woord «schriftelijk».

C. Artikel 27 komt te luiden als volgt:

Artikel 27

Ten aanzien van de oppervlaktewateren onder beheer van het Rijk
onderscheidenlijk ten aanzien van de overige oppervlaktewateren kunnen
bij algemene maatregel van bestuur onderscheidenlijk bij provinciale
verordening gevallen worden aangewezen, waarin afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van
de beschikking op de aanvraag.

D. Artikel 28 vervalt.

E. Artikel 29 komt te luiden als volgt:

Artikel 29

De kwantiteitsbeheerder doet van een beslissing tot verlening van een
vergunning of tot weigering daarvan mededeling door toezending van
een afschrift aan de kwaliteitsbeheerder en aan gedeputeerde staten.

F. Artikel 31, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. Ten aanzien van de oppervlaktewateren onder beheer van het Rijk
onderscheidenlijk ten aanzien van de overige oppervlaktewateren kunnen
bij algemene maatregel van bestuur onderscheidenlijk bij provinciale
verordening gevallen worden aangewezen, waarin afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op een voornemen als
bedoeld in het eerste lid.

G. Artikel 32 vervalt.

H. Artikel 33 komt te luiden als volgt:
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Artikel 33

De kwantiteitsbeheerder doet van een beslissing tot wijziging of tot
weigering daarvan mededeling door toezending van een afschrift aan de
kwaliteitsbeheerder en aan gedeputeerde staten.

I. In artikel 34 vervallen het tweede en zesde lid, onder vernummering
van het derde, vierde en vijfde lid tot tweede, derde en vierde lid.

J. In artikel 35 vervallen het tweede en zesde lid, onder vernummering
van het derde tot en met vijfde lid tot tweede tot en met vierde lid.

K. Artikel 36, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. De eerste volzin vervalt.

2. In de laatste volzin worden de woorden «derde en vierde lid»
vervangen door: tweede en derde lid.

L Artikel 39 vervalt.

M. In artikel 40 vervalt het woord «schriftelijk».

N. De artikelen 47, 48 en 49 vervallen.

0. Artikel 57 vervalt.

Artikel 39

De Wet structurele sanering binnenvaart (Stb. 1990, 87) wordt
gewijzigd als volgt:

A. Artikel 17 vervalt.

B. Vervallen

Artikel 40

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 januari 1987 ingediende
voorstel van Wet houdende regels met betrekking tot het onderzoek naar
ongevallen met burgerluchtvaartuigen (Luchtvaartongevallenwet)
(19 854) tot wet wordt verheven, wordt deze als volgt gewijzigd:

In hoofdstuk VI vervalt Titel 5.

Artikel 41

Indien het bij koninklijke boodschap van 11 juni 1987 ingediende
voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de waterschappen
(Waterschapswet) (19 995) tot wet wordt verheven, wordt deze als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 1.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid worden in de eerste volzin de woorden «dertig
dagen» vervangen door «vier weken» en wordt in de tweede volzin de
zinsnede «bezwaren indienen» vervangen door «bedenkingen naar voren
brengen».

2. In het vierde lid wordt de zinsnede «ingekomen bezwaarschriften»
vervangen door: «naar voren gebrachte bedenkingen» en de zinsnede
«die bezwaarschriften» door «die bedenkingen».
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3. In het vijfde lid wordt de zinsnede «bezwaren in te brengen»
vervangen door: bedenkingen naar voren te brengen.

4. In het zesde lid wordt de zinsnede «ingekomen bezwaarschriften»
vervangen door «naar voren gebrachte schriftelijke bedenkingen» en
worden de woorden «dertig dagen» vervangen door «vier weken».

B. In artikel 1.8, derde lid, worden de woorden «drie maanden»
vervangen door: twaalf weken.

C. In artikel 2.45, tweede lid, worden de woorden «twee maanden»
vervangen door: acht weken.

D. In artikel 3.11, eerste en tweede lid, wordt vóór het woord «belang–
hebbenden» steeds ingevoegd: andere.

E. In artikel 3.21 worden de woorden «acht dagen» vervangen door:
één week.

F. In artikel 3.25, tweede lid, worden de woorden «een maand»
vervangen door «vier weken» en wordt de zinsnede «ingekomen
bezwaarschriften» vervangen door: naar voren gebrachte bedenkingen.

G. In artikel 3.30, derde lid, eerste volzin, worden de woorden «dertig
dagen» vervangen door: vier weken.

H. Artikel 4.4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, worden de woorden «een maand» vervangen door
«vier weken» en wordt het woord «bezwaarschriften» vervangen door:
bedenkingen.

2. In het tweede lid worden de woorden «een maand» vervangen door:
vier weken.

I. In artikel 4.10, eerste lid, wordt het woord «bezwaarschriften»
vervangen door: bedenkingen.

J. In artikel 4.15, tweede lid, worden de woorden «een maand»
vervangen door: vier weken.

K. In artikel 4.22, vierde lid, worden de woorden «een maand»
vervangen door: vier weken.

L. In artikel 4.27, eerste lid, wordt het woord «terpostbezorging»
vervangen door: toezending.

M. In artikel 4.29 wordt de zinsnede «26, vierde lid, » vervangen door:
26, tweede lid,.

N. In artikel 4.30, vierde lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: voor bezwaar vatbare beschikking.

0. Artikel 4.35 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, worden de woorden «twee maanden» telkens
vervangen door: acht weken.

2. In het tweede lid wordt het woord «uitspraak» vervangen door: voor
bezwaar vatbare beschikking.
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P. In artikel 4.42, eerste lid, onder a, worden de woorden «een
maand» vervangen door: vier weken.

Q. Artikel 5.3 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «drie maanden» telkens
vervangen door: twaalf weken.

2. In het tweede lid worden de woorden «tien dagen» vervangen door:
twee weken.

R. Artikel 5.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Artikel 3.18, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing met dien verstande dat de terinzagelegging geschiedt binnen
twee weken na de bekendmaking van het besluit, voor de tijd van vier
weken.

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid, dat wordt vernummerd tot derde lid, vervalt het
woord «alleen».

S. Artikel 5.7 vervalt.

T. In artikel 5.11, tweede lid, worden de woorden «dertig dagen»
vervangen door: vier weken.

Artikel 42

Indien het bij koninklijke boodschap van 1 augustus 1988 ingediende
voorstel van wet houdende aanvullende regels met betrekking tot het
voorkomen, beperken of ongedaan maken van schadelijke gevolgen van
ongevallen op de Noordzee (Wet bestrijding ongevallen Noordzee)
(20 653) tot wet wordt verheven, wordt deze als volgt gewijzigd:

A. In artikel 13 vervalt het tweede lid, onder vernummering van het
derde en vierde lid tot tweede en derde lid.

B. In artikel 14, eerste lid, worden de woorden «binnen twee maanden
na ontvangst» vervangen door: binnen zes weken na de bekendmaking.

C. In artikel 16, eerste lid, worden de woorden «bij een in de Neder–
landse Staatscourant bekend te maken besluit» vervangen door: bij een
besluit waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

Artikel 43

Indien het bij koninklijke boodschap van 19 juni 1989 ingediende
voorstel van wet houdende een regeling van het vervoer van goederen en
personen met binnenschepen (Wet vervoer binnenvaart) (21 187) tot wet
wordt verheven, wordt deze als volgt gewijzigd:

A. Hoofdstuk 5 vervalt.

Aa. In artikel 67, derde lid, derde volzin, vervalt de zinsnede «en aan
betrokkenen hiervan schriftelijk mededeling gedaan».

Ab. In artikel 69, derde lid, derde volzin, vervalt de zinsnede «en aan
betrokkenen hiervan schriftelijk mededeling gedaan».
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B. Vervallen

C. In artikel 75, tweede lid, vervalt de zinsnede «en aan betrokkenen
hiervan schriftelijk mededeling gedaan».

D. In artikel 77, tweede lid, vervalt de zinsnede «en aan betrokkenen
hiervan schriftelijk mededeling gedaan».

Artikel 44

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 juni 1989 ingediende
voorstel van wet tot instelling van een Raad voor verkeer en waterstaat
(Wet Raad voor Verkeer en Waterstaat) (21 199) tot wet wordt verheven,
wordt deze als volgt gewijzigd:

Artikel 29 vervalt.

Artikel 45

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 1989 ingediende
voorstel van wet houdende herziening van de Wet rijonderricht motorrij–
tuigen (Wet rijonderricht motorrijtuigen) (21 262) tot wet wordt
verheven, wordt deze als volgt gewijzigd:

aA. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde en vierde
lid tot tweede en derde lid.

2. In het tweede lid (nieuw) worden de woorden «na die van dagte–
kening van de mededeling» vervangen door: na de dag waarop de
beschikking tot ongeldigverklaring is bekendgemaakt.

A. In artikel 20, vijfde lid, vervallen de zinsneden «schriftelijk en met
redenen omkleed» en «aan betrokkene, alsmede».

B. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid vervalen de zinsneden «schrifteiijk en met redenen
omkleed» en «aan betrokkene, alsmede».

2. In het vierde lid worden de woorden «na die van dagtekening van
de mededeling» vervangen door: na de dag waarop de beschikking tot
ongeldigverklaring is bekendgemaakt.

Artikel 46

Indien het bij koninklijke boodschap van 2 mei 1990 ingediende
voorstel van wet houdende regeling van het beroepsgoederenvervoer en
het eigen vervoer met vrachtauto's (Wet goederenvervoer over de weg)
(21 532) tot wet wordt verheven, wordt deze als volgt gewijzigd:

A. In artikel 7 vervalt het eerste lid, alsmede de aanduiding «2.» voor
het tweede lid, waarin de woorden «van de aanvraag» worden vervangen
door: van een aanvraag om een vergunning voor binnenlands beroeps–
vervoer dan wel voor grensoverschrijdend beroepsvervoer.

B. In artikel 18 vervalt het eerste lid, alsmede de aanduiding «2.» voor
het tweede lid, waarin de woorden «van de aanvraag» worden vervangen
door: van een aanvraag om inschrijving, wijziging of verlenging.
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Ba. In artikel 34, onderdeel a, worden de woorden «artikel 18, eerste
lid» vervangen door: artikel 18.

C. In artikel 40 wordt het woord «openbaar» vervangen door: bekend.

D. Vervallen

E. Artikel 73 vervalt.

HOOFDSTUK X. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Artikel 1

De Waarborgwet 1986 (Stb. 1987, 39) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 4, derde lid, vervalt.

B. Artikel 6, derde lid, vervalt.

C. Artikel 7, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. Van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid en van een
intrekking van die aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in
de Staatscourant.

D. In artikel 7d vervallen het tweede en derde lid, en worden het
vierde en vijfde lid vernummerd tot tweede respectievelijk derde lid.

E. Artikel 7e, tweede lid, vervalt.

F. Artikel 9, tweede lid, vervalt.

G. In artikel 10 vervalt de zinsnede «, eerste lid,».

H. Artikel 29a, tweede volzin, vervalt.

I. In artikel 52, derde lid, worden de woorden «in de Nederlandse
Staatscourant bekendgemaakt» vervangen door: in de Staatscourant
geplaatst.

J. HoofdstukVIC vervalt.

K. Artikel 62 vervalt.

Artikel 2

De Handelsregisterwet (Stb. 1984, 353) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 22a wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

- De tweede volzin komt te luiden als volgt:
De bekendmaking van de beschikking geschiedt binnen acht dagen na

de vaststelling ervan.

- De derde volzin vervalt.
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2. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

- De tweede volzin komt te luiden als volgt:
De bekendmaking van de beschikking geschiedt binnen acht dagen na

de vaststelling ervan

- De derde volzin vervalt.

3. In het zesde lid vervallen de tweede en derde volzin.

B. In artikel 25 komt de laatste volzm te luiden als volgt
Onze genoemde Minister doet van zijn beschikking mededeling door

plaatsing in de Staatscourant.

C. In artikel 32a vervalt het vijfde lid.

Artikel 3

Artikel 2 van de Wet van 28 december 1936, houdende maatregelen
tot verkrijgen van juiste economische statistieken (Stb. 639 DD) wordt
gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «per aangetekende brief»
vervangen door: schriftelijk.

2. In het tweede lid vervallen de woorden «in dien brief».

3. In het derde lid worden de woorden «na de dagtekening van den
aangeteekenden brief» vervangen door: na de bekendmaking van de
beschikking, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4

De Ukwet (Stb. 1989, 10) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 2, zesde lid, komt te luiden als volgt:

6. Van een beschikking tot aanwijzing of tot intrekking van de
aanwijzing als in respectievelijk het tweede en vijfde lid bedoeld, wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

B. In artikel 11, derde lid, wordt tussen de woorden «kan» en
«bepalen» ingevoegd «bij ministeriele regeling» en vervalt de tweede
volzin.

C. Artikel 21 b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de derde volzin.

2. Het vierde en vijfde lid vervallen.

3. Het zesde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

D. In artikel 21 c, derde lid, wordt de puntkomma vervangen door een
punt en vervalt de daarna volgende zinsnede.

E. Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onder c, wordt de zinsnede «26c, eerste lid»
vervangen door: 26c.
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2. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Van een beschikking tot aanwijzing of tot intrekking van de
aanwijzing als in respectievelijk het eerste en vierde lid bedoeld, wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

F. Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid worden de woorden «bezwaar heeft gemaakt»
vervangen door: bedenkingen heeft geuit.

2. In het vijfde lid worden de woorden «bezwaar maken» vervangen
door: bedenkingen uiten.

3. In het zesde lid wordt een punt geplaatst na het woord
«voorgelegd» en vervalt het daarna gestelde. Een tweede volzin wordt
toegevoegd, luidende als volgt:

De bekendmaking van het besluit geschiedt, voor zover het een
bedenking of een weigering betreft, onder opgave van redenen.

G. Artikel 26a, eerste lid, aanhef, komt te luiden als volgt:

1. De aanvraag tot erkenning dient de volgende gegevens te
bevatten:.

H. Artikel 26b wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde lid vervalt.

2. In het vijfde lid, dat wordt vernummerd tot vierde lid, wordt de
zinsnede «maakt de verlening van de erkenning en de datum daarvan in
de Nederlandse Staatscourant bekend» vervangen door: doet van de
erkenning en de datum daarvan mededeling in de Staatscourant.

1. In artikel 26c vervalt het tweede lid benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

J. Artikel 26g, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. De ijkinstelling doet van een besluit tot intrekking van de erkenning
mededeling door plaatsing in de Staatscourant.

K. In artikel 28 vervalt het tweede lid benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

L. Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «26c, eerste lid» vervangen
door: 26c.

2. In het derde lid worden de woorden «in de Nederlandse Staats–
courant bekendgemaakt» vervangen door: in de Staatscourant geplaatst.

M. Paragraaf 5d vervalt.

N. In artikel 29j vervalt het tweede lid benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.
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Artikel 5

De Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding 1939 (Stb. 630)
wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «Bij de vordering tot het
verleenen van medewerking» vervangen door «Bij de beschikking
houdende vordering tot het verlenen van medewerking», en vervalt het
gestelde na de puntkomma, welke wordt gewijzigd in een punt.

2. In het tweede lid worden de woorden «kan zij geschieden door
publicatie in de Nederlandsche Staatscourant» vervangen door: kan de
bekendmaking daarvan geschieden door plaatsing in de Staatscourant.

B. Artikel 7, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van het besluit tot aanwijzing wordt mededeling gedaan door
toezending of uitreiking van het besluit aan de betrokkene of, in het
geval, bedoeld in artikel 6, tweede lid, door plaatsing in de Staats–
courant.

C. Artikel 11 vervalt.

Artikel 6

De Distributiewet 1939 (Stb. 633), wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 15, vierde lid, worden de woorden «de beschikking»
vervangen door: het besluit.

B. Artikel 22c vervalt.

Artikel 7

De Wet van 10 juli 1952, ter verzekering van het beschikbaar blijven
van goederen voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan
verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandig–
heden (Stb. 407) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 2, eerste lid, onderdelen a en c, vervalt steeds het woord
«schriftelijke».

B. Artikel 3 komt te luiden als volgt:

Artikel 3

1. De bekendmaking van een algemeen bevel of van de wijziging of
intrekking daarvan geschiedt door plaatsing in de Staatscourant. Indien
het een zaak betreft, wordt van het besluit mededeling gedaan door
aanplakking aan het gemeentehuis van de gemeente, waar de zaak zich
bevindt.

2. Indien toezending of uitreiking van een bijzonder bevel aan de
rechthebbende naar het oordeel van de Minister, die het bevel heeft
gegeven of doen geven, niet mogelijk is, geschiedt de bekendmaking
daarvan, in afwijking van artikel 3.5.2 van de Algemene wet bestuurs–
recht (Stb , ...), door toezending of uitreiking aan de burgemeester
van de gemeente waar het goed zich bevindt; deze doet het stuk op een
plaats binnen de gemeente in bewaring houden.
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C. In artikel 4, tweede lid, worden de woorden «de beschikking»
vervangen door «het besluit» en vervalt het woord «geplaatst».

D. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. leder van Onze Ministers kan personen aanwijzen, die toezicht
houden op de nakoming van het bij of krachtens artikel 2 of 2a bepaalde.
Van een besluit tot aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing
in de Staatscourant.

