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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet
houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere
aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht
(Aanpassingswet Awb III).

De toelichtende memorie die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de
gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 20 augustus 1993 Beatrix

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

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 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:

1. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht

S-RW

ARTIKEL 1

De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
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Artikel 1:6 komt te luiden als volgt:

Artikel 1:6

Deze wet is niet van toepassing op:
a. de opsporing en vervolging van strafbare feiten, alsmede de tenuit–

voerlegging van strafrechtelijke beslissingen;
b. de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen op grond

van de Vreemdelingenwet;
c. de tenuitvoerlegging van andere vrijheidsbenemende maatregelen

in een inrichting die in hoofdzaak bestemd is voor de tenuitvoerlegging
van strafrechtelijke beslissingen;

d. besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet militair tucht–
recht.

B

In artikel 4:12, eerste lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede «en de
hoofdstukken 6 en 7 van toepassing zijn».

2. Wijziging van de Wet voltooiing eerste fase herziening
rechterlijke organisatie

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 januari 1992 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie,
de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, de Ambtenarenwet
1929 en andere wetten alsmede intrekking van de Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening
rechterlijke organisatie) (22 495) tot wet wordt verheven, wordt deze
gewijzigd als volgt:

ARTIKEL 1 Wijziging deel 2 (Algemene wet bestuursrecht)

A

Indien het bij koninklijke boodschap van 25 februari 1991 ingediende
voorstel van wet houdende algemene regels ter bescherming tegen
discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero– of homoseksuele
gerichtheid of burgerlijke staat (Algemene wet gelijke behandeling)
(22 014) tot wet wordt verheven, wordt de Bijlage bij de Algemene wet
bestuursrecht gewijzigd als volgt:

Aan onderdeel B (Ministerie van Binnenlandse Zaken) wordt toege–
voegd:

4. Hoofdstuk 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, met uitzon–
dering van de artikelen 16 en 17 en de op grond van artikel 21, tweede
lid, gestelde regelen.

B

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 maart 1992 ingediende
voorstel van wet houdende vaststelling van een nieuwe Politiewet
(Politiewet) (22 562) tot wet wordt verheven, wordt de Bijlage bij de
Algemene wet bestuursrecht als volgt gewijzigd:
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Aan onderdeel B (Ministerie van Binnenlandse Zaken) wordt toege–
voegd:

5. De artikelen 29, eerste en tweede lid, 32, eerste en tweede lid, 34,
derde lid, en 35, tweede lid, van de Politiewet.

Aan de Bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt een
onderdeel H toegevoegd, luidende:

H MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN
CULTUUR

De artikelen 20, eerste lid, 38, 39 en 40 en hoofdstuk IV van de Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

ARTIKEL 2 Wijziging deel 3 (Wijziging van rechtstreeks
betrokken institutionele en processuele wetten)

In ARTIKEL I (Wet op de Raad van State), onderdeel U, komt artikel
36, eerste lid, eerste volzin, te luiden:

Indien bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld, is hoofdstuk 8 van
de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van de artikelen
8.1.1.1, eerste en tweede lid, 8.1.1.5, 8.1.1.6, 8.1.1.6a, eerste lid,
8.1.1.7, 8.1.1.8, 8.1.2.1 en 8.1.3.1, van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat artikel 8.3.8, eerste lid, slechts kan worden
toegepast indien partijen daarvoor toestemming hebben gegeven.

B

In ARTIKEL III (Beroepswet) komt artikel 17, eerste lid, eerste volzin,
te luiden:

Indien bij de Centrale Raad van Beroep beroep kan worden ingesteld,
is hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van
de artikelen 8.1.1.1, eerste en tweede lid, 8.1.1.5, 8.1.1.6, 8.1.1.6a,
eerste lid, 8.1.1.7, 8.1.1.8, 8.1.2.1 en 8.1.3.1, van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat artikel 8.3.8, eerste lid, slechts kan
worden toegepast indien partijen daarvoor toestemming hebben
gegeven.

In ARTIKEL VI (Wet op de studiefinanciering) wordt onderdeel M
gewijzigd als volgt:

Aan artikel 151 b wordt een derde lid toegevoegd, luidende als volgt:
3. Artikel 56 is van toepassing.
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ARTIKEL 3 Wijziging deel 4 (Wijziging van bijzondere wetten in
verband met de te treffen definitieve voorzieningen in kroonge–
schillen)

Onderdeel C (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) wordt
gewijzigd als volgt:

- Onderdeel 6 (Wet medezeggenschap onderwijs) vervalt.
- In onderdeel 21 (Wet op de Nederlandse organisatie voor

wetenschappelijk onderzoek) wordt in onderdeel D in artikel 29
achter «indienen» toegevoegd: bij het algemeen bestuur.

- In onderdeel 29 (Wet op het cursorisch beroepsonderwijs),
onderdeel C, wordt in artikel 3.92, eerste lid, «Van een besluit van Onze
minister als bedoeld in de artikelen 3.3., 3.4., 3.8., 3.9., 3.14., 3.18.,
3.38., 3.43., 3.76., tweede lid, 3.91.» vervangen door: Tegen een besluit
van Onze minister als bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.14,
3.18, 3.38, 3.43, 3.76, tweede lid, en 3.91.

B

Onderdeel E (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer) wordt gewijzigd als volgt:

- Onderdeel 10 (Wet milieubeheer), onderdeel B, wordt gewijzigd
als volgt:

a. In artikel 20.2, eerste lid, onderdelen b en c, wordt «8.34» onder–
scheidenlijk «8.37» vervangen door «8.36» onderscheidenlijk «8.39».

b. Artikel 20.4 komt te luiden als volgt:

Artikel 20.4

Een beschikking houdende bedenkingen krachtens of overeenkomstig
de artikelen 10.40, 10.41 of 10.42, alsmede een beschikking die is
gegeven krachtens door Onze Minister op grond van artikel 10.39, eerste
lid, gestelde regels, wordt terstond van kracht.

- Onderdeel 11 (Woningwet) wordt gewijzigd als volgt:
a. Onderdeel B vervalt.
b. Onderdeel C, onder 3 tot en met 6, vervalt.

In onderdeel J (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)
wordt onderdeel 15 (Tijdelijke verstrekkingenwet maatschappe–
lijke dienstverlening) gewijzigd als volgt:

a. Onderdeel B komt te luiden als volgt:

B

Artikel 14 komt te luiden als volgt:

Artikel 14

Tegen een besluit als bedoeld in artikel 12 kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

b. Na onderdeel B wordt een onderdeel C ingevoegd, luidende:
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c

Artikel 22 komt te luiden als volgt:

Artikel 22

Tegen een besluit op grond van de artikelen 19, 20 en 21, derde lid,
kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.

ARTIKEL 4 Wijziging deel 5.1 (Wijziging van wetten waarin
beroep is opengesteld bij de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State en in verband met de intrekking van de Wet admini–
stratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen)

Onderdeel E (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer) wordt gewijzigd als volgt:

- Onderdeel 1 (Woonruimtewet 1947) vervalt.
- In onderdeel 2 (Huisvestingswet) wordt in artikel 44, eerste lid,

«artikel 50» vervangen door: artikel 40.
- In onderdeel 3 (Woningwet), onderdeel C, vervalt «46, zevende lid,

49, vierde lid,».
- Onderdeel 4 (Wet milieubeheer) vervalt.

ARTIKEL 5 Wijziging deel 5.2 (Wijziging van sociale-zekerheids–
wetten en (andere) wetten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en van het Ministerie van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur, mede ter aanpassing aan de eerste tranche
van de Algemene wet bestuursrecht)

In artikel XXII (Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940-1945), onderdeel A, onder 2c, vervalt «en «beslissing» vervangen
door: beschikking».

ARTIKEL 6 Wijziging deel 5.3 (Wijziging van wetten waarin
beroep is opengesteld bij de (militaire) ambtenarenrechter)

In Artikel V (Algemene militaire pensioenwet), onderdeel C, komt
artikel W2 te luiden als volgt:

Artikel W2

1. Tegen een beschikking van de hoofddirectie kan een belangheb–
bende bij het bestuur administratief beroep instellen.

2. In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht bedraagt de beslistermijn ten aanzien van een beroep–
schrift als bedoeld in het eerste lid en een bezwaarschrift dertien weken
na ontvangst daarvan.
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ARTIKEL 7 Wijziging deel 5.5 (Overige wijzigingen)

A

Artikel X (Wet op de rechtsbijstand) wordt gewijzigd als volgt:
a. Onderdeel B komt te luiden als volgt:

B

Artikel 45 komt te luiden als volgt:

Artikel 45

1. Een belanghebbende kan tegen een besluit van het bureau beroep
instellen bij de raad.

2. Voor de behandeling van bezwaar– en beroepschriften stelt de raad
een commissie in als bedoeld in artikel 8.

b. Onderdeel C komt te luiden als volgt:

Artikel 46 vervalt.

3. Wijziging van de Wet tot wijzïging van de Algemene wet
bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de
regeling van een procedure voor de voorbereiding en totstand–
koming van besluiten en aanpassing van de Wet milieubeheer en
enkele andere wetten aan de eerste tranche van de Algemene
wet bestuursrecht

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 1992 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en
enkele andere wetten in verband met de regeling van een procedure voor
de voorbereiding en totstandkoming van besluiten en aanpassing van de
Wet milieubeheer en enkele andere wetten aan de eerste tranche van de
Algemene wet bestuursrecht (22 601) tot wet wordt verheven, wordt
deze gewijzigd als volgt:

Artikel I

In artikel II (Wet milieubeheer), onderdeel BBBB, tweede lid, wordt
«afdeling 3.5» vervangen door: afdeling 3.6.

Artikel II

Artikel XII (Wet bodembescherming), onderdeel A, komt te luiden:

In artikel 29, vijfde lid, wordt «De afdelingen 13.2 en 13.4 van de Wet
milieubeheer zijn van toepassing» vervangen door: De paragrafen 3.4A.2
tot en met 3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2
van de Wet milieubeheer zijn van toepassing.

4. Wijziging aanpassingswetten eerste tranche Algemene wet
bestuursrecht

A Aanpassingswetten Awb I en Awb II
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EIMIG ARTIKEL

In de wet van 4 juni 1992, houdende aanpassing van een aantal
wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Stb.
422) en in de wet van 4 juni 1992, houdende aanpassing van een aantal
wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
(Aanpassingswet Awb II) (Stb. 423) wordt «Algemene wet bestuursrecht
(Stb. 1992, 315)» telkens vervangen door: Algemene wet bestuursrecht.

