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Nr. 35 NOTA VAN VERBETERING
Ontvangen 22 juni 1993

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 16) worden de volgende
verbeteringen aangebracht:

In deel 4, onderdeel C Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
onder 22, onder B, wordt artikel 59a, eerste lid, onderdeel c tot en met
e, vervangen door:

c. een besluit als bedoeld in de artikelen 79 tot en met 81,
d. een besluit als bedoeld in artikel 93a, vierde lid, en
e. een besluit als bedoeld in artikel 98.

B

In deel 4, onderdeel E Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, onder 7, onder I, wordt in artikel 31a, vierde
lid, laatste volzin, «Gedeputeerde State» vervangen door: Gedeputeerde
Staten.

In deel 4, onderdeel E Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, onder 7, onder I, wordt in artikel 31b, eerste
lid, eerste volzin, «bouwof aanlegvergunning» vervangen door: bouw– of
aanlegvergunning.

In deel 4, onderdeel F Ministerie van Verkeer en Waterstaat, onder 2,
aanhef, wordt na «tot wet wordt verheven» ingevoegd: en in werking
treedt.

In deel 4, onderdeel F Ministerie van Verkeer en Waterstaat, onder 12,
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aanhef, en onder 15, aanhef, wordt telkens na «tot wet worden
verheven» ingevoegd: en in werking treden.

In deel 4, onderdeel F Ministerie van Verkeer en Waterstaat, onder 16,
aanhef, en onder 22, aanhef, wordt telkens na «tot wet wordt verheven»
ingevoegd: en in werking treedt.

In deel 4, onderdeel J Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, onder 6, aanhef, wordt na «tot wet wordt verheven» ingevoegd:
en in werking treedt.

H

Deel 5.2, Artikel I, onder F luidt:

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid komt te luiden:
2. Een ambtshalve beschikking wordt in elk geval gegeven indien de

betrokkene aan het einde van de in artikel 19 bedoelde periode van 52
weken een uitkering heeft ingevolge de Ziektewet (Stb. 1987, 88).

I

In deel 5.2, wordt in Artikel XVII, onder D, in artikel 25, vierde lid,
«artikel 23b eerste lid,» vervangen door: artikel 23b, eerste lid,.

In deel 5.5, wordt in Artikel VI, onder C, onder 2, «Het tweede lid komt
te luiden::» vervangen door: Het tweede lid komt te luiden:.
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