2. Het zesde lid vervalt.

E. In artikel 12, derde lid, wordt de zinsnede «artikel 7, vijfde en zesde
lid» vervangen door: artikel 7, vijfde lid.

Artikel 8

De Vestigingswet bedrijven 1954 (Stb. 1964, 66) wordt gewijzigd als
volgt:

A. In artikel 8 vervalt het tweede lid; het derde en vierde lid worden
vernummerd tot tweede respectievelijk derde lid.

B. In artikel 10 vervalt het vijfde lid; het zesde en zevende lid worden
vernummerd tot vijfde respectievelijk zesde lid.

C. In artikel 12, eerste lid, komt de derde volzin te luiden:
De artikelen 6, 8, tweede en derde lid, 10 en 11 zijn niet van

toepassing.

D. Artikel 13, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. De werking van de beschikking waarbij de vergunning wordt
ingetrokken, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of,
indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

E. Artikel 14, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. De artikelen 8, eerste lid, en 13 zijn van overeenkomstige
toepassing.

F. Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de laatste volzin.

2. Het zevende lid komt te luiden als volgt:

7. De artikelen 5, tweede lid, 8, eerste lid, 11, eerste lid, onder a tot
en met c, en 13 zijn van overeenkomstige toepassing.

G. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het eerste en derde lid wordt het woord «beschikking» steeds
vervangen door: regeling.

2. In het eerste, tweede en derde lid wordt het woord «vestigingsbe–
schikking» vervangen door: vestigingsregeling.
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H. Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt het woord «vestigingsbeschikking»
vervangen door: vestigingsregeling.

2. Het derde lid vervalt.

I. Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt het woord «vestigingsbeschikking»
vervangen door: vestigingsregeling.

2. In het tweede lid vervalt de laatste volzin.

3. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. De artikelen 5, 8, eerste lid, en 13 zijn van overeenkomstige
toepassing.

J. Vervallen

K. Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdelen b en c, wordt het woord «vestigings–
beschikking» vervangen door: vestigingsregeling.

2. In het zesde lid wordt de zinsnede «8, derde en vierde lid,»
vervangen door: 8, tweede en derde lid,.

L. In artikel 28, tweede lid, wordt het woord «vestigingsbeschikking»
vervangen door: vestigingsregeling.

M. In artikel 30a wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

N. In artikel 35 wordt het woord «vestigingsbeschikking» vervangen
door: vestigingsregeling.

Artikel 9

De Bedrijfsvergunningenwet 1954 (Stb. 339) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid vervalt.

2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

3. Het vijfde lid vervalt.

B. Artikel 12, tweede lid komt te luiden:

2. De werking van de beschikking waarbij de vergunning wordt
ingetrokken, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of,
indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

C. Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt het woord «beschikking» vervangen door
«regeling» en het woord «bedrijfsvergunningenbeschikking» door
«bedrijfsvergunningenregeling».
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2. In het tweede lid wordt het woord «bedrijfsvergunningenbe–
schikking» vervangen door: bedrijfsvergunningenregeling.

3. In het derde lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

D. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt het woord «bedrijfsvergunningenbe–
schikking» vervangen door: bedrijfsvergunningenregeling.

2. Het derde lid vervalt.

E. In artikel 15 wordt het woord «bedrijfsvergunningenbeschikking»
vervangen door: bedrijfsvergunningenregeling.

F. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede die aanvangt met de woorden
«kan de betrokkene» en eindigt met de woorden «voorziening vragen»,
vervangen door: kan de betrokkene een bezwaarschrift indienen.

2. In het tweede lid wordt het woord «bezwaar» in de eerste volzin
vervangen door «bedenkingen», en komt de tweede volzin te luiden als
volgt:

Artikel 6.3.18 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...) is van
toepassing op de advisering over het bezwaarschrift.

3. In het derde lid vervalt de tweede volzin.

G. Artikel 20 vervalt.

H. Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het woord «bedrijfsvergunningenbe–
schikking» vervangen door «bedrijfsvergunningenregeling» en het woord
«beschikking» door «regeling».

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «geen voorziening meer
mogelijk is» vervangen door: geen bezwaar of beroep meer openstaat.

3. In het derde lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

4. In het vierde lid wordt het woord «bedrijfsvergunningenbe–
schikking» vervangen door «bedrijfsvergunningenregeling» en het woord
«beschikking» door «regeling».

I. Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het woord «bedrijfsvergunningenbe–
schikking» vervangen door: bedrijfsvergunningenregeling.

2. In het tweede lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

3. In het derde lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.
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J. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt het woord «bedrijfsvergunningenbe–
schikking» vervangen door «bedrijfsvergunningenregeling» en het woord
«beschikking» steeds door «regeling».

2. In het tweede lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

K. In artikel 24 wordt het woord «bedrijfsvergunningenbeschikking»
vervangen door: bedrijfsvergunningenregeling.

Artikel 10

De Wet economische mededinging (Stb. 1990, 17) wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervait de tweede volzin en komt de derde volzin te
luiden als volgt:

De werking van de beschikking wordt opgeschort totdat de beroeps–
termijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is
beslist.

2. Het vierde lid vervalt.

B. In artikel 6, derde lid, vervalt de tweede volzin.

C. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid vervalt de tweede volzin en komt de derde volzin te
luiden als volgt:

De werking van een beschikking waarbij een ontheffing, anders dan
overeenkomstig een verzoek van degene aan wie zij is verleend, wordt
gewijzigd of ingetrokken, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is
verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

2. Het vierde lid vervalt.

D. Artikel 9g wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vijfde lid vervalt de tweede volzin.

2. Het achtste lid komt te luiden als volgt:

8. De bekendmaking van krachtens het eerste, tweede en vijfde lid
vastgestelde beschikkingen geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

E. Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid vervalt de tweede volzin.

2. In het zesde lid vervalt de tweede volzin.

3. Het zevende lid komt te luiden als volgt:
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7. De bekendmaking van krachtens het eerste, tweede, vierde of zesde
lid vastgestelde beschikkingen en van beschikkingen tot intrekking der
schorsing geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

F. Artikel 19, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. De bekendmaking van krachtens het eerste lid vastgestelde
beschikkingen geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

G. Artikel 22, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. De bekendmaking van krachtens het tweede lid vastgestelde
beschikkingen geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

H. Artikel 23, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. De bekendmaking van krachtens het eerste lid vastgestelde
beschikkingen en van beschikkingen tot verlenging of intrekking daarvan
geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

1. Artikel 24, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. Van krachtens het eerste lid vastgestelde beschikkingen en van
beschikkingen tot intrekking daarvan wordt mededeling gedaan Hoor
plaatsing in de Staatscourant.

J. Artikel 27, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van krachtens het eerste lid vastgestelde beschikkingen en van
beschikkingen tot intrekking of verlenging daarvan wordt mededeling
gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

K. Artikel 39, derde lid, vervalt.

L. In artikel 40, tweede lid, wordt het woord «beschikkingen»
vervangen door: besluiten.

M. Artikel 42 vervalt.

Artikel 11

Artikel 5 van de Wet Stichting Industrieel Garantiefonds (Stb. 1957,
295) vervalt.

Artikel 12

De Prijzenwet (Stb. 1965, 646) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, aanhef en onderdeel b, wordt het woord
«beschikking» telkens vervangen door: regeling.

2. In het vijfde lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

3. Het zesde lid komt te luiden als volgt:

6. Bij de bekendmaking van regelingen, vastgesteld krachtens het
eerste of derde lid, wordt tevens een door Onze Ministers te geven
toelichting opgenomen.
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4. In het zevende lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

B. In artikel 3 vervalt het derde lid.

C. Vervallen

D. Artikel 13 vervalt.

Artikel 13

De In– en uitvoerwet (Stb. 1988, 228) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 3 vervalt.

B. Artikel 4, derde lid, vervalt.

C. Artikel 6, tweede volzin, vervalt.

D. In artikel 7, derde lid, vervalt «3,».

E. In artikel 8 vervalt het tweede lid benevens de aanduiding «1.» voor
het eerste lid.

F. Artikel 9, derde lid, vervalt.

G. Artikel 10, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. De bekendmaking van een krachtens het eerste lid vastgesteld
besluit geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

H. Artikel 10a komt te luiden:

Artikel 10a

Indien ter uitvoering van regelen, die mede op grond van artikel 2,
derde lid, onder e, zijn gesteld, Onze bij die regelen aangewezen Minister
nadere regelen stelt, zijn ten aanzien van rechten en aanspraken te
verlenen krachtens die regelen, de artikelen 4, eerste en tweede lid, 5, 6,
9 en 10 van overeenkomstige toepassing.

1. Artikel 11, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. De bekendmaking van een krachtens het eerste lid vastgesteld
besluit of van een besluit tot wijziging of intrekking daarvan, geschiedt
door plaatsing in de Staatscourant.

J. In artikel 12, zesde lid, wordt de zinsnede «dat een mededeling als
in artikel 6 bedoeld» vervangen door: dat de motivering waarop de
beschikking tot oplegging van de heffing berust.

K. Vervallen

L. Artikel 19, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van een krachtens het eerste lid vastgesteld besluit wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

M. Artikel 20 vervalt.
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Artikel 14

De Hamsterwet (1962, 542) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Een krachtens het eerste lid vastgesteld besluit wordt in de Staats–
courant geplaatst Het treedt niet in werking alvorens het hetzij op die
wijze hetzij op een andere door Onze Minister bepaalde wijze is bekend–
gemaakt.

2. In het derde lid worden de woorden «zodanige beschikking»
vervangen door: zodanig besluit.

B. Artikel 5 komt te luiden als volgt:

Artikel 5

1. Een ministeriële regeling als bedoeld in artikel 3, of een regeling tot
wijziging of mtrekkmg daarvan, en een besluit als bedoeld in artikel 4,
vierde lid, treden niet in werking alvorens te zijn bekendgemaakt door
plaatsing in de Staatscourant of op een andere door Onze betrokken
Minister bepaalde wijze.

2. Een besluit als bedoeld in artikel 4, vierde lid, treedt niet in werking
alvorens het is bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant of op
een andere door Onze betrokken Minister bepaalde wijze.

C. Artikel 9 vervalt.

Artikel 15

Artikel 9 van de Wet inzake het Agentschap der Westeuropese Unie
(Stb. 1962, 543) vervalt.

Artikel 16

De Vorderingswet 1962 (Stb. 587) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

De bekendmaking van een beschikking waarbij een Onzer Ministers
machtiging verleent namens hem vorderingsbeschikkingen te onderte–
kenen, geschiedt door toezending of uitreiking aan de gemachtigde dan
wel door plaatsing in de Staatscourant

B. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt:

- De aanhef komt te luiden als volgt: De bekendmaking van een vorde–
ringsbeschikking geschiedt door toezending of uitreiking: .

- De onderdelen b en e vervallen, onder wijziging van de aanduiding
van de onderdelen c en d in b onderscheidenlijk c.
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- Aan het slot van onderdeel c (nieuw) wordt de puntkomma
vervangen door een punt.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde onder–
scheidenlijk vierde lid, wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende
als volgt:

2. Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking
wordt van de vorderingsbeschikking door middel van toezending of
uitreiking van een exemplaar daarvan mededeling gedaan:

a. indien de vordering ten behoeve van een ander dan de Staat
geschiedt, aan deze ander;

b. aan de burgemeester der gemeente, waar de zaak wordt aange–
troffen.

3. Het nieuwe derde lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin worden de woorden «kan de verstrekking van
exemplaren van de beschikking overeenkomstig het eerste lid»
vervangen door «kunnen de bekendmaking en de mededeling overeen–
komstig het eerste en tweede lid» en wordt het woord «daarvan»
vervangen door «de beschikking».

- In de tweede volzin worden de woorden «bekend gemaakt»
vervangen door: geplaatst.

C. Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt het woord «bezwaar» vervangen door:
bedenkingen.

2. Het vierde lid komt te luiden:

4. De bekendmaking van de beschikking geschiedt door toezending of
uitreiking aan degene wiens recht wordt beëindigd; tegelijkertijd of zo
spoedig mogelijk daarna wordt van de beschikking door middel van
toezending of uitreiking mededeling gedaan aan de eigenaar van de zaak.

D. Artikel 33, tweede lid, komt te luiden:

2. Van krachtens het eerste lid vastgestelde besluiten wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

E. Artikel 34 vervalt.

Artikel 17

De Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963 (Stb. 1983,
633) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 12 vervalt.

B. In artikel 13, zesde lid, worden de woorden «De artikelen»
vervangen door «Artikel», en de woorden «en 12 zijn» door: is.

C. Artikel 14, vierde lid, vervalt.

D. In artikel 15, derde lid, worden de woorden «De artikelen 11, eerste
lid, en 12 zijn» vervangen door: Artikel 11, eerste lid, is.
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E. Artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «zodanig besluit te nemen»
vervangen door: zodanige regeling vast te stellen.

2. Het derde lid vervalt.

F. In artikel 28, tweede lid, wordt het woord «bezwaar» vervangen
door: bedenkingen.

Artikel 18

De Mijnwet continentaal plat (Stb. 1965, 428) wordt gewijzigd als
volgt:

A. In artikel 14 vervallen het tweede en derde lid, benevens de
aanduiding «1.» voor het eerste lid.

B. Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

1. De aanduiding «1.» voor het eerste lid vervalt; in het lid worden de
woorden «Een verkenningsvergunning of ontheffing» vervangen door
«Onverminderd de toepasselijkheid van afdeling 4.1.2 van de Algemene
wet bestuursrecht (Stb , ...) ten aanzien van andere belanghebbenden,
wordt een verkenningsvergunning of ontheffing», en vervalt het woord
«wordt».

2. Het tweede lid vervalt.

C. Artikel 16 komt te luiden als volgt:

Artikel 16

1. Op de voorbereiding van de beslissing op een aanvraag om een
opsporings– of winningsvergunning is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat bij de terinzage–
legging van de aanvraag kan worden volstaan met het vermelden van de
zakelijke inhoud.

2. Indien artikel 5 toepassing heeft gevonden, geschiedt de terinzage–
legging zo spoedig mogelijk na de aanvang van het daarin bedoelde
tijdvak van ten hoogste drie jaar.

3. Onze Minister beslist op de aanvraag niet dan nadat hij de Mijnraad
heeft gehoord.

D. In artikel 20, tweede volzin, worden de woorden «Het vervallen»
vervangen door «Van het vervallen» en de woorden «bekend gemaakt»
door «mededeling gedaan».

E. In artikel 27, tweede lid, worden de woorden «vastgestelde
beschikking» vervangen door: vastgesteld besluit.

F. Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot eerste onder–
scheidenlijk tweede lid, wordt de daarin voorkomende zinsnede «De in
het eerste lid bedoelde verplichting» steeds vervangen door: De in artikel
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2.1.5 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde verplichting.

G. Artikel 31, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van een krachtens het eerste lid vastgesteld besluit wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 19

De Wet opsporing delfstoffen (Stb. 1967, 258) wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid worden de woorden «bij in de Staatscourant
bekend te maken beschikking» vervangen door: bij ministeriële regeling.

2. Het derde lid vervalt.

B. Artikel 6 komt te luiden als volgt:

Artikel 6

De werking van een beschikking tot verlening van een vergunning
wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien
beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

C. In artikel 7, tweede lid, wordt het woord «besluit» vervangen door:
beschikking.

Artikel 20

Artikel 7 van de Wet van 1 mei 1970, houdende regeling betreffende
de Mijnraad (Stb. 196) vervalt.

Artikel 21

De Vestigingswet detailhandel (Stb. 1971, 569) wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede onderschei–
denlijk derde lid.

B. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het tweede, derde en vierde lid worden vernummerd tot eerste,
tweede onderscheidenlijk derde lid.

C. In artikel 11, eerste lid, wordt de zinsnede «5, derde lid» vervangen
door «5, tweede lid», en «8, tweede en derde lid» door «8, eerste en
tweede lid».

D. Artikel 12, tweede lid, komt te luiden:
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2. De werking van de beschikking waarbij de vergunning wordt
ingetrokken, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of,
indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

E. Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid vervalt de derde volzin.

2. In het achtste lid wordt de zinsnede «5, eerste en tweede lid»
vervangen door «5, eerste lid» en vervalt de zinsnede «8, eerste lid,».

F. In artikel 14 vervallen de woorden «een vergunning of».

G. In artikel 18, tweede lid, laatste volzin, wordt de zinsnede «5, vierde
lid» vervangen door: 5, derde lid.

H. In artikel 20, vijfde lid, wordt de zinsnede «5, derde en vierde lid»
vervangen door «5, tweede en derde lid» en «8, derde lid» door «8,
tweede lid».

I. In artikel 23, eerste lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door «regeling» en worden de woorden «te nemen» vervangen door
«vast te stellen».

J. Artikel 24 vervalt.

K. In artikel 27 wordt het woord «vestigingsbeschikkingen» vervangen
door: vestigingsregelingen.

Artikel 22

De Colportagewet (Stb. 1973, 438), zoals deze komt te luiden nadat
het bij koninklijke boodschap van 15 mei 1990 ingediende voorstel van
wet tot wijziging van de Colportagewet in verband met de afschaffing
van het registratiestelsel (21 547) en het bij koninklijke boodschap van
26 juli 1990 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen, de Wet op de Raad van State en de
Colportagewet (bezwaarschriftprocedure) (21 659) tot wet worden
verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 3 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

B. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt het woord «geven» vervangen door: zenden.

2. Het tweede lid vervalt, benevens de aanduiding «1.» voor het eerste
lid.

C. In artikel 8 vervalt de zinsnede «, eerste lid,», wordt het woord
«gegeven» vervangen door «gezonden» en vervalt de tweede volzin.