B Aanpassingswet Awb I

De wet van 4 juni 1992, houdende aanpassing van een aantal wetten
aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 422)
wordt gewijzigd als volgt:

ARTIKEL III MINISTERIE VAN JUSTITIE

Hoofdstuk III (Ministerie van Justitie) wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 8 (Wet giraal effectenverkeer) onderdeel A, wordt
«derde lid» vervangen door: vierde lid.

2. Artikel 10 (Wet persoonsregistraties) wordt gewijzigd als volgt:
- In onderdeel B wordt de aanduiding «4.» vervangen door: 3..

ARTIKEL IV MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Hoofdstuk IV (Ministerie van Binnenlandse Zaken) wordt gewijzigd als
volgt:

1. In artikel 4 (Algemene burgerlijke pensioenwet) vervallen de
onderdelen 0, P en Q.

2. Artikel 16 (Gemeentewet) wordt gewijzigd als volgt:
- In onderdeel D wordt de aanduiding «7.2» vervangen door: 7.3.
- In onderdeel Ea wordt «derde volzin» vervangen door: tweede volzin.

3. In artikel 17 (Provinciewet), onderdeel J, eerste lid, wordt «derde
volzin» vervangen door: tweede volzin.

4. Artikel 19 (Wet gemeentelijke basisadministratie persoons–
gegevens) vervalt.

ARTIKEL V MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETEN–
SCHAPPEN

I. Hoofdstuk V (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) wordt
gewijzigd als volgt:

1. Artikel 1 (Wet op het voortgezet onderwijs) wordt gewijzigd als
volgt:

- In onderdeel A wordt «3. Bij algemene maatregel» vervangen door:
4. Bij algemene maatregel.

- In onderdeel D wordt «Artikel 39a» vervangen door: Artikel 39b.
- Onderdeel E vervalt.
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- De aanhef van onderdeel F komt te luiden:
Onder vernummering van artikel 53a tot artikel 53b wordt na artikel 53

een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:.
- In onderdeel Ha wordt «dit hoofdstuk» vervangen door: deze

afdeling.
- De onderdelen Lb tot en met Mb vervallen.
- In onderdeel Mc, aanhef, wordt «derde lid» vervangen door: tweede

lid.
- Onderdeel Md komt te luiden:
Md. Aan artikel 106 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
4. Indien een beschikking niet binnen de bij of krachtens de algemene

maatregel van bestuur, bedoeld in dit artikel, 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.

2. Artikel 2 (Wet op het leerlingwezen) vervalt.

3. In artikel 4 (Wet op het basisonderwijs) vervallen de onderdelen
Aa, Ab, M, eerste lid, en R.

4. In artikel 5 (Interimwet op het speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs) vervallen de onderdelen Bb, Bc, 0,
eerste lid, en T.

5. In artikel 12 (Wet op de studiefinanciering) komt onderdeel T te
luiden als volgt:

T. De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanduiding achter de artikelen 57, 73, 104 en 133 komt te

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

6. Artikel 13 (Wet op de onderwijsverzorging) wordt gewijzigd als
volgt:

- Onderdeel E komt te luiden als volgt:
E. In artikel 62, tweede lid, vervalt «bij aangetekend schrijven» en

wordt «medegedeeld» vervangen door «bekendgemaakt».
- Onderdeel F komt te luiden als volgt:
F. In artikel 63, eerste lid, wordt «dertig dagen» vervangen door: zes

weken.
II. Indien het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1991

ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het basison–
derwijs, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs en van de Overgangswet ISOVSO, in verband met
deregulering, autonomievergroting en vermindering van de beleidslasten
en van de Wet algemene regels herindeling in verband met technische
aanpassingen (22 353) tot wet wordt verheven, wordt hoofdstuk V
(Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) gewijzigd als volgt:

Artikel 4 (Wet op het basisonderwijs) wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel A vervalt.
2. In onderdeel G wordt «artikel 54, tweede lid,» vervangen door:

artikel 54, eerste lid.
3. In onderdeel Q wordt «artikel 88, vierde lid,» vervangen door: artikel

88, achtste lid.
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B

Artikel 5 (Interimwet op het speciaal onderwijs en het voort–
gezet speciaal onderwijs) wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel B vervalt.
2. Onderdeel D, derde lid, wordt vervangen door:
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.
4. In onderdeel S wordt «artikel 88h, vierde lid,» vervangen door:

artikel 88h, achtste lid.

ARTIKEL VI MINISTERIE VAN FINANCIËN

Hoofdstuk VI (Miriisterie van Financiën) wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 2 (Algemene wet inzake rijksbelastingen) wordt
gewijzigd als volgt:

- De aanhef komt te luiden:
De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt gewijzigd als volgt:.
- Onderdeel A komt te luiden als volgt:
A. Artikel 5, tweede lid, wordt vervangen door:
2. De inspecteur vermeldt op het aanslagbiljet in ieder geval de

termijn of de termijnen waarbinnen de verschuldigde belasting moet
worden betaald.

- In onderdeel B wordt in artikel 5a «artikel 1:3, onderdeel c»
vervangen door: artikel 1:3, derde lid.

- In onderdeel Ba wordt in artikel 8, tweede lid «artikel 1:3, onderdeel
c» vervangen door: artikel 1:3, derde lid.

- Onderdeel C komt te luiden als volgt:
C. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt de zinsnede «althans een voor deze bestemd

aangiftebiljet ter post heeft bezorgd» vervangen door «althans aan deze
een aangiftebiljet heeft toegezonden». Tevens wordt de zinsnede «ter
post bezorging» vervangen door: toezending.

2. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt «uitspraak» vervangen door:
voor bezwaar vatbare beschikking.

3. Het zesde lid vervalt.
- De onderdelen D, E, en F, vervallen.
- Onderdeel I komt te luiden als volgt:
I. Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.
2. In het vierde lid wordt in de eerste volzin «uitspraak» vervangen

door: voor bezwaar vatbare beschikking.
3. Het vijfde lid vervalt.
- De onderdelen J, K, L, en La vervallen.
- Onderdeel M, eerste lid, komt te luiden als volgt:
1. In het derde lid, eerste volzin, wordt «uitspraak» vervangen door:

voor bezwaar vatbare beschikking.
- De onderdelen N en Na vervallen.
- In onderdeel 0 wordt de aanduiding «Artikel 22b» vervangen door:

Artikel 22a.
- In onderdeel R wordt «Artikel 24a komt te luiden als volgt»

vervangen door: Na artikel 24 wordt een nieuw artikel ingevoegd,
luidende:.

- In onderdeel T, eerste lid, wordt «de standplaats van de inspecteur
behoort» vervangen door: de standplaats behoort van de inspecteur die
de uitspraak heeft gedaan.
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- Onderdeel FF komt te luiden als volgt:
FF. Artikel 47a wordt gewijzigd als volgt:
1. In het derde lid, vervalt «(Stb. 1986, 249)».
2. Er wordt een zesde lid toegevoegd, luidende als volgt:
6. Artikel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van

toepassing.
- De onderdelen JJ, KK en LL vervallen.

2. Artikel 3 (Algemene wet inzake de douane en de accijnzen)
wordt gewijzigd als volgt:

- In de aanhef wordt «De Algemene wet inzake de douane en de
accijnzen (Stb. 1961, 31)» vervangen door: De Wet inzake de douane.

- Onderdeel A komt te luiden als volgt:
A. Artikel 8, derde lid, komt te luiden:
3. De goedkeuring van een ruimte als bedoeld in het tweede lid wordt

verleend of geweigerd bij voor bezwaar vatbare beschikking.
- De onderdelen B en E vervallen.
- Onderdeel F komt te luiden als volgt:
F. Artikel 35 komt te luiden als volgt:

Artikel 35

Een vergunning en een goedkeuring met betrekking tot een entrepot
worden verleend, geweigerd, ingetrokken of nietig verklaard bij voor
bezwaar vatbare beschikking.

- De onderdelen G, H, I en J vervallen.
- In onderdeel Ja wordt «onderdeel c» vervangen door: derde lid.
- Aan onderdeel N wordt toegevoegd: In de tweede volzin wordt «een

maand» vervangen door: vier weken.
- Aan onderdeel 0 wordt toegevoegd: In de tweede volzin wordt «een

maand» vervangen door: vier weken.
- In onderdeel P, onder 1, wordt «onderdeel d» vervangen door:

onderdeel c.
- In onderdeel P, onder 3, vervalt in het nieuwe derde lid, onderdeel a,

«of van de accijnzen».
- In onderdeel X, onder 1, wordt na de woorden «met de overdracht»

voor de komma ingevoegd: of het pandrecht.
- In onderdeel AA vervalt de zinsnede «, onverminderd het bepaalde in

artikel 42,».

3. Artikel 6 (Wet op de inkomstenbelasting 1964) wordt gewijzigd
als volgt:

- In onderdeel A wordt «vijfde en zesde lid» vervangen door «derde
lid» en vervalt «steeds».

4. Artikel 10 (Wet op de omzetbelasting 1968) wordt gewijzigd als
volgt:

- Onderdeel B vervalt.
- In onderdeel C wordt «vierde lid» vervangen door: zesde lid.

5. Aan onderdeel A van artikel 16 (Wet op de internationale
bijstandsverlening) wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:

5. In het vijfde lid vervalt: (Stb. 1975, 284).

ARTIKEL VII MINISTERIE VAN DEFENSIE

Hoofdstuk VII (Ministerie van Defensie) wordt gewijzigd als volgt:
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1. Artikel 2 (Inkwartieringswet) wordt gewijzigd als volgt:
- Onderdeel E vervalt.
- Onderdeel G komt te luiden als volgt:
G. In artikel 47 vervalt de zinsnede «binnen zes maanden, nadat dit

hem is bekendgemaakt,» en vervalt «met redenen omkleed»

2. Artikel 5 (Wet gewetensbezwaren militaire dienst) wordt
gewijzigd als volgt:

- Onderdeel B vervalt.
- Onderdeel C, onder 1, vervalt.

ARTIKEL VIII MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE–
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Hoofdstuk VIII (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening
en Milieubeheer) wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 1 (Wet op woonwagens en woonschepen) vervalt.

