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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 wordt na «het Besluit van 24 juli 1984, houdende
bepalingen inzake het middelbaar dienstverlenings en gezondheidszorg–
onderwijs (Stb. 1984, 360)» ingevoegd:, de Wet van 25 december 1878,
houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van
arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekers-bediende (Stb.
1878,222)

B

In artikel 19 wordt na «Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij» ingevoegd: alsmede aan de beide Kamers der Staten-Generaal.

Artikel 25, onderdeel A, komt te luiden:
Aan artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het

eind van onderdeel o door een puntkomma, een nieuw onderdeel toege–
voegd, luidende:

p. Informatie Beheer Groep: de Informatie Beheer Groep, genoemd in
de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.

Artikel 25, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:
1. Na «17a,» wordt ingevoegd: 17b, derde lid,.
2. Het zinsdeel «tot en met 31» wordt vervangen door: tot en met 31a.
3. «130aen 131» wordt vervangen door: 130a, 131 en 151a.

In artikel 25 worden na wijziging van de aanduiding van de onderdelen
I en J in K en L, twee onderdelen ingevoegd, luidende:
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I

In artikel 122a wordt na «een daartoe door of vanwege Onze Minister
aangewezen persoon of instantie» vervangen door: de Informatie Beheer
Groep.

In artikel 123a wordt «aan Onze Minister» vervangen door: aan de
Informatie Beheer Groep.

Artikel 34 komt als volgt te luiden:

Artikel 34. Aanhangige procedures en rechtsgedingen alsmede
overname vorderingen

Lopende wettelijke procedures of rechtsgedingen omtrent de
toepassing van de regelingen genoemd in artikel 3, eerste lid, waarbij de
diensteenheid Informatiseringsbank van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen namens Onze minister optreedt, dan wel vorderingen
van Onze minister voortvloeiend uit de regelingen, genoemd in artikel 3,
eerste lid, worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van
deze wet door de Informatie Beheer Groep voortgezet, onderscheidenlijk
overgenomen.

Na artikel 36 wordt een nieuw artikel 37 ingevoegd, luidende:

Artikel 37. Wijziging artikel 25

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 januari 1992 ingediende
voorstel van wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie
kracht van wet heeft gekregen en in werking is getreden op het moment
dat deze wet in werking treedt, wordt artikel 25, onderdeel B, «130a en
131» vervangen door: 130a, 131, 151a en 151b.

Toelichting

De wijzigingen in onderdeel A en onderdeel F betreffen het herstel van
een omissie.

De wijziging in onderdeel B vloeit voort uit de toezegging in de nota
naar aanleiding van het eindverslag dat wettelijk zal worden vastgelegd
dat het jaarverslag van de Informatie Beheer Groep aan de beide Kamers
der Staten-Generaal wordt aangeboden.

De overige wijzigingen zijn van technische aard en vloeien voort uit de
aanpassing van de Wet op de studiefinanciering in het kader van de
Tweede tranche van de Algemene wet bestuursrecht (kamerstukken II,
22 495) alsmede uit de wijziging van de Wet op de studiefinanciering
door de wet van 2 juli 1993, Stb. 403 (studievoortgangscontrole).

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
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