D. In artikel 9 vervalt de derde volzin.

E. In artikel 10 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.
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F. In artikel 11 vervalt in de eerste volzin de zinsnede «, eerste lid,»,
wordt het woord «gegeven» vervangen door «gezonden» en komt de
tweede volzin te luiden: De tweede volzin van artikel 10 is van
toepassing.

G. In artikel 12 komt de tweede volzin te luiden: De tweede volzin van
artikel 10 is van toepassing.

H. Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde en zesde
lid tot vierde en vijfde lid.

2. In het vijfde lid (nieuw) worden de woorden «vierde of vijfde lid»
vervangen door: vierde lid.

I. In artikel 16 komt het zesde lid te luiden als volgt:

6. Van een beschikking krachtens het vijfde lid of krachtens een van
de artikelen 7 tot en met 12 wordt mededeling gedaan aan de advies–
commissie en aan de in het vierde lid bedoelde bedrijfsleider.

J. Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «, alsmede het niet binnen
redelijke tijd na het indienen van een zodanige klacht of het in behan–
delmg nemen van een tegen een colporteur gerezen bezwaar wegens
onbehoorlijk gedrag doen van een mededeling als in artikel 15, vierde lid,
bedoeld».

2. In het derde lid komt de eerste volzin te luiden: De werking van de
beschikking wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of,
indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

Artikel 23

De Wet aardgasprijzen (Stb. 1974, 765) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 4, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Een krachtens het eerste lid genomen beschikking treedt niet eerder
in werking dan na dertig dagen nadat zij is bekendgemaakt.

B. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt na de woorden «organisaties van grootver–
bruikers» toegevoegd: , onverminderd de toepasselijkheid van afdeling
4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...) ten aanzien van
andere belanghebbenden.

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Een regeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, treedt niet eerder in
werking dan twee maanden nadat zij in de Staatscourant is bekendge–
maakt.

3. Het vierde lid komt te luiden als volgt:
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4. Van een beschikking als bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt
mededeling gedaan in de Staatscourant. Zij treedt niet eerder in werking
dan twee maanden nadat zij in de Staatscourant is geplaatst.

Artikel 24

Artikel 3, vierde lid, van de Winkelsluitingswet 1976 (Stb. 367) komt te
luiden als volgt:

4. De beslissing op een verzoek om waarmerking van een aankon–
diging wordt genomen binnen twee weken. Bij de bekendmaking van de
beschikking tot waarmerking wordt de gewaarmerkte aankondiging aan
de betrokkene verstrekt.

Artikel 25

De Wet voorraadvorming aardolieprodukten (Stb. 1986, 675) wordt
gewijzigd als volgt:

A. Artikel 4, zevende lid, komt te luiden als volgt:

7. Een krachtens het zesde lid vastgestelde ministeriële regeling treedt
niet eerder in werking dan een maand na haar bekendmaking.

B. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
ministeriële regeling.

2. Het derde lid vervalt.

C. Artikel 9, zevende lid, vervalt.

D. In artikel 10, vierde lid, vervalt de tweede volzin.

E. Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vijfde lid vervalt.

2. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.

3. In het zevende lid, dat wordt vernummerd tot zesde lid, worden de
woorden «als in het zesde lid bedoeld» vervangen door: als in het vijfde
lid bedoeld.

F. In artikel 12, tweede lid, vervallen de woorden «en vijfde».

G. In artikel 13, vierde lid, worden de woorden «vijfde, zesde en
zevende lid» vervangen door: vijfde en zesde lid.

H. Artikel 13f komt te luiden als volgt:

Artikel 13f

Van beschikkingen van Onze Minister als bedoeld in artikel 13a,
tweede lid, alsmede van de statuten van de stichting en van de wijziging
daarvan wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

I. Vervallen
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J. Artikel 18, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van een krachtens het eerste lid vastgesteld besluit wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 26

De Wet beperking cadeaustelsel 1977 (Stb. 659) wordt gewijzigd als
volgt:

A. In artikel 9 wordt het woord «beschikking» in de eerste volzin
steeds vervangen door «regeling» en vervalt de tweede volzin.

B. In artikel 10 vervallen het tweede en vierde lid, onder vernum–
mering van het derde lid tot tweede lid.

C. In artikel 11 vervalt het tweede lid benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

D. Vervallen

Artikel 27

De Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma (Stb. 1979, 187)
wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 4 vervalt het tweede lid benevens de aanduiding «1.» voor
het eerste lid.

B. In artikel 6, vierde lid, wordt de zinsnede «9, eerste en tweede lid»
vervangen door: 9, eerste, tweede en derde lid.

C. Artikel 11, derde lid, vervalt.

D. Artikel 16, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van een krachtens het eerste lid vastgesteld besluit wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 28

Artikel 3 van de Wet uitvoering aanbevelingen artikel 63, derde lid,
EGKS-verdrag (Stb. 1982, 732) komt te luiden als volgt:

Artikel 3

Onze Minister kan ambtenaren aanwijzen, belast met het toezicht op
de naleving van het krachtens deze wet bepaalde. Van het besluit tot
aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 29

De Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Een krachtens het eerste lid vastgesteld besluit wordt in de Staats–
courant geplaatst. Het treedt niet in werking alvorens het hetzij op die
wijze hetzij op een andere door Onze Minister bepaalde wijze is bekend–
gemaakt.
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2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. De artikelen 5 tot en met 15 blijven krachtens een zodanig besluit in
werking totdat een krachtens artikel 3, eerste lid, vastgesteld besluit in
werking treedt, en uiterlijk totdat na de inwerkingtreding van het eerstbe–
doelde besluit een week is verstreken.

B. In artikel 6 vervalt het vijfde lid.

C. Artikel 7 komt te luiden als volgt:

Artikel 7

Een ministeriële regeling als bedoeld in artikel 5, of een regeling tot
wijziging of intrekking daarvan en een besluit als bedoeld in artikel 6,
vierde lid, treden niet in werking alvorens te zijn bekendgemaakt door
plaatsing in de Staatscourant of op een andere door Onze Minister
bepaalde wijze.

D. In artikel 9, eerste lid, laatste volzin, wordt het woord «beschikking»
vervangen door «regeling».

E. Artikel 10 vervalt.

F. In artikel 11, zesde lid, wordt de zinsnede «een mededeling als in
artikel 10 bedoeld» vervangen door: de beschikking tot oplegging van de
heffing.

G. Vervallen

H. In artikel 20 vervalt het eerste lid benevens de aanduiding «2.» voor
het tweede lid.

Artikel 30

Artikel 19 van de Wet op de Algemene Energieraad (Stb. 1985, 287)
vervalt.

Artikel 31

De Wet energiebesparing toestellen (Stb. 1986, 59) wordt gewijzigd
als volgt:

A. Artikel 11, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van een krachtens het eerste lid vastgesteld besluit wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

B. Artikel 22 vervalt.

Artikel 32

De Wet verstrekking gegevens CBS voor statistische doeleinden (Stb.
1988, 258) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 7 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

B. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt het woord «bezwaar» vervangen door:
bedenkingen.
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2. In het derde lid worden de woorden «zijn bezwaar» vervangen door
«zijn bedenkingen», de woorden «het bezwaar» door «de bedenkingen»
en het woord «heeft» door «hebben».

Artikel 33

De Elektriciteitswet 1989 (Stb. 535) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 5 vervalt.

B. Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

Van een beschikking, een vergunning betreffende, wordt mededeling
gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

C. In artikel 8, vijfde lid, wordt tussen de woorden «mededeling
gedaan» en «in de Staatscourant» ingevoegd: door plaatsing.

D. Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt.

2. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, vervalt de
tweede volzin.

3. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

E. Artikel 36, tweede lid, komt te luiden:
2. Artikel 19, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

F. In artikel 48, derde lid, wordt de zinsnede «zijn degene, die het in
artikel 47, eerste lid, bedoelde verzoek heeft gedaan, en degene, tot wie
dat verzoek is gericht» vervangen door: is degene tot wie het in artikel
47, eerste lid, bedoelde verzoek is gericht.

Artikel 34

De Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 4, vierde lid, vervalt.

B. Artikel 10, derde lid, vervalt.

C. Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Op de aanvraag wordt beslist binnen drie maanden na ontvangst
van de aanvraag.

2. Het derde lid vervalt.

D. In artikel 15 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

E. In artikel 16 vervalt het vierde lid, onder vernummering van het
vijfde lid tot vierde lid.
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F. In artikel 17 vervalt het derde lid, onder vernummering van het
vierde lid tot derde lid.

G. In artikel 65 vervalt het derde lid.

H. Artikel 68 vervalt.

Artikel 35

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 april 1989 ingediende
voorstel van wet houdende regels betreffende de verstrekking van finan–
ciële middelen aan ondernemers ten laste van de begroting van het
Ministerie van Economische Zaken (Kaderwet verstrekking financiële
middelen EZ) (20 527) tot wet wordt verheven, vervalt artikel 12 van die
wet.

HOOFDSTUKXI. MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR–
BEHEER EN VISSERIJ

Artikel 1

De Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 8, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Aan de bekendmaking van ingevolge deze wet genomen besluiten
die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, verlenen de
burgemeesters desgevraagd hun medewerking.

B. In artikel 14 wordt de zinsnede «hun oordeel te geven» telkens
vervangen door: hun zienswijze naar voren te brengen.

C. Artikel 15 vervalt.

D. In artikel 16, eerste lid, wordt de zinsnede «een ieder die recht–
streeks in zijn belang is getroffen,» vervangen door: iedere belangheb–
bende.

Artikel 2

Artikel 15 van de Jachtwet (Stb. 1954, 523) wordt gewijzigd als volgt:

A. Het vijfde lid vervalt.

B. Het zesde en zevende lid worden vernummerd tot vijfde en zesde
lid.

Artikel 3

De Landbouwwet (Stb. 1957, 342) wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 13, eerste lid, aanhef, derde en vijfde lid, wordt het woord
«beschikking» steeds vervangen door: regeling.

B. In artikel 15 wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

C. In artikel 17, eerste lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: regeling.
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D. In artikel 19, eerste lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: regeling.

E. In artikel 20, eerste lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: regeling.

F. In artikel 21 wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

G. In artikel 22, eerste lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: regeling.

H. In artikel 23, vierde lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: besluit.

I. Na artikel 23 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende als
volgt:

Paragraaf 2a. Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...)

Artikel 23a

Ten aanzien van beschikkingen, gegevens krachtens regelen als
bedoeld in de artikelen 18, eerste lid, 19, eerste lid, en 20, eerste lid, dan
wel krachtens artikel 23 in samenhang met deze artikelen, blijven de
artikelen 4.1.2.1. en 4.1.2.2. van de Algemene wet bestuursrecht buiten
toepassing, indien de gestelde regelen strekken tot verwezenlijking van
de in artike! 13, eerste lid, onder b, vermelde doeleinden.

J. In artikel 25, derde lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: regeling.

K. In artikel 26 wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

L. In artikel 28 wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

M. In artikel 34 wordt het woord «beschikking» vervangen door:
regeling.

N. Vervallen

0. Artikel 50 vervalt.

Artikel 4

In de Pachtwet (Stb. 1958, 37) wordt na artikel 114 een nieuwe
paragraaf ingevoegd, luidende als volgt:

Paragraaf 6 Algemene wet bestuursrecht (Stb ...)

Artikel 114a

Op het bepaalde in dit hoofdstuk is de Algemene wet bestuursrecht
niet van toepassing.
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Artikel 5

De Boswet (Stb. 1961, 256) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 6, eerste lid, wordt de zinsnede «bij in de Staatscourant
bekend te maken beschikking» vervangen door: bij regeling.

B. Artikel 7 vervalt.

C. Vervallen

D. Artikel 13, tweede lid, wordt vervangen door:

2. De bekendmaking van een besluit houdende een verbod als bedoeld
in het eerste lid, geschiedt door toezending of uitreiking aan de gebruiker
van de grond waarop de houtopstand zich bevindt en, indien deze niet de
eigenaar van die grond is, tevens aan deze laatste. Van het besluit wordt
mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6

De Noodwet voedselvoorziening (Stb. 1962, 566) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 4, zevende lid, komt te luiden als volgt:

7. Een krachtens het eerste of zesde lid vastgesteld besluit wordt in de
Staatscourant geplaatst. Het treedt niet in werking alvorens het hetzij op
die wijze hetzij op een andere door Ons te bepalen wijze is bekendge–
maakt.

B. In artikel 5, tweede lid, worden de woorden «Zodanige beschikking»
vervangen door: Zodanig besluit.

C. Vervallen

D. In artikel 29, eerste en tweede lid, wordt het woord «beschikking»
steeds vervangen door: regeling.

E. Artikel 30 vervalt.

F. Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het woord «beschikkingen» vervangen door:
besluiten.

2. In het tweede lid wordt het woord «beschikking» vervangen door:
besluit.

Artikel 7

De Zaaizaad– en Plantgoedwet (Stb. 1966, 455) wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 20, eerste tot en met derde lid, komt te luiden als volgt:

1. Alvorens een benaming vast te stellen, geeft de Raad van het
voornemen daartoe kennis op een door Onze Minister te bepalen wijze.
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2. Belanghebbenden kunnen gedurende twee maanden na de in het
eerste lid bedoelde kennisgeving bij de Raad bedenkingen tegen de
benaming inbrengen, inhoudende dat deze zodanig met een
handelsnaam of een merk overeenstemt, dat uit het gebruik daarvan
verwarring omtrent de aard of herkomst van waren is te duchten.

3. De Raad stelt geen benaming vast alvorens op de in het tweede lid
bedoelde bedenkingen is beslist.

B. Artikel 25 komt te luiden als volgt:

Artikel 25

De beslissingen van de Raad ingevolge dit hoofdstuk worden bekend–
gemaakt aan de in artikel 20 bedoelde belanghebbende, de in artikel 21
bedoelde aanvrager of de in artikel 22 en 23 bedoelde houder van het
kwekersrecht of kweker van een in artikel 18, tweede lid, bedoeld ras.

C. Artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Het beroep kan worden ingesteld door degene aan wie ingevolge
artikel 25 de beslissing wordt bekendgemaakt.

2. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. Het beroep, bedoeld in het tweede lid, kan binnen zes weken na de
bekendmaking van de beslissing worden ingesteld door inzending van
een met redenen omkleed verzoekschrift.

D. Artikel 58 wordt vervalt.

E. Artikel 59 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Het beroep kan worden ingesteld door de aanvrager of diens recht–
verkrijgenden en, zo de beslissing is genomen op verzoek van een ander
dan dezen, tevens door de verzoeker.

2. Het derde lid vervalt.

Artikel 8

De Natuurbeschermingswet (Stb. 1967, 572) wordt gewijzigd als
volgt:

A. In artikel 8, eerste lid, vervallen de woorden «een met redenen
omklede».

B. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de woorden «bij aangetekende brief».

2. In het tweede lid worden de woorden «acht dagen» en «dertig
dagen» vervangen door «een week» respectievelijk «vier weken».

3. In het derde lid worden de woorden «veertien dagen» vervangen
door: twee weken.
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C. Artikel 10, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. De bekendmaking van de beschikking tot aanwijzing als beschermd
natuurmonument, met een kaart waarop het natuurmonument is aange–
geven, geschiedt door toezending aan de eigenaren. Tegelijkertijd wordt
van de beschikking op dezelfde wijze mededeling gedaan aan:

a. de ingeschreven hypothecaire schuldeisers,
b. burgemeester en wethouders,
c. het dagelijks bestuur van het waterschap,
d. gedeputeerde staten,
e. overige belanghebbenden die ingevolge artikel 9, derde lid, hun

gevoelen schriftelijk kenbaar hebben gemaakt aan gedeputeerde staten,
f. de Natuurbeschermingsraad en
g. de Rijksplanologische Commissie.

D. In artikel 11, eerste lid, vervallen de woorden «een met reden
omklede».

E. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de eerste volzin en wordt aan het slot van
de nieuwe eerste volzin, na het woord «verzoek» toegevoegd: om een
vergunning.

2. In het vierde lid wordt het woord «beslissing» vervangen door:
beschikking.

Artikel 9

De Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 14 wordt «degene, die door het besluit rechtstreeks in zijn
belang is getroffen,» vervangen door: een belanghebbende.

B. Artikel 16 vervalt.

C. Artikel 17 vervalt.

Artikel 10

Artikel 13 van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Stb. 1975,
48) vervalt.

Artikel 11

De Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb. 1977, 233) wordt als volgt
gewijzigd:

A. In artikel 34, eerste lid, wordt de zinsnede «bezwaren indienen»
vervangen door: bedenkingen naar voren brengen.

B. Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de woorden «ingediende bezwaren» steeds
vervangen door: naar voren gebrachte bedenkingen.

2. In het tweede lid wordt het woord «bezwaarschriften» vervangen
door: bedenkingen.

C. In artikel 36, tweede lid, worden de woorden «ingediende
bezwaren» vervangen door «naar voren gebrachte bedenkingen» en de
woorden «de indieners van de bezwaarschriften» door «degenen die
bedenkingen naar voren hebben gebracht».
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D. In artikel 43, eerste lid, wordt het het woord «bezwaren» vervangen
door «bedenkingen» en het woord «indienen» door «naar voren
brengen».

E. In artikel 44, eerste lid worden de woorden «ingediende bezwaren»
vervangen door: naar voren gebrachte bedenkingen.

F. Na artikel 105 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende als
volgt:

Afdeling 11a, Algemene wet bestuursrecht (Stb )

Artikel 105a

De hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet
van toepassing ten aanzien van de bezwaren, bedoeld in de artikelen 22,
tweede lid, 51, eerste lid, 80 en 96, noch ten aanzien van het beroep,
bedoeld in artikel 27, tweede lid.