2. In artikel 3 (Wet op de Ruimtelijke Ordening), onderdeel B,
onder 3, tweede streepje, wordt «tweede volzin» vervangen door: derde
volzin.

3. Artikel 4 (Woonwagenwet) wordt gewijzigd als volgt:
- Onderdeel P komt te luiden als volgt:
P. Artikel 27 komt te luiden als volgt:

Artikel 27

De hoofdbewoner kan tegen een beschikking als bedoeld in artikel 26,
beroep instellen bij Onze Minister.

- In onderdeel S wordt «artikel 30, eerste lid,» vervangen door: artikel
30.

- Onderdeel U vervalt.

ARTIKEL IX MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Hoofdstuk IX (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) wordt gewijzigd
als volgt:

1. In artikel 8 (Wegenwet), onderdeel C, wordt «de vaststelling»
onderscheidenlijk «vastgestelde» vervangen door «het opmaken» onder–
scheidenlijk «opgemaakte».

2. Artikel 12 (Luchtvaartwet) wordt gewijzigd als volgt
- Onderdeel B vervalt.
- Onderdeel H komt te luiden:
H. Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt:
- In de eerste volzin vervalt «bij met redenen omklede beschikking».
- In de tweede volzin wordt «Deze beschikking» vervangen door: Dat

besluit.
- In de derde volzin wordt «Zij wordt bij aangetekend schrijven

gezonden» vervangen door «Het wordt verzonden» en wordt «artikel 21,
vierde lid» vervangen door «artikel 21, derde lid».

- De laatste volzin vervalt.
2. Het vierde lid komt te luiden:
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4. Van alle besluiten betreffende een aanwijzing of een verzoek tot
aanwijzing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

3. Artikel 17 (Ontgrondingenwet) komt te luiden:

Artikel 17

De Ontgrondingenwet wordt gewijzigd als volgt:
A. In artikel 8, vierde lid, eerste volzin, vervallen de zinsneden «met de

ingekomen bezwaarschriften» en «en aan degenen, die een bezwaar–
schrift hebben ingediend of anders van hun gevoelen hebben doen
blijken».

B. Artikel 9 vervalt.
C. In artikel 10 worden, onder vernummering van het vierde en vijfde

lid tot derde en vierde lid, het eerste tot en met derde lid vervangen door
twee leden, luidende:

1. Op de voorbereiding van een besluit betreffende verlening of
weigering onderscheidenlijk wijziging of intrekking van een vergunning is
de in de paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 onderscheidenlijk
paragraaf 3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde
procedure van toepassing.

2. Gelijktijdig met de in artikel 3.4A.3.1, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht bedoelde toezending wordt het in dat artikel bedoelde
ontwerp toegezonden aan de eigenaar van de te ontgronden onroerende
zaak, indien de aanvrage niet door hemzelf is ingediend.

D. Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid, tweede volzin, komt te luiden: Deze machtiging

wordt niet verleend, zolang de in artikel 3.4A.4.2, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht bedoelde termijn niet is verstreken.

2. Het derde en vierde lid vervallen.
E. De artikelen 13, 14 en 15 vervallen.
F. Artikel 16 komt te luiden:

Artikel 16

1. De werking van een besluit tot verlening, wijziging of intrekking van
een vergunning wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken
of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

2. Zolang de werking van een besluit tot wijziging of intrekking van
een vergunning is opgeschort, kan het gezag hetwelk dat besluit heeft
genomen, de gehele of gedeeltelijke staking van de ontgronding bevelen,
wanneer de bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen
zulks onvermijdelijk maakt.

G. In artikel 26, eerste lid, wordt «een belanghebbende, als bedoeld
bij artikel 14, eerste lid» vervangen door: de aanvrager, de houdervan de
vergunning of degene die overeenkomstig afdeling 3.4A van de
Algemene wet bestuursrecht bedenkingen heeft ingebracht.

H. In artikel 28, tweede lid, wordt «drie maanden» vervangen door:
twaalf weken.

4. Artikel 18 (Wet uitkeringen wegen) vervalt.

5. Artikel 19 (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) wordt
gewijzigd als volgt:

- De aanhef van onderdeel A komt te luiden:
A. In artikel 1a, derde lid, wordt «besluit» vervangen door «regeling»;

aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:.
- In onderdeel Aa wordt «7, derde, 7a, vierde lid, 24 en 25, tweede

lid,» vervangen door: 7, derde lid, 7a, vierde lid, en 24.
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- Onderdeel B vervalt.
- Onderdeel D komt te luiden:
D. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste en tweede lid wordt «uitgereikt» vervangen door:

bekendgemaakt.
2. In het derde lid vervalt: , derde lid,.
- Onderdeel F vervalt.
- In onderdeel G, tweede lid, wordt na de puntkomma ingevoegd: in

de eerste volzin van dit lid wordt «genomen» vervangen door
«gegeven»;.

- In onderdeel K wordt «artikel 33» vervangen door: artikel 33a.

6. Artikel 28 (Grondwaterwet), onderdeel A, vervalt.

7. Artikel 29, (Binnenschepenwet), onderdeel B, vervalt.

8. Artikel 32 (Wet Autovervoer Goederen) vervalt.

9. Artikel 35 (Loodsenwet), onderdelen A en B, komt te luiden als
volgt:

A. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt «De» vervangen door «Van de» en «bekend

gemaakt» door: mededeling gedaan.
2. Het derde lid komt te luiden als volgt:
3. Een belanghebbende kan gedurende drie weken nadat van het

ontwerp mededeling is gedaan bij de algemene raad schriftelijk zijn
zienswijze naar voren brengen. De algemene raad brengt de naar voren
gebrachte zienswijzen ter kennis van de leden.

3. In het vierde lid wordt «geplaatst in de Nederlandse Staatscourant»
vervangen door: bekendgemaakt in de Staatscourant.

B. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «negentig dagen» vervangen

door: dertien weken.
2. Het 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.

10. Artikel 41 (Waterschapswet) wordt gewijzigd als volgt:
- In onderdeel A wordt «Artikel 1.4» vervangen door: Artikel 4.
- In onderdeel B wordt «artikel 1.8» vervangen door: artikel 8.
- In onderdeel C wordt «artikel 2.45» vervangen door: artikel 54.
- In onderdeel D wordt «artikel 3.11» vervangen door: artikel 66.
- In onderdeel E wordt «artikel 3.21» vervangen door: artikel 76.
- In onderdeel F wordt «artikel 3.25» vervangen door: artikel 80.
- In onderdeel G wordt «artikel 3.30» vervangen door: artikel 85.
- In onderdeel H wordt «Artikel 4.4» vervangen door: artikel 101.
- In onderdeel I wordt «artikel 4.10» vervangen door: artikel 107.
- In onderdeel J wordt «artikel 4.15» vervangen door: artikel 112.
- In onderdeel K wordt «artikel 4.22» vervangen door: artikel 119.
- In onderdeel L wordt «artikel 4.27» vervangen door: artikel 124.
- In onderdeel M wordt «artikel 4.29» vervangen door: artikel 126.
- In onderdeel N wordt «artikel 4.30» vervangen door: artikel 127.
- In onderdeel 0 wordt «Artikel 4.35» vervangen door: Artikel 132.
- In onderdeel P wordt «artikel 4.42» vervangen door: artikel 139.
- In onderdeel Q wordt «Artikel 5.3» vervangen door: artikel 150.
- In onderdeel R wordt «artikel 5.6» vervangen door «artikel 153» en

«Artikel 3.18» door: Artikel 73.
- In onderdeel S wordt «artikel 5.7» vervangen door: artikel 154.
- In onderdeel T wordt «artikel 5.11» vervangen door: artikel 158.
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11. Artikel 44 (Wet Raad voor verkeer en waterstaat) komt te
luiden:

Artikel 44

De Wet Raad voor verkeer en waterstaat wordt gewijzigd als volgt:
A. In de artikelen 19, 32, 33, eerste en derde lid, 37, tweede lid, 38,

40, eerste en tweede lid, en 62 wordt «belanghebbenden» telkens
vervangen door: betrokkenen.

B. Artikel 26 vervalt.
C. In artikel 40, tweede lid, wordt «2 maanden» vervangen door: acht

weken.
D. In artikel 53 vervalt het tweede lid onder vernummering van het

derde lid tot tweede lid.

12. Artikel 45 (Wet rijonderricht motorrijtuigen) wordt gewijzigd
als volgt:

- In onderdeel aA wordt «Artikel 14» vervangen door: Artikel 15.
- In onderdeel A wordt «artikel 20» vervangen door: artikel 21.
- In onderdeel B wordt «Artikel 21» vervangen door: Artikel 22.
- Aan het slot wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
C. In artikel 25, eerste lid, wordt «15, vierde lid» vervangen door: 15,

derde lid.

13. Artikel 46 (Wet goederenvervoer over de weg) wordt
gewijzigd als volgt:

- In onderdeel A wordt «artikel 7» vervangen door: artikel 6.
- In onderdeel B wordt «artikel 18» vervangen door: artikel 17.
- Onderdeel Ba komt te luiden als volgt:
Ba. In artikel 34, eerste lid, wordt «artikel 17, eerste lid» vervangen

door: artikel 17.

ARTIKEL X MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Hoofdstuk X (Ministerie van Economische Zaken) wordt als volgt
gewijzigd:

1. In artikel 2 (Handelsregisterwet), onderdeel C, wordt «vijfde lid»
vervangen door: zevende lid.

2. Aan artikel 12 (Prijzenwet) wordt een nieuw onderdeel toege–
voegd, luidende als volgt:

E. Indien het bij koninklijke boodschap van 29 april 1992 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Prijzenwet (aanscherping van het
ingrijpingscriterium) (Kamerstukken II 1991/92, 22 591, nrs. 1-2) tot wet
wordt verheven en in werking treedt vóór het tijdstip van inwerking–
treding van deze wet, vervalt onderdeel A.

3. In artikel 13 (In– en uitvoerwet) wordt onderdeel K vervangen
door twee onderdelen, luidende als volgt:

K. Artikel 13 vervalt.
Ka. In artikel 18 wordt «10a, tweede lid,» vervangen door: artikel 10a.

4. Artikel 22 (Colportagewet) vervalt

5. In artikel 34 (Wet op het consumentenkrediet) komt onderdeel
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F te luiden als volgt:
F. In artikel 17 vervallen het derde en vierde lid, onder vernummering

van het vijfde lid tot derde lid.