Artikel 12

De Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenko–
loniën (Stb. 1977, 694) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 11, eerste lid, worden de woorden «zijn bezwaren
indienen» vervangen door: zijn bedenkingen naar voren brengen.

B. In artikel 12 worden de woorden «ingediende bezwaren» steeds
vervangen door: naar voren gebrachte bedenkingen.

C. In artikel 19 worden de woorden «zijn bezwaren schriftelijk bij
provinciale staten indienen» vervangen door: zijn bedenkingen schriftelijk
bij provinciale staten naar voren brengen.

D. Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de woorden «ingediende bezwaren»
vervangen door: naar voren gebrachte bedenkingen.

2. In het vijfde lid worden de woorden «ingediende bezwaren»
vervangen door: naar voren gebrachte bedenkingen.

E. Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt het woord «bezwaren» vervangen door
«bedenkingen» en het woord «indienen» door «naar voren brengen».

2. In het zevende lid worden de woorden «ingediende bezwaren»
vervangen door: naar voren gebrachte bedenkingen.

3. In het negende lid worden de woorden «ingediende bezwaren»
vervangen door: naar voren gebrachte bedenkingen.

F. Artikel 77, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Gedeputeerde staten doen van een besluit als bedoeld in artikel 74,
eerste, tweede en derde lid, mededeling door toezending van een
afschrift aan de herinrichtingscommissie alsmede, voor zover het besluit
betrekking heeft op wegen en kanalen met de daartoe behorende kunst–
werken als bedoeld in artikel 74, vijfde lid, aan Onze Ministers van
Binnenlandse Zaken, van Financiën en van Verkeer en Waterstaat.
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G. Na artikel 124 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende als
volgt:

Afdeling 13a, Algemene wet bestuursrecht (Stb )

Artikel 124a

De hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet
van toepassing ten aanzien van de bezwaren, bedoeld in de artikelen 36,
eerste lid, 63, tweede lid, 84, 93, tweede lid, 112 en 123, eerste lid,
noch ten aanzien van het beroep, bedoeld in artikel 68, tweede lid.

Artikel 13

De Wet agrarisch grondverkeer (Stb. 1981, 248) wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Burgemeester en wethouders geven met betrekking tot het ontwerp
van het door de raad te nemen besluit toepassing aan de in afdelmg 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...) geregelde procedure.

2. Het derde en vierde lid vervallen.

3. Het vijfde, zesde en zevende lid worden vernummerd tot derde,
vierde en vijfde lid.

B. In artikel 32, tweede lid, wordt het woord «beschikking» vervangen
door: besluit.

C. In artikel 59, derde lid, vervallen de woorden «binnen dertig dagen
na de datum van dagtekening van de beslissing».

D. Artikel 63 vervalt.

Artikel 14

De Kampeerwet (Stb. 1981, 372) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Burgemeester en wethouders geven met betrekking tot het ontwerp
van de kampeerverordening toepassing aan de in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Stb ) geregelde procedure.

2. In het derde lid wordt het woord «oordeel» vervangen door: advies.

B. Artikel 15 vervalt.

C. Artikel 19 komt te luiden als volgt:

Artikel 19

1. Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag om een
vergunning binnen drie maanden na ontvangst.
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2. Burgemeester en wethouders kunnen hun beslissing voor ten
hoogste drie maanden verdagen. Van een besluit tot verdaging stellen zij
de aanvrager vóór afloop van de termijn, genoemd in het eerste lid,
schriftelijk in kennis.

3. Tegen een beslissing als bedoeld in dit artikel en in artikel 18 kan
de aanvrager onderscheidenlijk de vergunninghouder beroep instellen bij
de gemeenteraad.

D. Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervallen de eerste en de laatste volzin.

2. In het tweede lid komt de tweede volzin te luiden als volgt:
Van een besluit tot verdaging stellen zij de aanvrager vóór afloop van

de termijn, genoemd in het eerste lid, schriftelijk in kennis.

3. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. Van een besluit waarbij hetzij een vrijstelling wordt geweigerd,
hetzij aan een vrijstelling voorschriften worden verbonden, hetzij de aan
een vrijstelling verbonden voorschriften worden gewijzigd, wordt
mededeling gedaan aan de inspecteur.

4. Het zesde lid komt te luiden als volgt:

6. Tegen een besluit als bedoeld in dit artikel en in artikel 23, kan de
aanvrager dan wel de houder van de vrijstelling beroep instellen bij de
gemeenteraad.

E. Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het tweede lid, dat wordt vernummerd tot eerste lid, komt te luiden
als volgt:

1. Tegen een besluit tot intrekking kan de houder van de kampeer–
plaats beroep instellen bij de gemeenteraad. De werking van het besluit
wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien
beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

F. Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Van een besluit als bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt
mededeling gedaan aan de inspecteur.

2. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. De werking van een besluit als bedoeld in het tweede lid, wordt
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is
ingesteld, op het beroep is beslist.

G. Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, komt te luiden
als volgt:
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2. De bekendmaking aan de inspecteur van de beslissing op zijn
verzoek geschiedt binnen vierentwintig uur na ontvangst van het verzoek.

3. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

H. Artikel 34 komt te luiden als volgt:

Artikel 34

1. Tegen een besluit krachtens artikel 32, eerste of tweede lid, kan de
houder van de kampeerplaats beroep instellen bij Onze mede betrokken
minister. In afwijking van artikel 6.2.1 van de Algemene wet bestuurs–
recht bedraagt de termijn voor het indienen van het beroepschrift twee
weken.

2. Tegen een besluit krachtens artikel 32, tweede lid, of 33, eerste of
tweede lid, kan de inspecteur beroep instellen bij Onze mede betrokken
minister. In afwijking van de artikelen 6.2.1 en 6.2.6 van de Algemene
wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van het
beroepschrift drie dagen na de dag waarop het besluit op de voorge–
schreven wijze is bekendgemaakt onderscheidenlijk na de dag waarop de
burgemeester in gebreke is tijdig op het verzoek te beslissen.

3. In afwijking van artikel 6.4.15 van de Algemene wet bestuursrecht
beslist Onze mede betrokken minister op een overeenkomstig het eerste
of tweede lid ingediend beroepschrift binnen veertien dagen na
ontvangst ervan.

Artikel 15

De Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 41 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid worden de woorden «bezwaren tegen het ontwerp
in te dienen» vervangen door: bedenkingen tegen het ontwerp naar voren
te brengen.

2. In het derde lid worden de woorden «bezwaren indienen»
vervangen door: bedenkingen naar voren brengen.

3. In het vierde lid worden de woorden «ingediende bezwaren»
vervangen door: naar voren gebrachte bedenkingen.

B. In artikel 42, tweede lid, worden de woorden «bezwaren zijn
ingediend» vervangen door «bedenkingen naar voren zijn gebracht» en
de woorden «die bezwaren» door «die bedenkingen».

C. In artikel 44, tweede lid, worden de woorden «bezwaren hebben
ingediend» vervangen door: bedenkingen naar voren hebben gebracht.

D. Artikel 53 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt de zinsnede «bezwaren schriftelijk bij de
landinrichtingscommissie indienen» vervangen door: bedenkingen schrif–
telijk bij de landinrichtingscommissie naar voren brengen.

2. In het vierde lid worden de woorden «ingediende bezwaren»
vervangen door: naar voren gebrachte bedenkingen.

E. In artikel 56, vijfde lid, wordt het woord «bezwaren» vervangen door
«bedenkingen» en de zinsnede «aan de landinrichtingscommissie bekend
maken» door «bij de landinrichtingscommissie naar voren brengen».
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F. In artikel 57, eerste lid, vervalt de tweede volzin.

G. In artikel 58, tweede lid, wordt de zinsnede «bezwaren overeen–
komstig het bepaalde in artikel 56, vijfde lid, heeft ingediend» vervangen
door: bedenkingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 56, vijfde lid,
naar voren heeft gebracht.

H. Artikel 80 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «bezwaren tegen het ontwerp
in te dienen» vervangen door: bedenkingen tegen het ontwerp naar voren
te brengen.

2. In het derde lid worden de woorden «bezwaren indienen»
vervangen door: bedenkingen naar voren brengen.

I. In artikel 81, tweede lid, worden de woorden «bezwaren zijn
ingediend» vervangen door «bedenkingen naar voren zijn gebracht», en
de woorden «die bezwaren» door «die bedenkingen».

J. Artikel 83 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid worden in de eerste volzin de woorden «bezwaren
hebben ingediend» vervangen door «bedenkingen naar voren hebben
gebracht» en vervalt de tweede volzin.

2. In het derde lid vervalt de tweede volzin.

K. Artikel 85 wordt als volgt gewijzigd;

1. In het vijfde lid wordt «bezwaren indienen» vervangen door: beden–
kingen naar voren brengen.

2. In het zesde lid wordt «mgediende bezwaren» vervangen door: naar
voren gebrachte bedenkingen.

3. In het zevende lid worden de woorden «bezwaren hebben
ingediend» vervangen door: bedenkingen naar voren hebben gebracht.

L Artikel 107 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid worden de woorden «bezwaren tegen het ontwerp
in te dienen» vervangen door: bedenkingen tegen het ontwerp naar voren
te brengen.

2. In het derde lid worden de woorden «bezwaren indienen»
vervangen door: bedenkingen naar voren brengen.

M. In artikel 108, tweede lid, worden de woorden «bezwaren zijn
ingediend» vervangen door «bedenkingen naar voren zijn gebracht» en
het woord «bezwaren» door «bedenkingen».

N. Artikel 110 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «bezwaren hebben ingediend» in de eerste
volzin vervangen door «bedenkingen naar voren hebben gebracht» en
vervalt de tweede volzin.

2. In het derde lid vervalt de tweede volzin.
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0. Artikel 115 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid worden de woorden «bezwaren indienen» vervangen
door: bedenkingen naar voren brengen.

2. In het zesde lid worden de woorden «ingediende bezwaren»
vervangen door: naar voren gebrachte bedenkingen.

3. In het zevende lid worden de woorden «bezwaar hebben ingediend»
vervangen door: bedenkingen naar voren hebben gebracht.

P. Artikel 138, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Gedeputeerde staten doen van hun besluiten, bedoeld in de
artikelen 133 en 137, mededeling door toezending van een afschrift aan
de centrale commissie en aan de landinrichtingscommissie.

Q. Na artikel 220 wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidende:

Titel 11. Algemene wet bestuursrecht (Stb , ...)

Artikel 220a

De hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet
van toepassing ten aanzien van de bezwaren, bedoeld in de artikelen
152, tweede lid, 170, eerste lid, 191, 200, 205, tweede lid, 214, en 219,
eerste lid, en van het beroep, bedoeld in artikel 157, tweede lid.

Artikel 16

De Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 6, zesde lid, vervalt.

B. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het tweede lid, dat wordt vernummerd tot eerste lid, komt te luiden
als volgt:

1. Van een krachtens artikel 3, eerste lid, of artikel 6, vijfde lid,
gegeven beschikking wordt mededeling gedaan door toezending van een
afschrift aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

C. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het tweede lid, dat wordt vernummerd tot eerste lid, komt te luiden
als volgt:

1. Van een beschikking, houdende schorsing of doorhaling van een
registratie, wordt mededeling gedaan door toezending van een afschrift
aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt
tevens mededeling gedaan in de Staatscourant.

3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

D. Artikel 25, eerste lid, tweede volzin, vervalt.
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E. Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het tweede lid, dat wordt vernummerd tot eerste lid, komt te luiden
als volgt:

1. Van een beschikking, betreffende een vergunning, als bedoeld in
artikel 21, wordt mededeling gedaan door toezending van een afschrift
aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt
tevens mededeling gedaan in de Staatscourant.

F. Vervallen

G. Artikel 51 vervalt.

Artikel 17

De Meststoffenwet (Stb. 1986, 598) wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 16 vervallen het vijfde en zesde lid.

B. In artikel 20 wordt «degene die door die beschikking rechtstreeks in
zijn belang wordt getroffen,» vervangen door: een belanghebbende.

C. Artikel 24 vervalt.

Artikel 18

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 oktober 1980 ingediende
voorstel van wet houdende een gezondheidswet voor dieren (Gezond–
heids– en welzijnswet voor dieren) (16 447) tot wet wordt verheven,
wordt deze wet als volgt gewijzigd:

A. In artikel 29, eerste lid, vervalt het woord «schriftelijke».

B. In artikel 20 wordt «degene die door die beschikking rechtstreeks in
zijn belang wordt getroffen,» vervangen door: een belanghebbende.

C. Artikel 112 vervalt.

HOOFDSTUK XII. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEIM EN
WERKGELEGEIMHEID

Artikel 1

De Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 4, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om
vergunning, als bedoeld in het eerste lid, kunnen belanghebbenden
beroep instellen bij Onze Minister.

B. In artikel 6 vervalt de zinsnede «en na de hoofden of bestuurders
dier onderneming in de gelegenheid te hebben gesteld om te worden
gehoord,».
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C. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid vervalt de zinsnede «, gehoord de hoofden of
bestuurders der stuwadoorsonderneming,».

2. Het zevende lid vervalt.

D. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Tegen een beschikking houdende een bevel tot gehele of gedeelte–
lijke staking van stuwadoorsarbeid kan beroep worden ingesteld bij een
door Onze Minister aangewezen persoon.

2. Het zesde lid komt te luiden als volgt:

6. In afwijking van de artikelen 6.2.0 en 6.2.1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Stb , ...) bedraagt de termijn voor het instellen van het
beroep twee dagen en kan het beroep ook mondeling, per telegraaf of
per telefoon worden ingesteld, mits het in dat geval binnen de zojuist
genoemde termijn schriftelijk wordt bevestigd, indien het beroep niet
tevoren is afgedaan.

3. Het zevende lid komt te luiden als volgt:

7. Op de behandeling van het beroep zijn de artikelen 6.4.9. en 6.4.15
van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

E. Artikel 24, tweede lid, en de aanduiding voor het eerste lid
vervallen.

Artikel 2

De Arbeidswet 1919 (Stb. 624) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 9p wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Tegen een beslissing van het districtshoofd kunnen belangheb–
benden beroep instellen bij Onze Minister.

B. Artikel 9q komt te luiden als volgt:

Artikel 9q

1. Tegen een eis, ingevolge artikel 91, derde en vierde lid, of 9o,
tweede lid, door het districtshoofd gesteld, kan het hoofd of de
bestuurder of de ondernemingsraad van de onderneming beroep
instellen bij Onze Minister.

2. De werking van de eis wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is
verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

C. Artikel 10a wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Tegen de uitspraak van het districtshoofd bedoeld in het tweede lid,
kan het hoofd of de bestuurder of de zwangere arbeider beroep instellen
bij Onze Minister.
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2. Het vierde lid vervalt.

D. Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eer<;t° iiri vervalt de zinsnede «of in beroep ingevolge het
vierde lid Onze Minister,».

2. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd of de bestuurder
beroep instellen bij Onze Minister.

3. In het vijfde lid vervalt de derde volzin.

E. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «,of in beroep ingevolge het
derde lid Onze Minister,».

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd of de bestuurder
of de arbeider beroep instellen bij Onze Minister.

F. Artikel 21quater wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «,of in beroep ingevolge het
derde lid Onze Minister,».

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd of de bestuurder
beroep instellen bij Onze Minister.

G. Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid vervalt de zinsnede «,of in beroep ingevolge het
zesde lid Onze Minister,».

2. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het derde lid, kan het hoofd of de bestuurder
beroep instellen bij Onze Minister.

3. In het zesde lid vervalt de tweede volzin.

H. Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «,of in beroep ingevolge het
vierde lid Onze Minister,».

2. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd of de bestuurder
beroep instellen bij Onze Minister.

3. In het vijfde lid vervalt de derde volzin.

4. Het negende lid vervalt.
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I. Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. Tegen een eis, ingevolge het tweede lid door het districtshoofd
gesteld, kan het hoofd of de bestuurder beroep instellen bij Onze
Minister.

2. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. De werking van de eis wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is
verstreken of, indien beroep is ingesteld, totdat op het beroep is beslist.

3. Het zesde lid vervalt, onder vernummering van het zevende en
achtste lid tot het zesde en zevende lid.

J. Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «,of in beroep ingevolge het
derde lid Onze Minister,».

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of de
bestuurder of de arbeider beroep instellen bij Onze Minister.

K. Artikel 48 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «,of in beroep ingevolge het
derde lid Onze Minister,».

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of de
bestuurder of de arbeider beroep instellen bij Onze Minister.

L. Artikel 52 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid vervalt de zinsnede «,of in beroep ingevolge het
vijfde lid Onze Minister,».

2. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het derde lid, kan het hoofd of de bestuurder
beroep instellen bij Onze Minister.

3. In het tiende lid vervalt de tweede volzin.

4. Het veertiende lid vervalt onder vernummering van het vijftiende lid
tot veertiende lid.

M. Artikel 53 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «,of in beroep ingevolge het
derde lid Onze Minister,».
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2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of de
bestuurder of de arbeider beroep instellen bij Onze Minister.

N. Artikel 58 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «,of in beroep ingevolge het
derde lid Onze Minister,».

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of de
bestuurder of de arbeider beroep instellen bij Onze Minister.

0. Artikel 63 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «,of in beroep ingevolge het
derde lid Onze Minister,».

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of de
bestuurder of de arbeider beroep instellen bij Onze Minister.

P. Artikel 66 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «,of in beroep ingevolge het
derde lid Onze Minister,».

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Tegen de beschikking van het districtshoofd op een verzoek om een
vergunning, als bedoeld in het tweede lid, kan het hoofd of de
bestuurder of de arbeider beroep instellen bij Onze Minister.

Q. Artikel 82sexies komt te luiden als volgt:

Artikel 82 sexies

Het hoofd of de bestuurder van de onderneming kan tegen een bevel,
als bedoeld in artikel 82ter, beroep instellen bij Onze Minister.

R. In artikel 86 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

S. In artikel 98 quater, derde lid, vervalt in de eerste volzin de
zinsnede «, of van eene weigering om zoodanig beslissing te nemen,» en
vervalt de tweede volzin.

Artikel 3

De Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb.1952, 104) wordt als volgt
gewijzigd:
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A. Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Beroep op Onze Minister staat open voor iedere belanghebbende
tegen:

a. een beschikking tot het verlenen van een certificaat van
goedkeuring of het aanbrengen van een merk van goedkeuring;

b. een beschikking van een ambtenaar als bedoeld in artikel 11, eerste
lid, waarbij een ontheffing wordt verleend;

c. een beschikking houdende een eis tot herstelling of behandeling
van een gevaarlijk werktuig of beveiligingsmiddel;

d. het aanbrengen van een merk van afkeuring als bedoeld in het
eerste lid van artikel 12.

2. Het derde en zesde lid vervallen onder vernummering van het
vierde, vijfde en zevende lld (oud) tot derde, vierde en vijfde lid.

3. In het derde lid (nieuw) komt de zinsnede «, bij gebreke waarvan
het beroep niet ontvankelijk is» te vervallen.

B. Artikel 22 vervalt.

Artikel 4

De Stoomwet (Stb. 1953, 179) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Een vergunning, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, wordt verleend
wanneer de keuring een gunstig resultaat heeft opgeleverd. Bevoegd tot
verlening van de vergunning zijn de daartoe door Onze Minister aange–
wezen ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen.

2. Het tweede lid vervalt.

3. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, vervalt de
tweede volzin.

B. Artikel 12 komt te luiden als volgt:

12. Tegen alle door ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen
bij of krachtens deze wet gegeven beschikkingen, kan de belangheb–
bende beroep instellen bij Onze Minister.

C. Artikel 19, tweede lid, en de aanduiding voor het eerste lid
vervallen.

Artikel 5

De Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1990, 94) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Aan artikel 1 worden twee leden toegevoegd, luidende als volgt:

8. Voor het bij of krachtens deze wet bepaalde treedt voor de
toepassing van de afdelingen 3.5 en 4.1.2 van de Algemene wet
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bestuursrecht (Stb ) een ondernemingsraad in de plaats van de
belanghebbende werknemers.

9. Bij het ontbreken van de ondernemingsraad wordt, in afwijking van
artikel 3.5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, van een beschikking zo
spoedig mogelijk door de werkgever mededeling gedaan aan de belang–
hebbende werknemers. Die beschikking treedt, in afwijking van artikel
3.5.1 van de Algemene wet bestuursrecht, voor hen niet eerder in
werking dan nadat de werkgever aan de mededelingsplicht, als bedoeld
in de vorige zin, heeft voldaan.

B. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

2. Het veertiende lid komt te luiden als volgt:

14. Een aanwijzing als bedoeld in het tweede lid of een eis als bedoeld
in het tiende of elfde lid, bevat de termijn waarbinnen eraan moet
worden voldaan.

3. Het vijftiende lid komt te luiden als volgt:

15. De werking van een aanwijzing als bedoeld in het tweede lid of
een eis als bedoeld in het tiende of elfde lid wordt opgeschort totdat de
beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep
is beslist.

C. Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid vervallen de tweede, derde en vierde volzin.

2. Het tiende lid komt te luiden als volgt:

10. De werking van de aanwijzing wordt opgeschort totdat de
beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep
is beslist.

D. Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervallen de tweede, derde en vierde volzin.

2. Het zevende lid komt te luiden als volgt:

7. De werking van de aanwijzing wordt opgeschort totdat de beroeps–
termijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is
beslist.

E. Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid vervallen de tweede, derde en vierde volzin.

2. Het achtste lid komt te luiden als volgt:

8. De werking van de aanwijzing wordt opgeschort totdat de beroeps–
termijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is
beslist.

F. In artikel 22 vervallen het vijfde en zesde lid.
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G. In artikel 26 vervalt het derde lid.

H. In artikel 34 vervalt het tweede lid, onder vernummering van het
derde lid tot tweede lid.

I. Artikel 35 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervallen de derde en vierde volzin.

2. In het tweede lid vervallen in de eerste volzin de woorden «met
redenen omkleed» en vervallen de tweede en derde volzin.

3. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. De werking van de aanwijzing wordt opgeschort totdat de beroeps–
termijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is
beslist.

J. Artikel 36 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid vervalt de zinsnede «, is met redenen omkleed».

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met
negende lid tot het vierde tot en met achtste lid.

3. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden als volgt:

3. De werking van de aanwijzing wordt opgeschort totdat de beroeps–
termijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is
beslist.

4. In het zesde lid (nieuw) wordt het woord «zesde» vervangen door:
vijfde.

5. In het zevende lid (nieuw) wordt het woord «zevende» vervangen
door: zesde.

K. Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, derde volzin, en in het achtste lid wordt het woord
«beschikking» telkens vervangen door: beslissing.

2. In het vijfde lid wordt het woord «zesde» vervangen door: vijfde.

L. In artikel 39 vervalt het tweede lid, onder vernummering van het
derde lid tot tweede lid.

M. In artikel 40 vervallen het tweede en derde lid, alsmede de
aanduiding «1.» voor het eerste lid.

N. Artikel 41 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het achtste lid komt te luiden als volgt:

8. De werking van een beschikking inzake een ontheffing wordt
opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is
ingesteld, op het beroep is beslist.

2. Het negende en tiende lid vervallen.
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0. Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste tot en met vierde lid worden de woorden «kan binnen
30 dagen na de dagtekening daarvan een bezwaarschrift worden
ingediend» steeds vervangen door: kan een beroepschrift worden
ingediend.

2. In het vierde lid wordt het woord «beslissing» vervangen door:
beschikking.

3. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. In afwijking van artikel 6.2.0, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht wordt een beroepschrift tegen een beschikking van het
districtshoofd door diens tussenkomst ingediend.

3. In het zesde lid vervalt de eerste volzin en wordt in de tweede volzin
het woord «bezwaarschrift» vervangen door: beroepschrift.

4. Het zevende lid komt te luiden als volgt:

7. Omtrent een beroepschrift ingediend overeenkomstig dit artikel
wint Onze Minister het advies in van de Raad.

5. Het achtste en negende lid vervallen, onder vernummering van het
tiende lid tot het achtste lid.

P. In artikel 43, derde en vierde lid, wordt het woord «achtste»
vervangen door: zevende.

Artikel 6

In de Wet op de loonvorming (Stb. 1970, 69) vervalt artikel 18.

Artikel 7

In de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Stb. 1980, 86)
vervalt artikel 22.

Artikel 8

Artikel 5 van de Wet op de ondernemingsraden (Stb. 1990, 93) wordt
als volgt gewijzigd:

In het derde lid komt de tweede volzin te luiden als volgt:
De Raad doet van zijn besluit mededeling aan de bedrijfscommissie.

Artikel 9

De Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Stb. 1937, 801)
wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 5 worden de woorden «de beschikking» en «beschik–
kingen» steeds vervangen door «het besluit» onderscheidenlijk
«besluiten».

B. In artikel 6, vierde lid, vervalt de eerste volzin en wordt in de
tweede volzin het woord «Zij» vervangen door: Het besluit.
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C. In artikel 8, vierde lid, vervalt de tweede volzin en wordt in de derde
volzin het woord «Zij» vervangen door: Het besluit.

Artikel 10

De Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K22), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 26 juli 1990 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de Bedrijfsorgani–
satie (21 657) tot wet wordt verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 38 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «maakt de Raad» vervangen
door «geeft de Raad kennis van», vervalt het woord «bekend» en wordt
het woord «bezwaren» vervangen door «bedenkingen».

2. Het derde lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin wordt het woord «afgekondigd» vervangen door
«bekendgemaakt» en het woord «afkondiging» door «bekendmaking».

- In de tweede volzin worden de woorden «der afkondiging»
vervangen door: van de bekendmaking.

3. In het vierde lid wordt na het woord «waarvan» tussengevoegd het
woord «van» en worden de woorden «bekend is gemaakt» vervangen
door «kennisgeving is gedaan».

B. Artikel 100 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «maakt het bestuur van een
bedrijfslichaam» vervangen door «geeft het bestuur van een bedrijfsli–
chaam kennis van», vervalt het woord «bekend» en wordt het woord
«bezwaren» vervangen door «bedenkingen».

2. In het derde lid worden de woorden «waarvan het ontwerp niet
overeenkomstig het eerste lid is bekend gemaakt» vervangen door:
waarvan van het ontwerp geen kennisgeving is gedaan overeenkomstig
het eerste lid.

C. Artikel 106 wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste volzin wordt het woord «afgekondigd» vervangen door:
bekendgemaakt.

2. In de tweede volzin wordt het woord «afkondiging» vervangen door:
bekendmaking.

3. In de derde volzin worden de woorden «der afkondiging» vervangen
door: van de bekendmaking.

D. In artikel 111 vervalt het derde lid, onder vernummering van het
vierde lid tot derde lid.
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Artikel 11

De Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb. 1971, 448) wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 4, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. Van een krachtens het eerste lid vastgestelde beschikking wordt
mededeling gedaan in de Staatscourant.

B. In artikel 7, derde lid, wordt in de eerste volzin het woord
«beschikking» vervangen door «besluit» en vervalt de tweede zin.

C. In artikel 10, derde lid, worddt in de eerste volzin het woord
«beschikking» vervangen door «besluit» en vervalt de tweede zin.

D. Artikel 13, tweede lid, komt te luiden als volgt:

13. Van een krachtens het eerste lid tot de werknemer gerichte
beschikking wordt mededeling gedaan aan diens werkgever.

E. Artikel 16, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van een krachtens het eerste lid tot de werknemer gerichte
beschikking wordt mededeling gedaan aan diens werkgever.

F. Artikel 17, zesde lid, komt te luiden als volgt:

6. Van een krachtens het eerste lid tot de werknemer gerichte
beschikking wordt mededeling gedaan aan diens werkgever.

G. In artikel 23 vervalt het vierde lid, onder vernummering van het
vijfde lid tot vierde lid.

H. Artikel 24, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. Van een krachtens het eerste lid tot de burgerdienstplichtige
gerichte beschikking wordt mededeling gedaan aan de overeenkomstig
het tweede lid aangewezen persoon.

1. In het vierde lid van artikel 27 vervalt de tweede volzin.

J. In artikel 28, vijfde lid, vervallen de tweede en derde volzin.

K. In artikel 29 vervalt het vijfde lid.

L. Artikel 31, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van een krachtens het eerste lid tot de burgerdienstplichtige
gerichte beschikking wordt mededeling gedaan aan de overeenkomstig
artikel 24, tweede lid, aangewezen persoon.

M. In artikel 32, vierde lid, worden in de eerste volzin de woorden
«vastgestelde beschikking» vervangen door «vastgesteld besluit» en
vervalt de tweede zin.

N. In artikel 33, vierde lid, vervalt de eerste volzin en wordt in de
tweede zin het woord «beschikking» vervangen door «besluit».
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0. In artikel 34, vierde lid, worden in de eerste volzin de woorden
«vastgestelde beschikking» vervangen door «vastgesteld besluit» en
vervalt de tweede zin.

P. Artikel 45 vervalt.

Artikel 12

De Wet arbeid buitenlandse werknemers (Stb.1978, 737} wordt als
volgt gewijzigd:

A. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde en vijfde lid vervallen.

2. In het zesde lid, dat wordt vernummerd tot vierde lid, vervalt de
tweede volzin.

B. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en
met vijfde lid tot tweede tot en met vierde lid.

2. In het tweede lid (nieuw) wordt de zinsnede die aanvangt met de
woorden «geacht niet te zijn gedaan» en die eindigt met de letter «b»
vervangen door: niet in behandeling genomen.

C. Artikel 11 vervalt.

D. In artikel 13 vervallen het tweede en derde lid, onder vernummering
van het vierde lid tot tweede lid.

E. Artikel 16 vervalt.

F. Vervallen

Artikel 13

De Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990, 402) wordt als volgt gewijzigd:

aA. Met tweede lid van artikel 10 vervalt, alsmede de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

A. In artikel 87 vervalt het tweede lid.

B. In artikel 88, tweede lid, vervalt de eerste zin.

C. Artikel 89 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede «, eerste lid,».

2. Het tweede lid vervalt, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste
lid.

D. In artikel 95 vervalt het tweede lid.

E. In artikel 96, tweede lid, vervalt de eerste volzin.
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F. Artikel 97 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede «, eerste lid,».

2. Het tweede lid vervalt, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste
lid.

G. In artikel 119 vervallen het eerste lid en de aanduiding «2.» voor
het tweede lid.

Artikel 14

De Emigratiewet (Stb.1952, 279) wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Op een aanvraag om erkenning als aanmeldingsorgaan wordt
binnen drie maanden beslist.

2. Het vierde lid komt te luiden:

4. Tegen de beslissing op de aanvraag om erkenning staat voor de
aanvrager beroep open op Onze Minister.

B. Artikel 25, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Tegen zodanige intrekking van een erkenning staat beroep open op
Onze Minister.

Artikel 15

In artikel 10 van de Wet op de Emancipatieraad (Stb. 1981, 65) vervalt
het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

HOOFDSTUK XIII. MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGE–
ZONDHEID EN CULTUUR

Artikel 1

De Rompwet Instellingen van Weldadigheid (Stb. 1912, 165), zoals
deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 12 januari
1990 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van diverse wetten
in verband met vereenvoudiging van regelgeving en vergroting van
gemeentelijke en provinciale beleidsvrijheid (21 437), tot wet wordt
verheven, wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 22, tweede volzin, vervalt de zinsnede «bij een met redenen
omkleed besluit».

Artikel 2

De Vleeskeuringswet (Stb. 1958, 72) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 11, eerste lid, vervalt de zinsnede «, schriftelijk,».

B. Artikel 50a vervalt.
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Artikel 3

De Opiumwet (Stb. 1976, 425) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 6, zesde lid, komt te luiden als volgt:

6. Een beschikking als bedoeld in het vijfde lid, geldt voor een termijn
van ten hoogste vier jaren. Van de beschikking wordt mededeling gedaan
aan degenen die bevoegd zijn tot afleveren van de in artikel 2 bedoelde
middelen.

B. In artikel 7, vierde lid, wordt het woord «besluit» vervangen door
«beschikking» en vervalt de zinsnede «, hetwelk de gronden vermeldt,
waarop het berust».

C. In artikel 10, eerste lid, sub c, worden de woorden «het besluit»
vervangen door: de beschikking.

Artikel 4

De Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken (Stb.
1928, 265) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 4 wordt, onder vernummering van het zesde lid tot
zevende lid, een nieuw zesde lid ingevoegd, luidende als volgt:

6. De hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.
) zijn niet van toepassing.

B. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, eerste volzin, worden de woorden «De burge–
meester onderwerpt onverwijld een persoon» vervangen door: De burge–
meester beslist onverwijld tot het onderwerpen van een persoon.

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Van een beschikking van de burgemeester, als bedoeld in het eerste
lid, wordt mededeling gedaan aan de inspecteur en aan de huisarts van
betrokkene. Betrokkene kan tegen de beschikking beroep instellen bij
Onze Minister.

3. In het derde lid worden de woorden «ingediend bezwaar van de
burgemeester of van de betrokkene» vervangen door: ingediend beroep
van de betrokkene of op grond van een verzoek van de burgemeester.

C. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Van een beschikking van de burgemeester, als bedoeld in het eerste
lid, wordt mededeling gedaan aan de inspecteur, de werkgever en de
huisarts van betrokkene. Betrokkene kan tegen de beschikking beroep
instellen bij Onze Minister.

2. In het derde lid worden de woorden «ingediend bezwaar van de
burgemeester of van de betrokkene» vervangen door: ingediend beroep
van de betrokkene of op grond van een verzoek van de burgemeester.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 061, nr. 173 164



D. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Tegen een beschikking, houdende een last als bedoeld in het eerste
lid, kan degene aan wie de last is gegeven, beroep instellen bij Onze
Minister.

2. In het derde lid worden de woorden «ingediend bezwaar van de
burgemeester of van degene aan wie een last als bedoeld in het eerste
lid is gegeven» vervangen door: ingediend beroep van de betrokkene of
op grond van een verzoek van de burgemeester.

Artikel 5

De Warenwet (Stb. 1988, 360) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt na het woord «verlangd» een punt geplaatst
en vervalt de daarop volgende zinsnede, alsmede de laatste volzin.

2. In het vijfde lid vervallen in de eerste volzin de woorden «binnen 30
dagen na dagtekening van het desbetreffende besluit» en komt de
tweede volzin te luiden als volgt:

De werking van de beschikking inzake weigering of intrekking van de
vergunning wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of,
indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

B. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na het woord «verlangd» een punt geplaatst
en vervalt de daarop volgende zinsnede, alsmede de tweede volzin.

2. In het vierde lid vervalt de laatste volzin.

3. In het vijfde lid vervallen de woorden «binnen 30 dagen na dagte–
kening van het desbetreffende besluit».

C. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervalt de laatste volzin.