ARTIKEL XI MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN
VISSERIJ

Hoofdstuk XI (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 4 (Pachtwet) vervalt: (1992, 315).

2. Artikel 18 (Gezondheids– en welzijnwet voor dieren),
onderdeel B, vervalt.

ARTIKEL XII MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE–
GENHEID

Hoofdstuk XII (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 1 (Stuwadoorswet), onderdeel A wordt «vierde lid»
vervangen door «derde lid» en de aanduiding «4» door «3».

2. In artikel 2 (Arbeidswet) wordt in onderdeel A, onder 2, na het
woord «districtshoofd» de zinsnede ingevoegd: op een verzoek om
ontheffing als bedoeld in het eerste lid.

3. Artikel 4 (Stoomwet) wordt gewijzigd als volgt:
- In onderdeel B vervalt de aanduiding «12.» en wordt na de zinsnede

«komt te luiden als volgt:» ingevoegd: Artikel 12.
4. Indien het bij koninklijke boodschap van 5 november 1992

ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Arbeidsomstan–
dighedenwet en enige andere wetten in verband met de tenuitvoer–
legging van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bevordering van de verbetering van de veihgheid en de gezondheid van
werknemers op het werk en in verband met enige andere onderwerpen
(22 898), tot wet wordt verheven, wordt artikel 5 (Arbeidsomstandig–
hedenwet) gewijzigd als volgt:

- De onderdelen D tot en met F vervallen.
- Onderdeel J komt te luiden als volgt:
J. Artikel 36 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid vervalt «, is met redenen omkleed».
2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde tot en met

het achtste lid tot het derde tot en met het zevende lid.
3. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
4. 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 vijfde lid (nieuw) wordt «het zesde lid» vervangen door: het
vierde lid.

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

- Onderdeel K, tweede lid, komt te luiden als volgt:
2. In het vijfde lid wordt «vijfde» vervangen door: vierde.
- Onderdeel 0 komt te luiden als volgt:
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0. Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste tot en met vijfde lid wordt «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 «beslissmg» vervangen door: beschikkmg
3. Het zesde lid komt te luiden als volgt:
6. In afwijking van artikel 6:4, tweede lid, van de Algemene wet

bestuursrecht wordt een beroepschrift tegen een beschikking van het
districtshoofd door diens tussenkomst ingediend.

4. In het zevende lid vervalt de eerste volzin en wordt «bezwaarschrift»
steeds vervangen door: beroepschrift.

5. Het achtste lid vervalt onder vernummering van het negende lid tot
het achtste lid.

6. Het achtste lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
8. Omtrent een beroepschrift mgediend overeenkomstig dit artikel

wint Onze Minister het advies in van de Raad.
7. Het tiende lid vervalt onder vernummering van het elfde lid tot het

negende lid.
. - Onderdeel P vervalt.

5. Artikel 9 (Wet op het algemeen verbindend en het onver–
bindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsover–
eenkomsten) wordt gewijzigd als volgt:

- In onderdeel B vervalt de zinsnede «en wordt in de tweede volzin het
woord «Zij» vervangen door: Het besluit».

- Onderdeel C vervalt.

ARTIKEL XIII MINISTERIE VAN WELZUN, VOLKSGEZONDHEID
EN CULTUUR

Hoofdstuk XIII (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)
wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 6 (Wet buitengewoon pensioen 1940-1945) wordt
gewijzigd als volgt:

- De aanhef komt te luiden als volgt:
De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 wordt gewijzigd als volgt:
- In onderdeel A wordt de aanduiding «12b» vervangen door: 12a
- Onderdeel B komt te luiden als volgt:
B. Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid vervalt onder vernummering van het tweede tot en

met zesde lid tot eerste tot en met vijfde lid.
2. Het eerste lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
1. Van de beschikking wordt mededeling gedaan aan de Stichting

1940-1945.
3. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
2. Bij de bekendmaking van de beschikking wordt voorlichting

gegeven over de procedure en de voor het bezwaarschrift geldende
termijn van behandeling.

4. In het derde lid (nieuw) wordt «beslissing» vervangen door
«beschikking» en wordt «genomen» vervangen door «gegeven» en wordt
«twee maanden» vervangen door: acht weken.

5. Het vierde lid (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:
- In de eerste volzin worden «beslissmg» en «genomen» vervangen

door onderscheidenlijk «beschikking» en «gegeven» en wordt «drie
maanden» vervangen door: dertien weken.

- In de tweede volzin wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
6. In het vijfde lid (nieuw) wordt «beslissing» vervangen door:

beschikking.
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- Onderdeel D komt te luiden als volgt:
D. In artikel 28, eerste lid, tweede volzin, wordt «drie maanden»

vervangen door «dertien weken», vervalt «schriftelijk» en in de derde
volzin wordt de zinsnede «schriftelijke aanvrage bij de Raad door deze
Raad» vervangen door: «aanvrage door de Raad».

- Onderdeel E komt te luiden als volgt:
E. Artikel 37 komt te luiden als volgt:

Artikel 37

In afwijking van artikel 6:7 bedraagt de termijn voor het indienen van
het bezwaarschrift dertien weken, indien de belanghebbende in het
buitenland gevestigd is.

- Onderdeel H wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «en vervalt de laatste volzin».
2. Het derde lid vervalt.
3. In het vierde lid wordt «het vijfde lid» vervangen door: het vierde

lid.
4. Een nieuw vijfde lid wordt toegevoegd, luidende als volgt:
5. In het vijfde lid wordt «beslissing» vervangen door «beschikking» en

vervalt «, met redenen omkleed», alsmede «de belanghebbende en».
- Onderdeel I vervalt.

2. Artikel 7 (Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogs–
slachtoffers) wordt gewijzigd als volgt:

- Onderdeel C komt te luiden als volgt:
C. Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste en tweede lid vervallen onder vernummering van het

derde tot en met zesde lid tot eerste tot en met vierde lid.
2. Het eerste lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
1. Bij de bekendmaking van de beschikking wordt voorlichting

gegeven over de procedure en de voor het bezwaarschrift geldende
termijn van behandeling.

3. In het tweede lid (nieuw) wordt «beslissing» vervangen door
«beschikking», wordt «genomen» vervangen door «gegeven» en wordt
«twee maanden» vervangen door «acht weken».

4. Het derde lid (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:
- In de eerste volzin worden «beslissing» en «genomen» vervangen

door onderscheidenlijk «beschikking» en «gegeven» en wordt «drie
maanden» vervangen door: dertien weken.

- In de tweede volzin wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
5. In het vierde lid (nieuw) wordt «beslissing» vervangen door:

beschikking.
- In onderdeel D wordt de aanduiding «22a» vervangen door: 22b
- Onderdeel E komt te luiden als volgt:
E. In artikel 25, eerste lid, vervalt in de eerste volzin «schriftelijk»,

wordt in de tweede volzin «drie maanden» vervangen door «dertien
weken» en wordt in de derde volzin de zinsnede «schriftelijke aanvrage
bij de Raad door deze Raad» vervangen door: «aanvrage door de Raad».

- Onderdeel F komt te luiden als volgt:
F. Artikel 33 komt te luiden als volgt:

Artikel 33

In afwijking van artikel 6:7 bedraagt de termijn voor het indienen van
het bezwaarschrift dertien weken, indien de belanghebbende in het
buitenland gevestigd is.

- Onderdeel I wordt gewijzigd als volgt:
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1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «en vervalt de laatste volzin».
2. Het tweede lid vervalt.
3. Het derde lid vervalt.
4. In het vierde lid wordt «het vijfde lid» vervangen door: het vierde

lid.
4. Een nieuw vijfde lid wordt toegevoegd, luidende als volgt:
5. Het vijfde lid vervalt.
- Onderdeel J vervalt.

3. In artikel 19 (Wet ziekenhuisvoorzieningen), onderdeel C, onder
3, wordt na «derde» ingevoegd: lid.

4. Artikel 21 (Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940-1945) wordt gewijzigd als volgt:

- De aanhef komt te luiden als volgt:
De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 wordt

gewijzigd als volgt:
- Onderdeel C komt te luiden als volgt:
C. Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid vervalt onder vernummering van het tweede tot en

met zesde lid tot eerste tot en met vijfde lid.
2. Het eerste lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
1. Van de beschikking wordt mededeling gedaan aan het orgaan dat

het in artikel 31 bedoelde rapport heeft opgesteld.
3. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
2. Bij de bekendmaking van de beschikking wordt voorlichting

gegeven over de procedure en de voor het bezwaarschrift geldende
termijn van behandeling.

4. In het derde lid (nieuw) worden «beslissing» en «genomen»
vervangen door onderscheidenlijk «beschikking» en «gegeven» en wordt
«twee maanden» vervangen door «acht weken».

5. Het vierde lid (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:
- In de eerste volzin worden «beslissing» en «genomen» vervangen

door onderscheidenlijk «beschikking» en «gegeven» en wordt «drie
maanden» vervangen door: dertien weken.

- In de tweede volzin wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
6. In het vijfde lid (nieuw) wordt «vijfde» telkens vervangen door

vierde», wordt «vierde» telkens vervangen door «derde» en wordt
«beslissing» vervangen door «beschikking».

- In onderdeel D wordt «artikel 32a» vervangen door: artikel 32b.
- Onderdeel M komt te luiden als volgt:
M. Artikel 61 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin «beslissing» telkens

vervangen door «beschikking» en wordt in de tweede volzin «herzienings–
beslissing» vervangen door «herzieningsbeschikking» en wordt
«genomen» vervangen door «gegeven».

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

3. In het tweede lid (nieuw) wordt «beslissing» telkens vervangen
door: beschikking dan wel uitspraak.

4. In het derde lid (nieuw) wordt «beslissing» vervangen door
«beschikking», wordt «derde lid» vervangen door «tweede lid» en wordt
«artikel 32, vierde lid» vervangen door «artikel 32, derde en vierde lid».

5. Artikel 26 (Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers
1940-1945) wordt gewijzigd als volgt:

- De aanhef wordt gewijzigd als volgt:
De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 wordt

gewijzigd als volgt:
- In onderdeel A wordt «eerste lid» vervangen door: tweede lid.
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- Onderdeel F komt te luiden als volgt:
F. Artikel 38 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid vervalt onder vernummering van het tweede tot en

met het vijfde lid tot eerste tot en met vierde lid.
2. Het eerste lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
1. Bij de bekendmaking van de beschikking wordt voorlichting

gegeven over de procedure en de voor het bezwaarschrift geldende
termijn van behandeling.