2. Het zesde lid vervalt.

3. In het zevende lid, dat wordt vernummerd tot zesde lid, vervallen de
woorden «binnen 30 dagen na dagtekening van het desbetreffende
besluit» en komt de tweede volzin te luiden als volgt:

De werking van de beschikking inzake wijziging of intrekking van de
ontheffing wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of,
indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

4. In het achtste lid, dat wordt vernummerd tot zevende lid, worden de
woorden «zevende lid» vervangen door: zesde lid.

D. In artikel 22, vierde lid, worden de woorden «zesde lid» vervangen
door: vijfde lid.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22061, nr. 173 165



E. Vervallen

F. Aan artikel 25 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

4. Van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling
gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

G. Artikel 33 vervalt.

H. Artikel 35 vervalt.

Artikel 6

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1986, 575), zoals
deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 27 juni 1989
ingediende voorstel van Wet tot wijziging van de Wet buitengewoon
pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen
zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch
verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de
Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (vermindering
uitvoeringslasten met betrekking tot verrekening van neveninkomsten en
toekenning van bijzondere voorzieningen, alsmede enkele andere wijzi–
gingen) (21 196) tot wet wordt verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 12b, tweede lid, vervalt, benevens de aanduiding «1.» voor
het eerste lid.

B. Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Omtrent elke aanvrage als bedoeld in het eerste lid van artikel 24,
wordt door de Raad een beschikking gegeven.

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Van de beschikking wordt mededeling gedaan aan de Stichting
1940-1945.

C. In artikel 27, derde lid, wordt het woord «beslissing» vervangen
door «beschikking» en het woord «genomen» door «gegeven».

D. In artikel 28, eerste lid, vervalt in de tweede volzin het woord
«schriftelijk» en in de derde volzin wordt de zinsnede «schriftelijke
aanvrage bij de Raad door deze Raad» vervangen door «aanvraag door
de Raad».

E. Artikel 37 vervalt.

F. Vervallen

G. Vervallen

H. Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «definitieve beslissmg» en het
woord «beslissing» steeds vervangen door «beschikking» en vervalt de
laatste volzin.

2. In het derde lid wordt het woord «beslissing» steeds vervangen
door «beschikking».
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3. In het vierde lid worden de woorden «definitieve beslissing» en het
woord «beslissing» vervangen door: beschikking.

4. In het vijfde lid worden de woorden «definitieve beslissing» en het
woord «beslissing» steeds vervangen door «beschikking en tevens wordt
het woord »herzieningsbeslissing« vervangen door »herzieningsbe-
schikking«.

I. In artikel 42a wordt het woord «beslissing» vervangen door
«beschikking» en vervallen de woorden «, met redenen omkleed»,
alsmede de woorden «de belanghebbende en».

Artikel 7

De Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb.
1986, 576) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 2, vijfde lid, vervallen de woorden «bekend gemaakt in de
Nederlandse Staatscourant en».

B. Artikel 12, tweede lid, vervalt, benevens de aanduiding «1.» voor
het eerste lid.

C. Artikel 22 komt te luiden als volgt:

Artikel 22

Omtrent elke aanvrage als bedoeld in het eerste lid van artikel 21,
wordt door de Raad een beschikking gegeven.

D. In artikel 22a, eerste en vierde lid, wordt het woord «beslissing»
vervangen door «beschikking».

E. In artikel 25, eerste lid, vervalt in de eerste volzin het woord «schrif–
telijk» en in de tweede volzin wordt de zinsnede «schrïftelijke aanvrage
bij de Raad door deze Raad» vervangen door «aanvraag door de Raad».

F. Artikel 33 vervalt.

G. Vervallen

H. Vervallen

I. Artikel 35e wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «definitieve beslissing» en het
woord «beslissing» steeds vervangen door «beschikking» en vervalt de
laatste volzin.

2. In het derde lid wordt het woord «beslissing» steeds vervangen
door: beschikking.

3. In het vierde lid worden de woorden «definitieve beslissing» en het
woord «beslissing» vervangen door: beschikking.

4. In het vijfde lid worden de woorden «definitieve beslissing» en het
woord «beslissing» steeds vervangen door «beschikking en tevens wordt
het woord »herzieningsbeslissing« vervangen door «herzieningsbe–
schikking«.

J. Artikel 35f vervalt.
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Artikel 8

In artikel 4 van de Wet op het praeventiefonds (Stb. 1950, K259)
vervalt de laatste volzin.

Artikel 9

De Wet bevolkingsonderzoek op tuberculose (Stb. 1951, 288) wordt
gewijzigd als volgt:

A. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Van een beschikking op een verzoek om toestemming tot het
verrichten of het doen verrichten van een onderzoek wordt onverwijld
mededeling gedaan aan de hoofdinspecteur.

2. Het derde lid vervalt.

B. Artikel 17, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Tegen een beschikking van het College op een verzoek tot het
verkrijgen van de in artikel 14 genoemde toestemming kan de verzoeker
beroep instellen bij Onze Minister.

Artikel 10

In de Gezondheidswet (Stb. 1956, 51) vervalt artikel 59.

Artikel 11

De Destructiewet (Stb. 1957, 84) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 8, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van een beschikking ingevolge dit artikel wordt mededeling gedaan
in de Staatscourant.

B. Artikel 10, negende lid, komt te luiden als volgt:

9. Van een beschikking ingevolge dit artikel wordt mededeling gedaan
in de Staatscourant.

Artikel 12

De Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408) zoals deze
komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 12 september
1990 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening tot wet verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 2, eerste lid, onder d, vervalt de laatste volzin en wordt de
punt aan het slot van de daaraan voorafgaande volzin gewijzigd in een
puntkomma.

B. In artikel 2d, eerste lid, komt de laatste volzin te luiden als volgt:
Van de daartoe strekkende beschikking wordt mededeling gedaan in

de Staatscourant.

C. Artikel 2i, vierde lid, vervalt.
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D. In artikel 3a, derde lid, vervalt de laatste volzin.

E. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde lid komt te luiden als volgt:

6. De geneeskundige en de apotheker of apothekers die het aangaat,
kunnen tegen de beschikking ingevolge het vierde lid bij Onze Minister
beroep instellen. De werking van de beschikking wordt opgeschort totdat
de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het
beroep is beslist.

2. Het zevende lid komt te luiden als volgt:

7. De geneeskundige die het aangaat, kan tegen de weigering of de
intrekking van de vergunning ingevolge het vijfde lid bij Onze Minister in
beroep komen.

Artikel 13

De Quarantainewet (Stb. 1960, 335) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid komt de laatste volzin te luiden als volgt:
Van zijn beslissing doet hij onverwijld mededeling aan de inspecteur.

2. In het tweede lid worden in de eerste volzin de woorden
«voorziening vragen» vervangen door «beroep instellen», worden in de
tweede volzin de woorden «voorziening bij Onze Minister is gevraagd»
vervangen door «beroep is ingesteld» en worden de woorden «zolang
deze niet heeft beslist» vervangen door «zolang daarop niet is beslist».

3. In het derde lid, tweede volzin, worden de woorden «voorziening
vragen» vervangen door: beroep instellen.

4. Na het derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt:

4. De hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.
...., ...) zijn niet van toepassing.

B. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid worden de woorden «De beslissing» vervangen door
«Van de beslissing» en de woorden «ter kennis gebracht van» door
«mededeling gedaan aan».

2. In het vierde lid worden in de eerste volzin de woorden «voorziening
vragen» vervangen door «beroep instellen», en worden in de tweede
volzin de woorden «indien voorziening is gevraagd» vervangen door
«indien beroep is ingesteld».

3. Na het vijfde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

6. De hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
niet van toepassing.

Artikel 14

De Wet op de bejaardenoorden (Stb. 1990, 468), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 1 maart 1990 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de bejaardenoorden
(21 470), tot wet wordt verheven, wordt gewijzigd als volgt:
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A. In artikel 1a, derde lid, vervallen de woorden «binnen dertig dagen
na verzending van het besluit»

B In artikel 2b, tweede lid, wordt «21» gewijzigd in: 22.

C. In artikel 2c, tweede lid, wordt «21» gewijzigd in: 22.

D. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid worden in de laatste volzin de woorden «tot het
indienen van bezwaren» vervangen door: tot het naar voren brengen van
bedenkingen.

2. In het vijfde lid worden de woorden «schriftelijke bezwaren tegen
het ontwerp indienen» vervangen door: schriftelijk zijn bedenkingen
tegen het ontwerp naar voren brengen.

E. In artikel 4, eerste lid, worden de woorden «bezwaren zijn
ingediend» vervangen door: bedenkingen naar voren zijn gebracht.

F. In artikel 6d, eerste lid, vervalt het woord «schriftelijk».

G. In artikel 6d bis vervalt het derde lid.

H. Artikel 6f komt te luiden als volgt:

Artikel 6f.

Gedeputeerde staten beschikken binnen zes maanden op het verzoek
om een verklaring van geen bezwaar. Van de beschikking wordt
mededeling gedaan in een of meer door gedeputeerde staten te bepalen
nieuwsbladen.

I. In artikel 6k, tweede lid, komt de eerste volzin te luiden als volgt:
De bejaarde kan tegen een beschikking, inhoudende een advies dat

niet tot zijn opneming strekt, beroep instellen bij burgemeester en
wethouders.

J. Artikel 10 komt te luiden als volgt:

Artikel 10

De werking van de beschikking, houdende een aanwijzing als bedoeld
in artikel 9, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of,
indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

K. In artikel 12, tweede volzin, wordt het woord «mededeling»
vervangen door «bekendmaking» en de woorden «het besluit» door «de
beschikking».

L. Artikel 16 vervalt.

M. In artikel 16i vervalt het derde lid, onder vernummering van het
vierde en vijfde lid tot derde onderscheidenlijk vierde lid.

N. Artikel 21 vervalt.

0. In artikel 22, eerste lid, vervalt de zinsnede «21, ».

P. In artikel 24d, eerste en tweede lid, wordt «16» vervangen door: 15.
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Artikel 15

De Drank– en Horecawet (Stb 1964, 386), zoals deze komt te luiden
nadat het bij koninklijke boodschap van 12 januari 1990 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van diverse wetten in verband met
vereenvoudiging van regelgeving en vergroting van gemeentelijke
beleidsvrijheid (21 437), tot wet wordt verheven, wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 3c komt te luiden als volgt:

Artikel 3c

1. Op de voorbereiding van een beslissing tot verlening van een
vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, onder a, aan een rechts–
persoon als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, en op de voorbereiding van
een beslissing op grond van artikel 3a, eerste of vierde lid, of artikel 3b,
derde lid, is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.

) geregelde procedure van toepassing.
2. Onverminderd hetgeen in artikel 3.4.2 van voornoemde wet is

bepaald, zenden burgemeester en wethouders een ontwerpbeschikking
aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

B. In artikel 6, vierde lid, wordt het woord «besluit» vervangen door:
beschlkking.

C. In artikel 14 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

D. In artikel 20, vijfde lid, wordt het woord «besluit» vervangen door:
beschikking.

E. Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede en vierde lid vervallen.

2. Het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, komt te luiden
als volgt:

2. Op de aanvraag wordt beslist binnen drie maanden na ontvangst
daarvan.

F. Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid worden in de eerste volzin de woorden «Het
besluit» vervangen door «De beschikking» en komt de tweede volzin te
luiden als volgt:

De werking van de beschikking wordt opgeschort totdat de beroeps–
termijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is
beslist.

2. Het derde lid vervalt.

G. Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Indien een vergunning op grond van het tweede lid, onder a, is
ingetrokken, wordt de bevoegdheid om aan de betrokken rechtspersoon
een nieuwe vergunning te verlenen, opgeschort tot een jaar na het
verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep is ingesteld, tot een
jaar nadat op het beroep is beslist.
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2. In het vierde lid wordt de zinsnede «bij aangetekende brief»
vervangen door: schriftelijk.

3. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. De werking van de beschikking tot intrekking van de vergunning
wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien
beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

4. In het zesde lid wordt het woord «besluit» vervangen door
«beschikking» en wordt de zinsnede die aanvangt met de woorden «dat
het terstond» en eindigt met de woorden «werking heeft» vervangen
door «dat deze terstond van kracht is».

H. Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde
lid tot vierde en vijfde lid.

2. Het zevende lid vervalt.

3. Het achtste lid, dat wordt vernummerd tot zesde lid, komt te luiden
als volgt:

6. De artikelen 25, eerste lid, en 31, eerste lid, onder a, en vijfde lid,
zijn van overeenkomstige toepassing.

I. Artikel 38, vijfde lid, komt te luiden als volgt:

5. Ten aanzien van een ontheffing als bedoeld in het tweede lid zijn de
artikelen 25, eerste lid, 31, eerste lid, onder a en f, en vijfde lid, en 37,
vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.

J. Artikel 39, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. De artikelen 25, 31, eerste lid, onder a, en vijfde lid, en 37, vijfde
lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

K. Artikel 40, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. De artikelen 25, eerste lid, 31, eerste lid, onder a, en vijfde lid, en
37, vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

L. Artikel 41, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. De artikelen 25, eerste lid, 31, eerste lid, onder a, en vijfde lid, en
37, vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

M. Artikel 42, zesde lid, komt te luiden als volgt:

6. De artikelen 25, eerste lid, 31, eerste lid, onder a, en vijfde lid, en
37, vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

N. Artikel 43, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. De artikelen 25, eerste lid, 31, eerste lid, onder a, en vijfde lid, en
37, vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

0. Artikel 44, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. De artikelen 25, 31, eerste lid, onder a, en vijfde lid, en 37, vijfde
lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
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P. Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid komt de eerste volzin te luiden als volgt:
Zij maken hun besluit aan de gemeenteraad bekend en doen daarvan

mededeling aan de in het eerste lid bedoelde organen.

2. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Van een krachtens het vierde lid vastgesteld besluit wordt
mededeling gedaan in de Staatscourant.

Q. Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het woord «besluit» vervangen door
«beschikking» en het woord «betrokkene» door «belanghebbende».

2. In het tweede en derde lid wordt het woord «besluit» vervangen
door: beschikking.

3. Het vierde lid vervalt.

R. In artikel 50 vervallen het eerste, derde en vierde lid, benevens de
aanduiding «2.» voor het tweede lid. In dat lid worden de woorden «bij
aangetekende brief» vervangen door: schriftelijk.

S. Artikel 51 komt te luiden als volgt:

Artikel 51

Alvorens gedeputeerde staten beslissen, wordt de inspecteur gehoord.

T. In artikel 52 wordt de zinsnede «krachtens artikel 51 vastgesteld
besluit» vervangen door: besluit van gedeputeerde staten op een
ingevolge artikel 49 ingesteld beroep.

U. In artikel 53, eerste lid, wordt het woord «besluit» vervangen door
«beschikking» en de zinsnede die aanvangt met de woorden «degenen
die» en eindigt met de woorden «getroffen zijn,» door «belangheb–
benden».

V. Artikel 57 vervalt.

W. Artikel 60, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. Van een krachtens het eerste of het tweede lid vastgesteld besluit
wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

X. Artikel 74, vijfde lid, komt te luiden als volgt:

5 De artikelen 25, eerste lid, 31, eerste lid, onder a, en vijfde lid, 37,
vijfde lid, en 41, derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

De Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347), zoals deze komt te luiden nadat
het bij koninklijke boodschap van 19 oktober 1989 ingediende voorstel
van wet houdende beperking van de contracteerplicht in de ziekenfonds–
verzekering en de bijzondere ziektekostenverzekering, invoering van de
mogelijkheid een lager tarief in rekening te brengen dan het overeen–
komstig de Wet tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde
tarief, alsmede enige andere wijzigingen in de Ziekenfondswet, de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet tarieven gezond–
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heidszorg (21 357) en het bij koninklijke boodschap van 8 juni 1990
ingediende voorstel van wet houdende nadere wijziging van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Ziekenfondswet, alsmede
daarmee samenhangende wijzigingen in enige andere wetten, in het
kader van de geleidelijke wijziging van het stelsel van ziektekostenverze–
kering (Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase)
(21 592), tot wet worden verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 3a vervalt het achtste lid.

B. Artikel 8a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervalt het woord «schriftelijk».

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde lid tot
vierde lid.

C. Artikel 8e wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden in de eerste volzin de woorden «na
ontvangst van alle op het verzoek betrekking hebbende gegevens»
vervangen door «na ontvangst van het verzoek» en vervalt de tweede
volzin.

2. Het derde en vierde lid vervallen.

D. In artikel 8g vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

E. Artikel 11, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. De bekendmaking van een besluit als bedoeld in het eerste lid, gaat
vergezeld van een toelichting daarop.

F. In artikel 34, derde lid, wordt het woord «tegen» vervangen door
«omtrent» en wordt het woord «bezwaren» telkens vervangen door
«zienswijzen».

G. In artikel 35, derde lid, wordt de zinsnede «te rekenen van de dag
waarop de beschikking ter kennis van het ziekenfonds is gebracht»
vervangen door: na de bekendmaking ervan.

H. Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, waarvoor de aanduiding «1.» vervalt, wordt het
woord «Beschikkingen» vervangen door «Van beschikkingen» en worden
de woorden «worden gepubliceerd» vervangen door «wordt mededeling
gedaan».

2. Het tweede lid vervalt.

I. Artikel 42, elfde lid, komt te luiden als volgt:

I1. Van een beschikking als bedoeld in het achtste en negende lid,
wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

J In artikel 43, tweede lid, wordt het woord «besluit» vervangen door:
beschikking.
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K. Artikel 44 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het zevende lid vervalt, onder vernummering van het achtste tot en
met elfde lid, tot zevende tot en met tiende lid.

2. In het negende lid (nieuw) worden de woorden «achtste en
negende» vervangen door: zevende en achtste.

L. In artikel 44a, vierde lid, worden de woorden «artikel 44, negende
lid» vervangen door: artikel 44, achtste lid.

M. In artikel 47, derde lid, wordt het woord «bezwaren» vervangen
door: bedenkingen.

N. In artikel 48 wordt het woord «bezwaren» vervangen door: beden–
kingen.

0. Artikel 54 vervalt.

Artikel 17

Artikel 14 van de Wet op de medische hulpmiddelen (Stb. 1970, 53)
vervalt.

Artikel 18

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176) zoals deze
komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 19 oktober 1989
ingediende voorstel van wet houdende beperking van de contracteer–
plicht in de ziekenfondsverzekering en de bijzondere ziektekostenverze–
kering, invoering van de mogelijkheid een lager tarief in rekening te
brengen dan het overeenkomstig de Wet tarieven gezondheidszorg
goedgekeurde of vastgestelde tarief, alsmede enige andere wijzigingen
in de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de
Wet tarieven gezondheidszorg (21 357) en het bij koninklijke boodschap
van 8 juni 1990 ingediende voorstel van wet houdende nadere wijziging
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Ziekenfondswet,
alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in enige andere wetten, in
het kader van de geleidelijke wijziging van het stelsel van ziektekosten–
verzekering (Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase)
(21 592), tot wet worden verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 8, derde lid, vervalt het woord «schriftelijk».

B. Artikel 8d wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden in de eerste volzin de woorden «na
ontvangst van alle op het verzoek betrekking hebbende gegevens»
vervangen door «na ontvangst van het verzoek» en vervalt de tweede
volzin.

2. Het derde en vierde lid vervallen.

C. In artikel 8f vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

D. Artikel 12, derde lid, komt te luiden als volgt:

3. De bekendmaking van een besluit als bedoeld in het eerste lid, gaat
vergezeld van een toelichting daarop.
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E. In artikel 33, derde lid, wordt het woord «tegen» vervangen door
«omtrent» en wordt het woord «bezwaren» steeds vervangen door
«zienswijzen».

F. In artikel 34, derde lid, wordt de zinsnede «te rekenen vanaf de dag
waarop de beschikking ter kennis van de ziektekostenverzekeraar is
gebracht» vervangen door: na de bekendmaking daarvan.

G. Artikel 36 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, waarvoor de aanduiding «1.» vervalt, wordt het
woord «Beschikkingen» vervangen door «Van beschikkingen» en worden
de woorden «worden gepubliceerd» vervangen door «wordt mededeling
gedaan».

2. Het tweede lid vervalt.

H. Artikel 41, zevende lid, komt te luiden als volgt:

7. Van een beschikking als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt
mededeling gedaan in de Staatscourant.

I. Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het achtste lid vervalt, onder vernummering van het negende tot en
met twaalfde lid, tot achtste tot en met elfde lid.

2. In het tiende lid (nieuw) worden de woorden «negende en tiende»
vervangen door: achtste en negende.

J. In artikel 42a, vierde lid worden de woorden «artikel 42, tiende lid»
vervangen door: artikel 42, negende lid.

K. In artikel 45, eerste lid, wordt het woord «bezwaren» vervangen
door: bedenkingen.

L. In artikel 46 wordt het woord «bezwaren» vervangen door: beden–
kingen.

M. Artikel 75 vervalt.

Artikel 19

De Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), zoals deze komt te
luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 28 juni 1989 ingediende
voorstel van Wet houdende opneming in de Wet ziekenhuisvoorzieningen
(Stb. 1971, 268) van enige bepalingen, waarbij aan Onze Minister de
bevoegdheid wordt verleend zelf het ontwerp-plan voor ziekenhuizen
vast te stellen indien provinciale staten niet binnen de gestelde termijn
een ontwerp-plan hebben vastgesteld, en waarbij ten aanzien van de
ziekenhuizen, naast sluiting, enige minder ingrijpende maatregelen
worden mogelijk gemaakt teneinde de capaciteit van de ziekenhuizen
met de plannen in overeenstemming te kunnen brengen, alsmede
opneming van enige daarmee verband houdende bepalingen in de
Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (Stb. 1967, 655) (Wet versterking Wzv-instrumentarium)
(21 200), tot wet wordt verheven, wordt gewijzigd als volgt:
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A. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. Provinciale staten stellen het ontwerp-plan vast. Op de voorbe–
reiding daarvan is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Stb ) geregelde procedure van toepassing.

2. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. De kennisgeving van de terinzagelegging, bedoeld in artikel 3.4.3,
eerste lid, van voornoemde wet, wordt tevens in de Staatscourant
geplaatst.

3. Het zesde lid vervalt.

4. In het zevende lid, dat wordt vernummerd tot zesde lid, worden de
woorden «, de hiertegen ingediende bezwaren, een verslag van de
hoorzitting» vervangen door: de hierover naar voren gebrachte ziens–
wijzen.

5. In het achtste lid, dat wordt vernummerd tot zevende lid, worden de
woorden «, de hiertegen ingediende bezwaren, het verslag van de
hoorzitting» vervangen door: de hierover naar voren gebrachte ziens–
wijzen.

6. Het negende lid wordt vernummerd tot achtste lid.

B. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde en achtste lid vervalllen, onder vernummering van het
vierde tot en met zevende lid tot derde tot en met zesde lid.

2. In het negende lid, dat wordt vernummerd tot achtste lid, wordt het
woord «besluit» vervangen door: beschikking.

C. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. De bekendmaking van een beschikking, houdende weigering van
een verklaring dan wel afgifte van een verklaring met toepassing van
artikel 10, vijfde lid, gaat vergezeld van een afschrift van het advies of de
adviezen welke ter zake door gedeputeerde staten en het College zijn
uitgebracht.

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Van de beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

3. Het derde vervalt.

4. In het vierde lid, dat wordt vernummerd tot derde lid, worden de
woorden «het besluit» vervangen door: de beschikking.

D. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden als volgt:
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3. Van de beschikking op een aanvraag om een verklaring wordt
mededeling gedaan in de Staatscourant; tevens wordt van de
beschikking mededeling gedaan door toezending van een afschrift aan
Onze Minister, het College en gedeputeerde staten waarmee omtrent de
aanvraag overleg is gepleegd

2. In het vierde lid lid wordt het woord «besluit» vervangen door
«beschikking» en de zinsnede «vijfde, zesde en achtste lid» door «vierde
en vijfde lid».

E. In artikel 13, derde lid, tweede volzin, wordt de komma na het
woord «College» vervangen door het woord «en» en vervallen de
woorden «en belanghebbenden».

F. Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, wordt het
woord «besluit» vervangen door «beschikking» en worden de woorden
«artikel 10, negende lid» vervangen door «artikel 10, achtste lid».

G. Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid vervalt de tweede volzin.

2. Het zevende lid vervalt.

H. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. De bekendmaking van een beschikking, houdende weigering van
een vergunning dan wel verlening van een vergunning onder beperkingen
of met voorschriften, gaat vergezeld van het door het College ter zake
uitgebrachte advies.

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Van de beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

3. In het derde lid worden de woorden «Gelijktijdig wordt een afschrift
van het besluit gezonden aan» vervangen door: Tevens wordt van de
beschikking mededeling gedaan door toezending van een afschrift aan.

4. In het vierde lid worden de woorden «het besluit» vervangen door:
de beschikking.

5. In het vijfde lid wordt het woord «besluit» vervangen door:
beschikking.

I. In artikel 18, tweede lid, onderdeel c, worden de woorden «artikel
14, derde lid» vervangen door: artikel 14, tweede lid.

J. In artikel 18a, vierde lid, wordt in de eerste volzin de zinsnede die
aanvangt met de woorden «Een beschikking» en eindigt met de woorden
«is geworden,» vervangen door: De werking van de beschikking
krachtens het eerste lid, wordt opgeschort tot drie maanden na het
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verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep is ingesteld, tot drie
maanden nadat op het beroep is beslist,.

K. In artikel 18b, zesde lid, vervalt de laatste volzin.

L. Artikel 25 vervalt.

M. Artikel 26 vervalt.

N. In artikel 29 wordt in onderdeel b het woord «zesde» vervangen
door «vijfde» en in onderdeel c het woord «vijfde» door «vierde».

Artikel 20

De Wet ambulancevervoer (Stb. 1971, 369) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 2, eerste lid, komt onderdeel a te luiden als volgt:

a. zonder vergunning van gedeputeerde staten van de provincie waar
de centrale post is gelegen voor het gebied waarop de aanvrage
betrekking heeft;

B. In artikel 8 vervallen het eerste en derde lid, benevens de
aanduiding «2.» voor het tweede lid.

C. Artikel 9, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Op de voorbereiding van een beschikkmg als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.

) geregelde procedure van toepassing.

D. Artikel 12, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. De werking van de beschikking tot intrekking van de vergunning
wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien
beroep is ingesteld, op het beroep is beslist, tenzij bij de bekendmaking
van de beschikking wordt bepaald dat deze terstond van kracht is.

E. In artikel 13 vervallen het eerste en het tweede lid, benevens de
aanduiding «3.» voor het derde lid.

F. Vervallen

G. Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «maken gedeputeerde staten
dit bekend» vervangen door: doen gedeputeerde staten hiervan
mededeling.

2. In het tweede lid wordt het woord «bekendmaking» vervangen door:
mededeling.

H. In artikel 17a vervalt het derde lid.

Artikel 21

De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1986,
386), zoals deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van
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19 mei 1989 ingediende voorstel van Wet tot wijziging van de Wet uitke–
ringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger–
oorlogsslachtoffers 1940-1945 (invoering van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen alsmede enige andere wijzigingen) (21 154) tot wet
wordt verheven, wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt het woord «schriftelijk».

2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Op het verzoek wordt door de Raad een beschikking gegeven.

3. In het derde lid wordt het woord «beslissing» vervangen door:
beschikking.

B. Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt het woord «schriftelijk».

2. In het vierde lid vervalt het woord «schriftelijk».

C. Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Op elke aanvraag wordt door de Raad een beschikking gegeven.

2. Het tweede en derde lid vervallen.

3. In het vierde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, worden de
woorden «de beslissing wordt genomen» vervangen door: de beschikking
wordt gegeven.

D. In artikel 32a, eerste en tweede lid, wordt het woord «beslissing»
vervangen door: beschikking.

E. In artikel 39a, vierde lid, wordt het woord «beslissing» vervangen
door «beschikking».

F. Vervallen

G. Vervallen

H. Vervallen

I. Vervallen

J. In artikel 58 vervalt het tweede lid, evenals de aanduiding «1.» voor
het eerste lid.

K. In artikel 59, tweede lid, wordt het woord «beslissing» vervangen
door: beschikking.

L. Artikel 59a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het woord «beslissing» vervangen door
«beschikking» en het woord «berekeningsbeslissing» door «berekenings–
beschikking».
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2. In het tweede lid wordt het woord «berekeningsbeslissing»
vervangen door: berekeningsbeschikking.

M. Artikel 61 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt het woord «beslissing» telkens vervangen
door «beschikking» en vervalt de laatste volzin.

2. In het tweede lid, sub b., en in het derde lid, wordt het woord
«beslissmg» telkens vervangen door: beschikking.

N. In artikel 61 a wordt het woord «beslissing» telkens vervangen door
«beschikking» en het woord «herzieningsbeslissing» steeds door «herzie–
ningsbeschikking».

Artikel 22

De Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening (Stb.
1975, 157) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 7 komt te luiden als volgt:

Artikel 7

1. Nadat het provinciale plan aan Onze Minister is voorgelegd, geven
provinciale staten toepassing aan de in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht (Stb ) geregelde procedure.

2. De kennisgeving van de terinzagelegging, bedoeld in artikel 3.4.3,
eerste lid, van voornoemde wet, wordt tevens in de Staatscourant
geplaatst.

3. In afwijking van artikel 3.4.4, eerste lid, van voornoemde wet,
kunnen belanghebbenden hun zienswijze uitsluitend schriftelijk naar
voren brengen.

B. Artikel 8 komt te luiden als volgt:

Artikel 8

Provinciale staten leggen binnen acht weken na de laatste dag van de
terinzagelegging, bedoeld in artikel 3.4.2, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht, de over het plan uitgebrachte zienswijzen over aan
Onze Minister en maken hun opmerkingen daarbij aan hem kenbaar.

C. Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervallen de woorden «met redenen omklede».

2. In het derde lid vervallen de woorden «bij een met redenen omklede
beslissing».

D. Artikel 29 vervalt.

Artikel 23

De Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67) wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 3 vervallen het derde en vierde lid.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 061, nr. 173 181



B. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, tweede volzin, worden na de woorden «Onze
Minister kan» ingevoegd de woorden «bij beschikking» en vervalt de
zinsnede die aanvangt met de woorden «; zijn daartoe» en eindigt met de
woorden «brief toegezonden».

2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot
derde lid.

C. In artikel 5 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

D. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vijfde lid vervalt.

2. Het zesde lid, dat wordt vernummerd tot vijfde lid, komt te luiden
als volgt:

5. Van een krachtens het eerste of tweede lid vastgestelde
beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

E. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid vervalt de zinsnede «, 5, tweede lid,».
2. Het vierde lid vervalt.

F. In artikel 18 vervalt het vijfde lid, onder vernummering van het
zesde en zevende lid tot vijfde en zesde lid.

G. Artikel 20, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling
gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 24

De Wet afbreking zwangerschap (Stb. 1981, 257) wordt gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 4, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Onze Minister beslist binnen zeven maanden na de
ontvangst van de aanvraag.

B. In artikel 8 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

C. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede en derde
lid tot het eerste en tweede lid.

2. In het eerste lid (nieuw) worden de woorden «Het besluit bepaalt
tevens» vervangen door: Een krachtens de artikelen 5 tot en met 8
genomen besluit bepaalt.

D. In artikel 10, derde lid, vervallen de woorden «en is met redenen
omkleed» en worden de woorden «tweede en derde» vervangen door
«eerste en tweede».
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E. Artikel 14 vervalt.

Artikel 25

De Wet tot behoud van cultuurbezit (Stb. 1984, 49) wordt gewijzigd
als volgt:

A. Artikel 3, eerste lid, komt te luiden als volgt:

1. Indien in een spoedgeval de Raad nog niet is gehoord over de
plaatsing van een voorwerp of verzameling op de lijst, wordt dat bij de
bekendmaking van het desbetreffende besluit vermeld.

B. In artikel 5, tweede lid, vervalt de laatste volzin.

C. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd

1. In het tweede lid worden in de tweede volzin de woorden «geen
bezwaar is gemaakt» vervangen door «geen bedenkingen zijn aange–
voerd» en vervalt de derde volzin.

2. In het derde lid vervalt de tweede volzin en worden in de derde
volzin de woorden «bezwaar is gemaakt» vervangen door «bedenkingen
zijn aangevoerd» en de woorden «bezwaar bestaat» door «bedenkingen
bestaan».

3. In het vierde lid wordt in de eerste volzin het woord «bezwaar»
vervangen door «bedenkingen» en in de tweede volzin de woorden «Het
bezwaar kan» door «De bedenkingen kunnen».

4. In het vijfde lid worden de woorden «bezwaar te maken» vervangen
door «bedenkingen aan te voeren» en vervalt de tweede volzin.

5. In het zesde lid worden in de eerste volzin de woorden «bezwaar is
gemaakt» vervangen door «bedenkingen zijn aangevoerd» en in de
tweede volzin de woorden «zijn bezwaar» door «het aanvoeren van
bedenkingen».

D. In artikel 10 worden de woorden «maken van bezwaar» steeds
vervangen door «aanvoeren van bedenkingen» en de woorden «bezwaar
is gemaakt» steeds door «bedenkingen zijn aangevoerd».

E. In artikel 11 worden de woorden «bezwaar is gemaakt» vervangen
door: bedenkingen zijn aangevoerd.

F. Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «een bezwaar» vervangen door
«bedenkingen».

2. In het tweede lid worden de woorden «het daartegen gemaakte
bezwaar» vervangen door «de daartegen aangevoerde bedenkingen».

G. In artikel 13, eerste lid, worden de woorden «maken van bezwaar»
vervangen door: aanvoeren van bedenkingen.

H. In artikel 14, eerste lid, worden de woorden «een ingevolge artikel
7 gemaakt bezwaar dat» vervangen door «ingevolge artikel 7 aange–
voerde bedenkingen die», wordt het woord «heeft» telkens vervangen
door «hebben» en worden de woorden «bezwaar zou worden gemaakt»
vervangen door «bedenkingen zouden worden aangevoerd».
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I. Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

1. De tekst van het huidige enige lid wordt aangeduid als eerste lid;
daarin vervallen de woorden «bij in de Nederlandse Staatscourant
bekend gemaakte beschikking».

2. Een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende als volgt:

2. Van een besluit tot aanwijzing, als bedoeld in het eerste lid, wordt
mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

J. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

1. De tekst van het huidige enige lid wordt aangeduid als eerste lid;
daarin vervallen in onderdeel b de woorden «bij in de Nederlandse
Staatscourant bekend gemaakte beschikking».

2. Een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende als volgt:

2. Van een besluit tot aanwijzing, als bedoeld in het eerste lid,
onderdeel b, wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staats–
courant.