3. In het tweede lid (nieuw) worden «beslissing» en «genomen»
vervangen door onderscheidenlijk «beschikking» en «gegeven» en wordt
«twee maanden» vervangen door «acht weken».

4. Het derde lid (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:
- In de eerste volzin worden «beslissing» en «genomen» vervangen

door onderscheidenlijk «beschikking» en «gegeven» en wordt «drie
maanden» vervangen door «dertien weken».

- In de tweede volzin wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
5. In het vierde lid (nieuw) wordt «vierde» telkens vervangen door

«derde», wordt «derde» telkens vervangen door «tweede» en wordt
«beslissing» vervangen door «beschikking».

- In onderdeel G wordt «artikel 39» vervangen door «artikel 39a».
- Onderdeel L vervalt.
- Onderdeel R komt te luiden als volgt:
R. Artikel 61 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «beslissing» vervangen door: beschikking.
2. In het tweede lid wordt «herzieningsbeslissing» vervangen door

«herzieningsbeschikking» en wordt «zijn belangen te verdedigen»
vervangen door «zijn zienswijze naar voren te brengen».

3. Het derde en vierde lid vervallen onder vernummering van het vijfde
en zesde lid tot het derde en vierde lid.

4. In het derde lid (nieuw) wordt «beslissing» telkens vervangen door:
beschikkmg dan wel uitspraak.

5. In het vierde lid (nieuw) wordt «beslissing» vervangen door
«beschikking», wordt «het vijfde lid» vervangen door «het derde lid» en
wordt artikel 38, derde lid« vervangen door «artikel 38, tweede en derde
lid».

- In onderdeel T, aanhef, vervalt «eerste lid».

6. Artikel 28 (Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet) wordt
gewijzlgd als voigt:

- Onderdeel D komt te luiden als volgt:
D. Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid vervalt onder vernummering van het tweede tot en

met zesde lid tot eerste tot en met vijfde lid.
2. Het eerste lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
1. Van de beschikking wordt mededeling gedaan aan de Commissie en

de Stichting Pelita.
3. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
2. Bij de bekendmaking van de beschikking wordt voorlichting

gegeven over de procedure en de voor het bezwaarschrift geldende
termijn van behandeling.

4. In het derde lid (nieuw) worden «beslissing» en «genomen»
vervangen door onderscheidenlijk «beschikking» en «gegeven» en wordt
«twee maanden» vervangen door «acht weken».

5. Het vierde lid (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:
- In de eerste volzin worden «beslissing» en «genomen» vervangen

door onderscheidenlijk «beschikking» en «gegeven» en wordt «drie
maanden» vervangen door «dertien weken».

- In de tweede volzin wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
6. In het vijfde lid (nieuw) wordt «beslissing» vervangen door:

beschikking.
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- Onderdeel G komt te luiden als volgt:
G. In artikel 32 vervalt in de tweede volzin «schriftelijke» en wordt in

de vierde volzin «drie maanden» vervangen door: dertien weken.
- Onderdeel I komt te luiden als volgt:
I. Artikel 44 komt te luiden als volgt:

Artikel 44

In afwijking van artikel 6:7 bedraagt de termijn voor het indienen van
het bezwaarschrift dertien weken, indien de belanghebbende in het
buitenland gevestigd is.

- Onderdeel L wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «en vervalt de laatste volzin».
2. Het derde lid vervalt.
3. In het vierde lid wordt «het vijfde lid» vervangen door: het vierde

lid.
4. Een nieuw vijfde lid wordt toegevoegd, iuidende als volgt:
5. In het vijfde lid wordt «beslissing» vervangen door «beschikking» en

vervallen «, met redenen omkleed», alsmede «de belanghebbende en».
- Onderdeel M vervalt.

ARTIKEL XIV SLOTBEPALINGEN

Hoofdstuk XIV (Slotbepalingen) wordt gewijzigd als volgt:
A. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt onderdeel a vervangen door: a. Wet op het

voortgezet onderwijs, met uitzondering van artikel 121;.
2. In het tweede lid wordt de punt achter onderdeel v vervangen door

een puntkomma en worden vijf nieuwe onderdelen ingevoegd, die luiden
als volgt:

w. Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs;
x. Wet op het cursorisch beroepsonderwijs;
y. Wetvan 1 juli 1992, (Stb. 364), houdende tijdelijke wet beperking

toewijzing huisvestingsvoorzieningen in het basisonderwijs en het
(voortgezet) speciaal onderwijs;

z. Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen;
aa.Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek .
B. In artikel 3 wordt «Algemene wet inzake de douane en de accijnzen

(Stb. 1961, 31)» vervangen door: Wet inzake de douane.

C Aanpassingswet Awb II

De wet van 4 juni 1992, houdende aanpassing van een aantal wetten
aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpas–
singswet Awb II) (Stb. 423) wordt gewijzigd als volgt:

Artikel II Ministerïe van Financiën

Hoofdstuk II (Ministerie van Financiën) wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 2 (Wet toezicht verzekeringsbedrijf) wordt gewijzigd als
volgt:

- In de aanhef vervalt «(Stb. 1990, 342)».
- In onderdeel C, onder 2, worden de woorden «het tweede lid»

vervangen door: het derde lid.
- Onderdeel C, onder 3, komt te luiden als volgt:
3. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde en zesde
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lid tot het vierde en vijfde lid.
- In onderdeel C, onder 4, worden de woorden «het derde lid»

vervangen door: het vierde lid.
- In onderdeel G wordt de aanduiding «29d» vervangen door: 29g.
- Onderdeel J vervalt.
- In onderdeel K wordt de aanduiding «50i» vervangen door: 50k.
- In onderdeel L wordt de aanduiding «501» vervangen door: 50o.
- Onderdeel U vervalt.
- In onderdeel V wordt de aanduiding «501» vervangen door: 50o.

ARTIKEL III MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE–
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Hoofdstuk III (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer) wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 2 (Woningwet) wordt gewijzigd als volgt:
- Na onderdeel N, onder 4, wordt een onderdeel 4a ingevoegd,

luidende als volgt:
4a. In het vijfde lid (nieuw) wordt «aangemerkt als een beschikking als

bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen» vervangen door: aangemerkt als een besluit in
de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

- Onderdeel P, onder 1, komt te luiden als volgt:
1. In het eerste lid wordt «een maand» telkens vervangen door «vijf

weken» en drie maanden» door «dertien weken».
- Onderdeel P, onder 4 en 5, komt te luiden als volgt:
4. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid en komt te luiden als

volgt:
3. Verlening van de bouwvergunning ingevolge het tweede lid wordt

aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet
bestuursrecht.

5. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid en komt te luiden als
volgt:

4. De verlening van de vrijstelling wordt geacht voor de mogelijkheid
van beroep mgevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht
deel uit te maken van de beschikking waarop zij betrekking heeft.

- Aan onderdeel Q, onder 2, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd,
luidende als volgt:

- De vijfde volzin komt te luiden als volgt: De verlening van de
verklaring van geen bezwaar wordt geacht voor de mogelijkheid van
beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht deel
uit te maken van de beschikking waarop zij betrekking heeft.

Onderdeel W komt te luiden als volgt:
W. Artikel 56 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt «zesde lid» vervangen door: vierde lid.
2. In het derde lid vervalt de laatste volzin.

2. Artikel 3 (Huisvestingswet) wordt gewijzigd als volgt:
- In onderdeel A wordt «artikel 24» vervangen door: artikel 19.
- In onderdeel B wordt «artikel 33» vervangen door: artikel 26.
- In onderdeel C wordt «Artikel 45» vervangen door: Artikel 37.
- In onderdeel D wordt «Artikel 52» telkens vervangen door: Artikel

42.
- In onderdeel E wordt «artikel 58» vervangen door: artikel 48.
- In onderdeel F wordt «Artikel 59» vervangen door: Artikel 49.
- In onderdeel G wordt «Artikel 60» vervangen door «Artikel 50» en

«artikel 68» door «artikel 59».
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- In onderdeel H wordt «Artikel 61» vervangen door: Artikel 51.
- In onderdeel I wordt «Artikel 64» vervangen door: Artikel 54.
- In onderdeel J wordt «artikel 65» vervangen door: artikel 55.
- In onderdeel K wordt «Artikel 67» vervangen door: Artikel 57.
- In onderdeel L wordt «Artikel 72» telkens vervangen door: Artikel 63.
- In onderdeel M wordt «Artikel 74» telkens vervangen door: Artikel

65.
- In onderdeel N wordt «artikel 77» vervangen door: artikel 68.
- In onderdeel 0 wordt «Artikel 92» vervangen door: Artikel 82.
- In onderdeel P wordt «artikel 93» vervangen door: artikel 83.

5 Aanpassing van bijzondere wetten aan de Algemene wet
bestuursrecht

A MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 1

De Vreemdelingenwet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 vervalt «maand: tijdvak van dertig dagen;».

B

Artikel 5 vervalt.

C

In artikel 7a, vijfde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.

D

In artikel 16, eerste lid, onderdeel a, wordt «verzoek» vervangen door:
aanvraag.

Artikel 21 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. Indien de bekendmaking van de beschikking geschiedt door

toezending, wordt van de beschikking mededeling gedaan in de Staats–
courant.

3. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

In artikel 26, derde lid, wordt «een maand» vervangen door: vier
weken.

G

De artikelen 45, 46 en 47 vervallen.
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Artikel 2

De Wet commissies standaardregelingen wordt gewijzigd als
volgt:

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt «bij beschikking» vervangen door: bij minis–

teriële regeling.
2. Het vijfde lid vervalt.

B

In artikel 2, tweede lid, wordt «uit de betrokken kring van belangheb–
benden» vervangen door: uit de kring van betrokkenen.

In artikel 3, derde lid, wordt «veertien dagen» vervangen door: twee
weken.

Artikel 7 komt te luiden als volgt:

Artikel 7

1. Op de voorbereiding van het besluit tot vaststelling, wijziging of
intrekking van een standaardregeling is de in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.

2. Het verslag, bedoeld in artikel 3:13, vijfde lid, van de Algemene wet
bestuursrecht wordt als bijlage aan de in artikel 6, eerste lid, bedoelde
toelichting toegevoegd.

Artikel 3

De Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de
bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleider–
produkten (Stb. 1987, 484) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
- De aanhef komt te luiden:
Het depot geschiedt door indiening van een aanvraag om inschrijving,

welke aanvraag vermeldt:
- Onderdeel a vervalt onder verlettering van b, c, d en e tot a, b, c en

d.
- In onderdeel a (nieuw) vervalt: vermeldt.
- In onderdeel b (nieuw) vervalt: vermeldt.
- In onderdeel c (nieuw) vervalt: bevat.
- In de laatste volzin wordt «het geschrift» vervangen door: de

aanvraag.
2. In het tweede lid wordt de aanduiding «d» vervangen door: c.
3. Het derde lid komt te luiden:
3. De aanvraag en de bijgevoegde stukken zijn in het Nederlands

gesteld.
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B

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «het geschrift» vervangen door «de

aanvraag» en wordt «dertig dagen» vervangen door: vier weken.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het bureau schrijft het depot niet in, indien de in artikel 8, onder d,

bedoelde datum meer dan twee jaren voor de datum van het depot ligt.
3. Het derde, vierde en vijfde lid vervallen onder vernummering van

het zesde lid tot derde lid.

Artikel 20 komt te luiden:

Artikel 20

In afwijking van artikel 8.1.1.7 van de Algemene wet bestuursrecht, is
voor beroepen ingesteld tegen besluiten van het bureau omtrent de
inschrijving van een depot op grond van deze wet de rechtbank te
's-Gravenhage bevoegd.

D

In artikel 22 wordt «een maand» vervangen door: vier weken.

Artikel 4

De Wet persoonsregistraties wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt «bezwaren» vervangen door: bedenkingen.
2. In het vierde lid wordt «in de Nederlandse Staatscourant bekendge–

maakt» vervangen door: in de Staatscourant geplaatst.

B

In artikel 19, tweede lid, wordt «bekendgemaakt» vervangen door:
openbaar gemaakt.

In artikel 28, eerste lid, wordt «een maand» vervangen door: vier
weken.

D

In artikel 29 wordt «een maand» telkens vervangen door: vier weken.

E

In artikel 31, tweede lid, wordt «twee maanden» vervangen door: acht
weken.
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F

In artikel 32 wordt «een maand» telkens vervangen door: vier weken.

G

In artikel 34 wordt «twee maanden» telkens vervangen door: acht
weken.

Artikel 5

De Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven
wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 7, eerste lid, wordt «is niettemin ontvankelijk» vervangen
door: wordt niettemin behandeld.

B

Artikel 9, derde lid, vervalt.

In artikel 1 1 , tweede volzin, wordt «indien de meervoudige kamer zijn
persoonlijke verschijning verlangde» vervangen door: indien hij op
verzoek van de commissie in persoon is verschenen.

Artikel 13, eerste lid, vervalt onder vernummering van het tweede en
derde lid tot eerste en tweede lid.

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden als volgt:
1. De benadeelde kan binnen zes weken na de dag waarop de

beslissing van de commissie is bekendgemaakt een verzoekschrift
indienen bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, indien:.

2. In het tweede lid wordt «bezwaarschrift» vervangen door: verzoek–
schrift.

In de artikelen 15, 16 en 17 wordt «bezwaarschrift» steeds vervangen
door: verzoekschrift.

G

Artikel 21 vervalt.

Artikel 6

De Wet politieregisters wordt als volgt gewijzigd:
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In artikel 6, vierde lid, wordt de laatste volzin vervangen door: De
toestemming wordt in ieder geval zo spoedig mogelijk aan de Registra–
tiekamer medegedeeld.

B

In artikel 12, eerste lid, wordt «bekend gemaakt in de Nederlandse
Staatscourant» vervangen door: in de Staatscourant geplaatst.

In artikel 18, vierde lid, wordt de laatste volzin vervangen door: Hij
doet van de desbetreffende beschikking mededeling aan de Registratie–
kamer.

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
2. Het vierde lid vervalt.

In artikel 30, eerste lid, wordt «tot bekendmaking noodzaakt»
vervangen door: tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt.

B MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Artikel 1

Indien het bij koninklijke boodschap van 25 februari 1991 ingediende
voorstel van wet houdende algemene regels ter bescherming tegen
discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero– of homoseksuele
gerichtheid of burgerlijke staat (Algemene wet gelijke behandeling)
(22 014) en het bij koninklijke boodschap van 23 januari 1992
ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de rechterlijke
organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van
State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten,
alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraakoverheidsbe–
schikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
(22 495) tot wet worden verheven, wordt de Ambtenarenwet als volgt
gewijzigd:

In artikel 2 wordt «, en» aan het slot van onderdeel x vervangen door
een komma, wordt de punt aan het slot van onderdeel y vervangen door:
, en, en wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

z. de leden van de Commissie gelijke behandeling, bedoeld in de
Algemene wet gelijke behandeling.

Artikel 2

De Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders wordt
gewijzigd als volgt:
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In artikel 33 vervalt: schriftelijk.

B

In artikel 36, eerste lid, worden «drie maanden» vervangen door:
dertien weken.

C

Artikel 37 vervalt.

In artikel 41 vervalt het tweede lid, onder vernummering van het derde
lid tot tweede lid.

Artikel 3

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

In artikel 7 vervalt «schriftelijke».

B

Artikel 9, vijfde lid, vervalt onder vernummering van het zesde lid tot
het vijfde lid.

C

In artikel 17 vervalt «schriftelijke».

D

Artikel 18, vijfde lid, vervalt onder vernummering van het zesde lid tot
vijfde lid.

Artikel 21 komt te luiden als volgt:

Artikel 21

Indien uit een onderzoek als bedoeld in artikei 20 blijkt dat de
verzending of de ontvangst van berichten, op de in het onderzoek
opgenomen onderdelen niet voldoet aan de regels, bedoeld in artikel 16,
is de afnemer of de derde verplicht binnen een door Onze Minister te
stellen termijn aan de regels te voldoen.
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F

In artikel 78 wordt «een maand» telkens vervangen door: vier weken.

G

In artikel 79 wordt «een maand» telkens vervangen door: vier weken.

H

In artikel 80 wordt «een maand» vervangen door: vier weken.

I

In artikel 81 wordt «een maand» telkens vervangen door: vier weken.

J

Artikel 82 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
2. In het derde lid wordt «twee maanden» vervangen door: acht

weken.

Artikel 84 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door «vier weken»

en vervalt de laatste volzin.
2. In het tweede lid wordt «twee maanden» vervangen door: acht

weken.

In artikel 85, eerste lid, wordt «een maand» telkens vervangen door:
vier weken.

M

In artikel 86 wordt «twee maanden» telkens vervangen door: zes
weken.

N

In artikel 91, eerste lid, vervalt «schriftelijk».

0

In artikel 99, zesde lid, vervalt «schriftelijk».

P

Artikel 102 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
2. Het derde lid komt te luiden als volgt:
3. Het gemeentebestuur maakt de beschikking om krachtens artikel 98

in afwijking van het eerste lid gegevens te verstrekken, terstond bekend
aan de betrokkene. Het geeft geen uitvoering aan de beschikking binnen
een bij die beschikking gestelde termijn.
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In artikel 103 wordt «een maand» telkens vervangen door: vier weken.

R

In artikel 104, tweede lid, wordt «twee maanden» vervangen door:
acht weken.

Artikel 105 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
2. In het tweede lid wordt «een maand» vervangen door «vier weken»

en vervalt de laatste volzin.
3. In het derde lid wordt «een maand» telkens vervangen door: vier

weken.

In artikel 106 wordt «twee maanden» telkens vervangen door: zes
weken.

U

Artikel 108 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt «bekend gemaakt» steeds vervangen door:

medegedeeld.
2. In het derde lid wordt «bekend maken» vervangen door

«mededelen», wordt «bekend wordt gemaakt» vervangen door «medege–
deeld wordt» en wordt «bekendmaking» vervangen door «mededeling».

V

In artikel 140, derde lid, wordt «maakt de gegevens niet bekend»
vervangen door «deelt de gegevens niet mee» en wordt «bekendmaking»
vervangen door «mededeling».

W

Artikel 149 vervalt.

Artikel 4

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 maart 1992 ingediende
voorstel van wet houdende vaststelling van een nieuwe Politiewet
(Politiewet) (22 562) tot wet wordt verheven, wordt deze wet gewijzigd
als volgt:

Artikel 29, derde lid, vervalt.

B

Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid wordt gewijzigd als volgt:
- In de eerste volzin wordt «bezwaar» vervangen door: bedenkingen.
- In de eerste volzin wordt «legt de korpsbeheerder het bezwaar
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schriftelijk voor aan de commissaris van de Koning» vervangen door:
vraagt de korpsbeheerder daartegen schriftelijk voorziening bij de
commissaris van de Koning.

- In de tweede volzin wordt «op het bezwaar» vervangen door: op de
gevraagde voorziening.

2. In het tweede lid wordt «het bezwaar» vervangen door: het verzoek
om voorziening.

3. Het vierde lid vervalt.
3. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid en wordt gewijzigd

als volgt:
- In de eerste volzin wordt «het bezwaar» vervangen door: het verzoek

om voorziening.
- In de tweede volzin wordt «voorziening» vervangen door: voorlopige

voorziening.

Artikel 34, derde lid, komt te luiden:
3. Indien een burgemeester en de gemeenteraad van oordeel zijn, dat

een besluit van het regionale college op onaanvaardbare wijze afbreuk
doet aan het belang van een goede vervulling van de politietaak in hun
gemeente, vraagt de gemeenteraad in overeenstemming met de ziens–
wijze van de burgemeester binnen zes weken na bekendmaking van het
besluit daartegen schriftelijk voorziening bij de commissaris van de
Koning. Het verzoek om voorziening wordt mgediend door tussenkomst
van de korpsbeheerder. Artikel 32, eerste lid, tweede en derde volzin,
alsmede het tweede en derde lid van dat artikel zijn alsdan van
toepassing. Het in het eerste en tweede lid van artikel 32 bedoelde
besluit bepaalt het tijdstip waarop het besluit van het regionale college
uiterlijk moet zijn aangepast.

Artikel 35, tweede lid, derde en vierde volzin, komt te luiden:
Voor zover de betrokken burgemeesters niet instemmen met het

besluit van het regionale college, kunnen zij door tussenkomst van de
korpsbeheerder daartegen voorziening vragen bij de commissaris van de
Koning. Artikel 32, eerste lid, tweede en derde volzin, alsmede het
tweede en derde lid van dat artikel zijn alsdan van toepassing.