K. Artikel 20 vervalt.

Artikel 26

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984,
94), zoals deze komt te luiden nadat het bij koninklijke boodschap van 19
mei 1989 ingediende voorstel van Wet tot wijziging van de Wet uitke–
ringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger–
oorlogsslachtoffers 1940-1945 (invoering van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen alsmede enige andere wijzigingen) (21 154), het bij
koninklijke boodschap van 27 juni 1989 ingediende voorstel van Wet tot
wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buiten–
gewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslacht–
offers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers
1940-1945 (vermindering uitvoeringslasten met betrekking tot verre–
kening van neveninkomsten en toekenning van bijzondere voorzieningen,
alsmede enkele andere wijzigingen) (21 196), tot wet worden verheven,
wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 10, eerste lid, sub d, worden de woorden «bij gemotiveerd
besluit» vervangen door: bij beschikking.

B. In artikel 27 vervalt de laatste volzin.

C. In artikel 34, eerste lid, vervalt het woord «schriftelijk».

D. In artikel 35, eerste lid, vervalt het woord «schriftelijk».

E. In artikel 37, vijfde lid, wordt het woord «beslissing» vervangen
door: beschikking.

F. Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Op elke aanvraag wordt door de Raad binnen zes maanden een
beschikking gegeven.

2. Het tweede lid vervalt.
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3. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, vervalt de
eerste volzin.

G. In artikel 39, eerste lid, wordt het woord «beslissing» vervangen
door: beschikking.

H. In artikel 40, tweede lid, worden de woorden «bij gemotiveerd
besluit» vervangen door: bij beschikking.

I. In artikel 49, tweede lid, wordt het woord «beslissing» vervangen
door: beschikking.

J. In artikel 50 wordt in het eerste lid het woord «beslissingen»
vervangen door «beschikkmgen» en in het tweede, derde en vierde lid
het woord «beslissing» steeds door «beschikking».

K. Vervallen

L. In artikel 55 vervallen het eerste, tweede en derde lid; tevens
vervalt de aanduiding «4.» voor het vierde lid.

M. Vervallen

N. Vervallen

0. Vervallen

P. In artikel 59, tweede lid, wordt het woord «beslissing» vervangen
door: beschikking.

Q. Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het woord «beslissing» vervangen door
«beschikking» en het woord «berekeningsbeslissing» door «berekenings–
beschikking».

2. In het tweede lid wordt het woord «berekeningsbeslissing»
vervangen door «berekeningsbeschikking».

R. Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het woord «beslissmg» steeds vervangen
door: beschikking.

2. Het tweede en derde lid vervallen.

3. Vervallen

S. In artikel 62, eerste en derde lid, wordt het woord «beslissing»
vervangen door: beschikking.

T. Artikel 63, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef en onder a wordt het woord «beslissing» vervangen
door: beschikking.

2. In onderdeel c wordt het woord «herzieningsbeslissing» vervangen
door: herzieningsbeschikking.

U. Artikel 79 vervalt.
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Artikel 27

De Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekering (Stb. 1986, 123)
wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 7 vervalt.

B. Artikel 10 vervalt.

Artikel 28

De Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360) wordt
gewijzigd als volgt:

A. In artikel 5, eerste en derde lid, vervallen de woorden «bekend
gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en».

B. In artikel 10, tweede lid, sub d, worden de woorden « bij gemoti–
veerd besluit» vervangen door: bij beschikking.

C. Artikel 17, tweede lid, vervalt, alsmede de aanduiding «1.» voor het
eerste lid.

D. In artikel 28 komen het eerste en tweede lid te luiden als volgt:

1. Omtrent elke aanvraag, als bedoeld in artikel 26, wordt door de
Raad een beschikking gegeven.

2. De beschikking wordt door de Raad aan de Commissie schriftelijk
medegedeeld.

E. In artikel 29, eerste en tweede lid, wordt het woord «beslissing»
vervangen door «beschikking».

F. In artikel 31, derde lid, wordt het woord «beslissing» vervangen
door: beschikking.

G. In artikel 32, eerste volzin, vervalt het woord «schriftelijke».

H. In artikel 41 vervalt het woord «gemotiveerde».

I. Artikel 44 vervalt.

J. Vervallen

K. Vervallen

L. Artikel 48 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «definitieve beslissing» en het
woord «beslissing» steeds vervangen door «beschikking» en vervalt de
laatste volzin.

2. In het derde lid wordt het woord «beslissing» steeds vervangen
door: beschikking.

3. In het vierde lid worden de woorden «definitieve beslissing» en het
woord «beslissing» vervangen door: beschikking.

4. In het vijfde lid worden de woorden «definitieve beslissing» en het
woord «beslissing» steeds vervangen door «beschikking» en wordt het
woord «herzieningsbeslissing» vervangen door «herzieningsbeschikking».
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M. In artikel 49 wordt het woord «beslissing» vervangen door
«beschikking» en vervallen de woorden «, met redenen omkleed aan de
belanghebbende en».

N. Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. Van de beschikkingen van de Raad wordt mededeling gedaan aan
Onze Minister door toezending van een afschrift.

2. In het tweede, derde en vijfde lid wordt het woord «beslissing»
vervangen door: beschikking.

3. In het zesde lid wordt het woord «beslissing» vervangen door
«beschikking» en vervallen de woorden «bedoeld in artikel 44,».

Artikel 29

De Welzijnswet (Stb. 1987, 73) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Op de voorbereiding van het plan is de in afdelmg 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Stb ,...) geregelde procedure van
toepassing.

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Een ieder kan zijn zienswijze over het onwerp-plan naar voren
brengen. In afwijking van artikel 3.4.4, eerste en tweede lid, van
voornoemde wet, kunnen zienswijzen uitsluitend schriftelijk naar voren
worden gebracht.

B. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid vervalt.

2. In het vierde lid, dat wordt vernummerd tot derde lid, vervalt de
laatste volzin.

C. In artikel 25, tweede lid, vervalt de tweede volzin.

D. In artikel 27 vervallen de woorden «en in de Nederlandse Staats–
courant bekend te maken».

Da. Artikel 28 komt te luiden als volgt:

Artikel 28

Onze minister beslist op een aanvraag als bedoeld in artikel 23 vóór 15
november van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Bij de
bekendmaking van de beschikking aan de rechthebbende wordt vermeld
hoe de leenvergoeding is berekend. De uitbetaling van de leenvergoeding
geschiedt vóór 1 december van het desbetreffende jaar.
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E. Artikel 34 vervalt.

Artikel 30

De Mediawet (Stb. 1987, 249) zoals deze komt te luiden nadat het bij
koninklijke boodschap van 18 mei 1990 ingediende voorstel van wet
houdende wijziging van bepalingen van de Mediawet met het oog op de
invoering van landelijke commerciële omroep, tot wet wordt verheven,
wordt gewijzigd als volgt:

aA. Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «is met redenen omkleed en».

2. In het vierde lid vervalt in de eerste volzin de zinsnede «bij een met
redenen omklede beschikking» en worden in de laatste volzin de
woorden «Het besluit» vervangen door: De beschikking.

bA. In artikel 27, derde lid, vervalt de zinsnede «bij een met redenen
omkleed besluit».

cA. In artikel 31, vijfde lid, onderdeel d, worden de woorden «bezwaar
heeft gemaakt» vervangen door: bedenkingen heeft ingebracht.

dA. In artikel 39, derde lid, worden de woorden «bezwaar heeft
gemaakt» vervangen door: bedenkingen heeft ingebracht.

eA. In artikel 46 vervalt in de eerste volzin de zinsnede «bij met
redenen omkleed schriftelijk besluit» en worden in de tweede volzin de
woorden «artikel 136, tweede lid,» vervangen door: artikel 136.

A. Artikel 71e wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervallen de woorden «bij met redenen omkleed
schriftelijk besluit».

2. In het tweede lid vervallen de woorden «bij met redenen omkleed
besluit».

3. In het derde lid vervallen de woorden «bij met redenen omkleed
schriftelijk besluit».

4. In het vijfde lid worden de woorden «artikel 136, tweede lid,»
vervangen door: artikel 136.

Aa. Artikel 80 wordt gewiijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «is met redenen omkleed en».

2. In het tweede lid vervalt in de eerste volzin de zinsnede «bij een
met redenen omklede beschikking» en worden in de laatste volzin de
woorden «Het besluit» vervangen door: De beschikking.

Ab. Artikel 127 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «is met redenen omkleed en».

2. In het vierde lid vervalt in de eerste volzin «bij een met redenen
omklede beschikking» en worden in de laatste volzin de woorden «Het
besluit» vervangen door: De beschikking.
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B. Artikel 136 komt te luiden als volgt:

Artikel 136

Een boete als bedoeld in artikel 135 wordt opgelegd bij beschikking.

C. Artikel 171 vervalt.

D. In artikel 172 vervallen de woorden «van Onze Minister en».

Artikel 31

Vervallen

Artikel 32

De Wet inzake bloedtransfusie (Stb. 1988, 546) wordt als volgt
gewijzigd:

A. In artikel 16 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

B. Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid en komt te luiden
als volgt:

2. Van een ingevolge het eerste lid gegeven beschikking wordt
mededeling gedaan aan het College.

C. In artikel 19, tweede lid, worden de woorden «tweede en derde»
vervangen door: en tweede.

D. In artikel 22 vervalt het tweede lid, benevens de aanduiding «1.»
voor het eerste lid.

E. In artikel 26, derde lid, vervalt de laatste volzin.

F. In artikel 32 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid vervallen de woorden «en vierde».

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «, derde en vierde» vervangen
door: en derde.

G. In artikel 34, tweede lid, vervallen in de eerste volzin de woorden
«bij een in de Nederlandse Staatscourant bekend te maken besluit», en
wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende als volgt:

Van een besluit als bedoeld in de eerste volzin wordt mededeling
gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

H. Artikel 42 vervalt.
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Artikel 33

De Monumentenwet 1988 (Stb. 638) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid worden de woorden «een besluit neemt»
vervangen door: een beschikking geeft.

2. In het derde lid vervallen de woorden: «bij aangetekend schrijven».

3. In het vierde lid vervallen de woorden: «in persoon of bij gemach–
tigde».

B. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, waarvoor de aanduiding «1.» vervalt, worden in de
eerste volzin «brengt zijn besluit ter kennis van de gemeenteraad en van»
vervangen door «doet mededeling van zijn beschikking aan de gemeen–
teraad en aan» en worden in de tweede volzin de woorden «het besluit»
vervangen door: de beschikking.

2. Het tweede lid vervalt.

C. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid worden de woorden «artikel 4, eerste lid,»
vervangen door: artikel 4.

2. In het tweede lid worden de woorden «een besluit neemt»
vervangen door: een beschikking geeft.

D. In artikel 11, tweede lid, vervalt het woord «schriftelijke».

E. Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt in de eerste volzin het woord «schriftelijk»
en tevens vervalt de tweede volzin.

2. Het tweede tot en met zevende lid vervallen.

3. Het achtste lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, wordt
gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin worden de woorden «Indien de aanvrager ontvan–
kelijk is in zijn aanvraag» vervangen door: Indien de aanvraag in behan–
deling wordt genomen».

- In de tweede volzin vervalt het woord «schriftelijk».

- In de derde volzin wordt de zinsnede die aanvangt met de woorden
«De burgemeester» en eindigt met de woorden «mededeling van»,
vervangen door «De burgemeester doet kennisgeving van de terinzage–
legging op de gebruikelijke wijze en vermeldt daarbij» en worden de
woorden «bezwaren in te dienen» vervangen door «zienswijzen naar
voren te brengen».

- In de vierde volzin worden de woorden «ingediende bezwaren»
vervangen door: naar voren gebrachte zienswijzen.
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F. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de woorden «artikel 12, eerste lid,»
vervangen door «artikel 12» en vervalt de tweede volzin.

2. Het tweede lid vervalt, benevens de aanduiding «1.» voor het eerste
lid.

G. In artikel 14, eerste lid, vervalt de zinsnede «eerste lid,».

H. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. Burgemeester en wethouders kunnen, indien daartoe naar hun
oordeel gegronde redenen bestaan, de in het derde lid bedoelde termijn
met ten hoogste zes maanden verlengen, mits zij de aanvrager daarvan
kennisgeven binnen de in het derde lid bedoelde termijn.

2. Het zesde lid vervalt onder vernummering van het zevende en
achtste lid tot zesde en zevende lid.

3. Het zesde lid (nieuw) komt te luiden als volgt:

6. Van de beschikking, bedoeld in het derde lid, doen burgemeester en
wethouders mededeling aan Onze minister en aan gedeputeerde staten.

4. Vervallen

I. Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende als
volgt: Voor de toepassing van artikel 4.1.1.5 van de Algemene wet
bestuursrecht worden burgemeester en wethouders aangemerkt als het
in dat artikel bedoelde bestuursorgaan.

2. In het vierde lid worden de woorden «zesde en achtste» vervangen
door: zevende.

3. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:

5. Van de beschikking wordt mededeling gedaan aan burgemeester en
wethouders en gedeputeerde staten.

J. Artikel 21, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Van een besluit tot intrekking van een vergunning wordt mededeling
gedaan aan Onze minister dan wel burgemeester en wethouders en aan
gedeputeerde staten.

K. In artikel 29, eerste lid, vervalt de tweede volzin.

L. Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, komt te luiden
als volgt:

2. Alvorens toepassing te geven aan het eerste lid wordt daartoe een
beschikking genomen. De werking van de beschikking wordt opgeschort
tot de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het
beroep is beslist, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet.
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M. Artikel 35, vierde lid, komt te luiden als volgt:

4. De bekendmaking van een besluit tot aanwijzing of tot intrekking
daarvan geschiedt door plaatsing in de Staatscourant. Van het besluit
wordt mededeling gedaan in de daarvoor in aanmerking komende dag–
of nieuwsbladen en aan de gemeenteraad, gedeputeerde staten, de
Rijksplanologische Commissie en de Raad voor het cultuurbeheer.

N. Artikel 40 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid vervalt.

2. In het tweede lid, waarvoor de aanduiding «2.» vervalt, wordt na het
woord «aanvraag» toegevoegd: om een vergunning als bedoeld in artikel
39.

Artikel 34

Artikel 4 van de Wet inzake de tandprothetici (Stb. 1989, 329) wordt
gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt het woord «schriftelijke»

2. Het vierde, zesde en zevende lid vervallen, onder vernummering van
het vijfde lid tot vierde lid.

HOOFDSTUK XIV. SLOTBEPALINGEN

Artikel 1

Bij het verslag dat krachtens artikel 7.2a van de Algemene wet
bestuursrecht (Stb. ...,..) binnen drie jaar na haar inwerkingtreding moet
worden uitgebracht over de wijze waarop zij is toegepast, wordt tevens
de vraag betrokken of artikel 25, vierde lid, van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen kan vervallen. Gelijktijdig met de aanbieding van het
verslag wordt alsdan bij de Staten-Generaal een voorstel van wet
ingediend, dat daarin voorziet.

Artikel 2

1. Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht vindt tot 1 januari
1996 geen toepassing ten aanzien van besluiten van Onze Minister van
Onderwijs en Wetenschappen, genomen op grond van de volgende
wetten:

a. Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552);
b. Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966,215);
d. Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 1985, 59);
d. Experimentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370);
e. Lager-onderwijswet 1920 (Stb. 1974, 565).
2. Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht vindt tot 1 januari

1996 evenmin toepassing ten aanzien van besluiten van Onze Minister
van Onderwijs en Wetenschappen, genomen op grond van de volgende
wetten, voor zover tegen die besluiten krachtens de voor 1 januari 1993
geldende wetgeving beroep op de Kroon openstond:

a. Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 286);
b. Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal

onderwijs (Stb. 1987, 614);
c. Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573);
d. Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289);
e. Wet op de erkende onderwijsinstellingen (Stb. 1985, 407);
f. Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414);
g. TNO-wet (Stb. 1985, 762);
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h. Wet op de onderwijsverzorging (Stb. 1986, 635)
i. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk

onderzoek (Stb. 1987, 369);
j. Overgangswet WVO (Stb. 1967, 387);
k. Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1981, 778);
I. Overgangswet WBO (Stb. 1986, 257);
m. Invoeringswet WHBO (Stb. 1986, 290);
n. Les– en cursusgeldwet (Stb. 1987, 343);
0. Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen w.o. (Stb. 1987,

755);
p. Overgangswet ISOVSO (Stb. 1987, 615);
q. Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1975, 729);
r. Wet van 25 maart 1981 (Stb. 196), houdende wijziging van de

Experimentenwet onderwijs;
s. Wet invoering m.d.g.o. (Stb. 1982, 579);
t. Wetvan 14oktober 1982 (Stb. 589), houdende regeling en

invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs;
u. Invoeringswet W.W.O. (Stb. 1986, 426);
v. Wet van 24 december 1986 (Stb. 719), houdende wijziging van de

Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs
en het voortgezet speciaal onderwijs.

Artikel 3

Artikel 6.2.7, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is tot 1
januari 1996 niet van toepassing ten aanzien van bezwaarschriften
waarop de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) of de
Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31) van
toepassing is.

Artikel 4

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen van de wet verschillend kan
worden gesteld.

2. Voor de bekendmaking van deze wet brengt Onze Minister van
Justitie de daarin voorkomende aanhalingen van artikelen, afdelingen,
titels en hoofdstukken van de Algemene wet bestuursrecht in overeen–
stemming met de krachtens artikel 7.4 van die wet vastgestelde
nummering.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken,
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