Artikel 5

Indien het bij koninklijke boodschap van 25 februari 1991 ingediende
voorstel van wet houdende algemene regels ter bescherming tegen
discriminatie op grond van godsdienst, tevensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero– of homoseksuele
genchtheid of burgerlijke staat ( Algemene wet gelijke behandeling)
(22 014), tot wet wordt verheven, wordt deze gewijzigd als volgt:

In artikel 8, tweede lid, wordt «Onverminderd het bepaalde bij of
krachtens de Ambtenarenwet 1929» vervangen door: Onverminderd
hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht.

B

In artikel 12, derde lid, tweede volzin, wordt het woord «bezwaar»
vervangen door: bedenkingen.
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In artikel 15, tweede lid, wordt het woord «bezwaar» vervangen door:
bedenkingen.

D

Artikel 18, derde lid, vervalt.

E

Artikel 22 vervalt.

F

Artikel 23 vervalt.

C MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

Artikel 1

Artikel 3a van de Leerplichtwet 1969 , zoals deze komt te luiden
nadat het bij koninklijke boodschap van 5 november 1992 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en enkele
andere wetten tot wet wordt verheven (22 900), wordt gewijzigd als
volgt:

1. In het vierde lid vervalt de tweede volzin.
2. In het zesde lid vervalt in de laatste volzin «schriftelijk».

Artikel 2

De Wet op het basisonderwijs wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 9, vijfde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.

B

In artikel 20a worden «60 dagen» en «30 dagen» vervangen door
«acht weken» onderscheidenlijk «vier weken».

In artikel 22a, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

In artikel 23, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

E

In artikel 44, tweede lid, wordt «1 maand» vervangen door: vier weken.
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F

G

H

I

In artikel 51, vierde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.

In artikel 52, eerste lid, wordt «30 dagen» vervangen door: zes weken.

In artikel 58 wordt «14 dagen» telkens vervangen door: twee weken.

In artikel 64, tweede lid, worden «Nederlandse Staatscourant» en «30
dagen» vervangen door «Staatscourant» onderscheidenlijk «vier weken».

J

In artikel 69 worden «14 dagen», «1 maand» en «2 maanden» telkens
vervangen door «twee weken» onderscheidenlijk «vier weken» en «acht
weken».

In artikel 70, derde, vijfde en zesde lid, wordt «beslissing» telkens
vervangen door «beschikking» en worden «14 dagen» en «2 maanden»
telkens vervangen door «twee weken» onderscheidenlijk «acht weken».

In artikel 71, tweede lid, wordt «14 dagen» vervangen door: twee
weken.

M

In artikel 73, vierde lid, wordt «2 maanden» vervangen door: acht
weken.

N

In artikel 74, vierde en zesde lid, worden «14 dagen» en «1 maand»
vervangen door «twee weken» onderscheidenlijk «vier weken».

0

In artikel 81, derde en vierde lid, worden «14 dagen» en «2 maanden»
telkens vervangen door onderscheidenlijk «twee weken» en «acht
. i .weken».

P

In artikel 90, achtste lid, worden «1 maand» en «30 dagen» vervangen
door: vier weken.

Q

In artikel 91, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.
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Aan artikel 96a, derde 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.

In artikel 105, tweede lid, wordt «1 maand» vervangen door: vier
weken.

In artikel 105g wordt «14 dagen» vervangen door «twee weken» en
komt de laatste volzin te luiden:

Het bevoegd gezag van een bijzondere school kan tegen een besluit
als bedoeld in het eerste lid administratief beroep instellen bij gedepu–
teerde staten.

U

In artikel 108, zevende lid, wordt «14 dagen» vervangen door: twee
weken.

In artikel 108a, vierde lid, wordt «14 dagen» vervangen door: twee
weken.

W

In artikel 111a, negende en elfde lid, wordt «30 dagen» telkens
vervangen door: vier weken.

In artikel 115, derde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

In artikel 116b, vijfde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

Artikel 3

In artikel E 14, vierde lid, van de Overgangswet WBO wordt in de
derde volzin «14 dagen» vervangen door: twee weken.

Artikel 4

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt gewijzigd als volgt:
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A

In artikel 10a, vijfde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.

B

In artikel 17a, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

In artikel 23a, vierde lid, wordt «dertig dagen» vervangen door: vier
weken.

In artikel 24a, vijfde lid, wordt «dertig dagen» vervangen door: vier
weken.

In artikel 24b, vierde lid, wordt «dertig dagen» vervangen door: vier
weken.

In artikel 31 a, tweede lid, vervalt «of namens het bevoegd gezag door
een lid van de centrale directie».

In artikel 33, vijfde lid, wordt «veertien dagen» vervangen door: twee
weken.

H

In artikel 34, vierde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.

I

In artikel 35, vijfde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.

J

In artikel 36, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

In artikel 39a worden in het eerste lid «zestig dagen» en in het derde
lid «dertig dagen» vervangen door onderscheidenlijk «acht weken» en
«vier weken».

L

In artikel 40, derde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.
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M

Aan artikel 42a, 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

Aan artikel 50, 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.

In artikel 52, tweede lid, komt de eerste volzin te luiden als volgt:
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk aan de

belanghebbende bekendgemaakt.

In artikel 52a, eerste lid, worden «dertig dagen» en «medegedeeld»
vervangen door «zes weken» onderscheidenlijk «bekend gemaakt».

In artikel 54 wordt «een maand» telkens vervangen door: vier weken.

Aan artikel 61 wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt:
Een belanghebbende kan beroep instellen bij de Afdeling bestuurs–

rechtspraak van de Raad van State tegen een besluit op grond van
bepalingen als bedoeld in de artikelen 75, 105 en 111, die bij de
algemene maatregel van bestuur ingevolge de vorige volzin van overeen–
komstige toepassing zijn verklaard.

In artikel 65, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

In artikel 70, eerste lid, worden «een maand» en «Nederlandse Staats–
courant» vervangen door «vier weken» onderscheidenlijk «Staats–
courant».

U

In artikel 75a wordt in het tweede lid «bezwaren» vervangen door
«bedenkingen» en wordt in het vierde lid «14 dagen» vervangen door
«twee weken».
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Artikel 80 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het vijfde lid vervalt de tweede volzin.
2. In het zesde lid worden «45 dagen» en «een maand» vervangen

door «zes weken» onderscheidenlijk «vier weken».

W

In artikel 82, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

Aan artikel 83 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende als
volgt:

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

In artikel 84, zesde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.

In artikel 88, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

AA

Aan artikel 89, tweede lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

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

BB

In artikel 94, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

CC

Aan artikel 95 worden twee volzinnen toegevoegd, luidende als volgt:
Onze minister beslist binnen negen maanden na ontvangst van het

verzoek. Indien de beschikking niet binnen negen maanden kan worden
gegeven, stelt Onze minister de verzoeker daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een termijn waarop de beschikking wel tegemoet kan worden
gezien.
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DD

Artikel 96k wordt gewijzigd als volgt:
1. Het derde lid komt te luiden als volgt:
3. De bekendmaking van de beschikkmgen tot vooriopige en defini–

tieve vaststelling van het overschrijdingsbedrag, bedoeld in het zesde
onderscheidenlijk zevende lid van artikel 96i, behelst tevens een staat
van de voorzieningen als bedoeld in artikel 96i, eerste lid, onderdeel g,
waarin per kalenderjaar wordt aangegeven het verloop van de toevoe–
gingen en de onttrekkingen aan de voorzieningen.

2. Toegevoegd wordt een vierde lid, luidende:
4. Het bevoegd gezag van een in het eerste lid bedoelde bijzondere

school kan tegen de in het derde lid bedoelde beschikkingen admini–
stratief beroep instellen bij gedeputeerde staten.

EE

Artikel 96m, derde lid, vervalt.

FF

Artikel 96o wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
2. Aan het zesde lid worden twee volzinnen toegevoegd, luidende als

volgt:
Onze Minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van een

aanvraag. Indien de beschikking niet binnen vier 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.

GG

In artikel 96q, eerste en derde lid, wordt «artikel 53a» telkens
vervangen door: artikel 53b.

HH

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 beschikkmg wel tegemoet kan worden
gezien.

Aan artikel 100a, derde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende als volgt:

Onze Minister beslist binnen drie maanden na ontvangst van een
aanvraag. Indien de beschikking niet binnen drie 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.
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JJ

In artikel 102a, tweede lid, wordt «besluit» vervangen door:
beschikking.

KK

In artikel 102b, negende en elfde lid, wordt «30 dagen» vervangen
door: vier weken.

LL

In artikel 108, vijfde lid, wordt «twee maanden» vervangen door: acht
weken.

Artikel 5

De Les– en cursusgeldwet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 6, zesde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.

B

In artikel 9a, eerste lid, wordt «14 dagen» vervangen door: twee
weken.

Artikel 6

De Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3, zevende lid, wordt «1 maand» vervangen door: vier weken.

B

In artikel 9, vierde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.

C

In artikel 16, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

In artikel 19a, derde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

In artikel 28a worden «60 dagen» en «30 dagen» vervangen door
«acht weken» onderscheidenlijk «vier weken».
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In artikel 30a, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

In artikel 33 worden in het achtste lid «14 dagen» en in het negende
lid «30 dagen» vervangen door «twee weken» onderscheidenlijk «vier
\A/aL' ö n \\weken».

H

I

J

K

In artikel 53, tweede lid, wordt «1 maand» vervangen door: vier weken.

In artikel 59, vierde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.

In artikel 63, derde lid, wordt «30 dagen» vervangen door: zes weken.

In artikel 68 wordt «14 dagen» telkens vervangen door: twee weken.

In artikel 70 worden in het tweede lid «14 dagen» en in het vijfde lid
«1 maand» en «Nederlandse Staatscourant» vervangen door «twee
weken» onderscheidenlijk «vier weken» en «Staatscourant».

M

In artikel 72, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

N

In artikel 77 worden «14 dagen», «1 maand» en «2 maanden» telkens
vervangen door «twee weken» onderscheidenlijk «vier weken» en «acht
\ni£±[s £*r\ \\weken».

0

In artikel 78, derde, vijfde en zesde lid, wordt «beslissing» telkens
vervangen door «beschikking» en worden «14 dagen» en «2 maanden»
telkens vervangen door «twee weken» onderscheidenlijk «acht weken».

P

In artikel 79, tweede lid, wordt «14 dagen» vervangen door: twee
lly Qf-iweken.

Q

In artikel 81, vijfde lid, wordt «2 maanden» vervangen door: acht
weken.
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In artikel 82 worden «veertien dagen» en «1 maand» telkens vervangen
door «twee weken» onderscheidenlijk «vier weken».

In artikel 82a, tweede lid, wordt «14 dagen» vervangen door: twee
weken.

In artikel 88a worden «14 dagen» en «2 maanden» telkens vervangen
door «twee weken» onderscheidenlijk «acht weken».

U

In artikel 88j, achtste lid, worden «1 maand» en «30 dagen» vervangen
door: vier weken.

In artikel 88n, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

W

Aan artikel 93a,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.

In artikel 102, tweede lid, wordt «1 maand» vervangen door: vier
weken.

In artikel 102g wordt «14 dagen» vervangen door «twee weken» en
komt de laatste volzin te luiden:

Het bevoegd gezag van een bijzondere school kan tegen een besluit
als bedoeld in het eerste lid administratief beroep instellen bij gedepu
teerde staten.

In artikel 104a, zesde lid, wordt «14 dagen» vervangen door: twee
weken.

AA

In artikel 104b, vierde lid, wordt «14 dagen» vervangen door: twee
weken.
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BB

In artikel 107a, negende en elfde lid, wordt «30 dagen» telkens
vervangen door: vier weken.

Artikel 7

De Wet op de studiefinanciering, zoals die komt te luiden nadat
het bij koninklijke boodschap van 24 december 1992 ingediende voorstel
van wet, houdende wijziging van onder andere de Wet op de studiefinan–
ciering in verband met het meten van de voortgang in het hoger
onderwijs (22 966), tot wet wordt verheven, wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 11, tweede lid, wordt «1 maand» vervangen door: 4 weken.

B

In artikel 17b, tweede lid vervalt «schriftelijk».

Artikel 31 a, tweede lid, eerste volzin, komt te luiden als volgt:
De bekendmaking van de beschikking, inhoudende de onvoorwaarde–

lijke vorm van de aan de studerende toegekende studiefinanciering, vindt
plaats voor 1 januari van het kalenderjaar voigend op een studiejaar.

In artikel 32a vervalt het zesde lid en wordt het zevende lid
vernummerd tot zesde lid.

In artikel 36, tweede lid, wordt «10 dagen» vervangen door: 2 weken.

In artikel 40, eerste lid, wordt «10 dagen» vervangen door: 2 weken.

G

In artikel 107, eerste lid, wordt «14 dagen» vervangen door: 2 weken.

Artikel 8

Artikel III van de Regeling bestuursoverdracht rijksscholen wordt
gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift van onderdeel B wordt «Bekendmaking» vervangen
door: Kennisgeving.

2. Het eerste lid van onderdeel B komt te luiden als volgt:
1. Onze minister geeft binnen vier weken na de datum, bedoeld in

artikel XI, eerste lid, aan elke gemeente waarin een rijksschool is
gevestigd, kennis van zijn voornemen het bestuur van deze school aan
die gemeente dan wel aan een door samenwerkende gemeenten voor dat
doel opgericht openbaar lichaam over te dragen. Deze kennisgeving
wordt tevens in het officiële publicatieblad van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen gepubliceerd.
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Artikel 9

De Kaderwet volwasseneneducatie 1991 wordt gewijzigd als
volgt:

A

In artikel 5 wordt «30 dagen» vervangen door: vier weken.

B

In artikel 10, eerste lid, wordt de laatste volzin vervangen door: Het
beroep moet schriftelijk worden ingesteld binnen zes weken, nadat het
besluit schriftelijk aan de belanghebbende is bekendgemaakt.

C

Artikel 17, derde lid, vervalt.

D

Artikel 34 vervalt.

Artikel 10

De Wet op het cursorisch beroepsonderwijs wordt gewijzigd als
volgt:

In artikel 2.15, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

B

Aan artikel 2.19 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. In de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het vierde lid

kunnen in afwijking van de artikelen 6:7, 7:10 en 7:24 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 de in
dit artikel bedoelde examens.

In de artikelen 2.28, vierde lid, en 2.29, vierde lid, wordt «dertig
dagen» vervangen door: vier weken.

In artikel 2.32, derde lid, wordt «een maand» vervangen door: vier
weken.

Aan artikel 2.35, vierde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende:

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

Artikel 2.37, vierde lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. De 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.

2. Toegevoegd wordt een nieuwe volzin, luidende:
Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school een student de

toegang weigert, maakt het dit besluit, schriftelijk en met redenen
omkleed, bekend door toezending of uitreiking aan de student, onver–
minderd het bepaalde in de vorige volzin.

In de artikelen 2.49, eerste lid, en 2.57, eerste lid, wordt «dertig
dagen» telkens vervangen door: zes weken.

H

In artikel 2.65, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

I

Aan artikel 2.71 wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
5. In de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het vierde lid

kunnen in afwijking van de artikelen 6:7, 7:10 en 7:24 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 de in
dit artikel bedoelde examens.

Artikel 3.6 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:
1. De beslissing wordt voor 1 oktober volgend op de datum, bedoeld

in artikel 3.5, eerste lid, bekendgemaakt.
2. Het derde lid vervalt.

K

Aan artikel 3.8 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Onze Minister beslist binnen tien maanden na ontvangst van een

aanvraag. Indien de beschikking niet binnen tien maanden kan worden
gegeven, stelt Onze Minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een nieuwe termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.
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Artikel 3.16 wordt gewijzigd als volgt:
1. het eerste lid komt te luiden als volgt:
1. De beslissing wordt voor 1 oktober volgend op de datum, bedoeld

in artikel 3.15, eerste lid, bekendgemaakt.
2. Het derde lid vervalt.

M

Artikel 3.18 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «beslissing» vervangen door: beschikking.
2. Het derde lid vervalt.

N

Aan artikel 3.20, derde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende:

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

Aan artikel 3.24, derde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende:

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

Artikel 3.27 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid, wordt «90 dagen» vervangen door «drie

maanden» en vervalt de tweede volzin.
2. In het derde en vierde lid wordt «beslissing» steeds vervangen door:

beschikking.

Aan artikel 3.28 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:
3. 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.

In artikel 3.35, zesde lid, worden «45 dagen» en «een maand»
vervangen door «zes weken» onderscheidenlijk «vier weken».
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In artikel 3.37, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

Aan artikel 3.38 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. 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 nieuwe termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

U

In artikel 3.42, tweede lid, wordt «30 dagen» vervangen door: vier
weken.

Aan artikel 3.43 worden twee volzinnen toegevoegd, luidende:
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 nieuwe termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

W

In artikel 3.47, derde lid, wordt «14 dagen» vervangen door: twee
weken.

Artikel 3.49 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt «een maand» vervangen door: vier weken.
2. Aan het achtste lid worden twee volzinnen toegevoegd, luidende:
Onze Minister beslist binnen vier maanden na ontvangst van een

aanvraag. Indien de beschikking niet binnen vier maanden kan worden
gegeven, stelt Onze Minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij
daarbij een nieuwe termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

Aan artikel 3.53 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. 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 nieuwe termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

In artikel 3.64, derde lid, wordt «14 dagen» vervangen door: twee
weken.
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AA

Aan artikel 3.66, vijfde lid, worden twee volzinnen toegevoegd,
luidende:

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

BB

Aan artikel 3.76 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. 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 nieuwe termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

CC

Aan artikel 3.90 worden twee volzinnen toegevoegd, luidende:
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 nieuwe termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

Artikel 11

De Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen wordt
gewijzigd als volgt:

Artikel 5, tweede lid, komt te luiden als volgt:
2. Het verzoek wordt gedaan door het bevoegd gezag. Het gaat

vergezeld van de gegevens, genoemd in artikel 4, eerste lid, en vermeldt
de richting van de school. Artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht is niet van toepassing.

B

Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:
1. «14 dagen» wordt telkens vefrvangen door: twee weken.
2. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van

toepassing.

In artikel 9 vervalt «binnen 30 dagen na de toezending van het plan of
het afschrift, bedoeld in artikel 11, vierde lid,».

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «14 dagen» telkens vervangen door: twee

weken.
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2. In het tweede lid wordt «30 dagen» telkens vervangen door: vier
weken.

Artikel 12

Artikel 11 van de Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs
wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «beroep» vervangen door «administratief
beroep» en vervalt de tweede tot en met vierde volzin.

2. Het tweede lid komt te luiden:
2. In afwijking van artikel 7:24 van de Algemene wet bestuursrecht

beslist de Commissie binnen vier weken na ontvangst van het beroep–
schrift. Deze termijn kan voor de afloop daarvan met ten hoogste twee
weken worden verlengd.

Artikel 13

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 1.9 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het vijfde lid vervalt «aangetekende» en wordt «bezwaar»

vervangen door: bedenkingen.
2. In het zesde lid wordt «het bezwaar» vervangen door: de beden–

kingen.

B

In artikel 2.7, tweede lid, wordt «deelt elke instelling jaarlijks in
september mede» vervangen door: maakt aan elke instelling jaarlijks in
september bekend.

In artikel 2.9, vierde lid laatste volzin, wordt «Hij doet hiervan binnen
een jaar na de ontvangst van de jaarrekening mededeling» vervangen
door: Hij maakt dit binnen een jaar na de ontvangst van de jaarrekening
bekend.

D

In artikel 6.6 wordt «twee maanden» vervangen door: acht weken.

E

In artikel 6.7 wordt «negentig dagen» vervangen door: drie maanden.

F

In artikel 6.11, eerste lid, vervalt «schriftelijk».

G

In artikel 6.11, vierde lid, wordt «negentig dagen» vervangen door: drie
maanden.
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H

Aan artikel 7.53 wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
6. In afwijking van de artikelen 6:7 en 7:10 van de Algemene wet

bestuursrecht bedraagt de termijn twee weken voor het indienen van een
bezwaarschrift tegen een besluit van Onze Minister inzake afgifte van
een bewijs van toelating, onderscheidenlijk vier weken na ontvangst van
het bezwaarschrift voor de beslissing van Onze Minister.

I

In de artikelen 7.54, tweede lid en 7.56, tweede lid, wordt «en vierde
lid» telkens vervangen door: , vierde en zesde lid.

Artikel 7.61 wordt gewijzigd ais volgt:
1. Het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde en het

vierde lid tot het tweede en het derde lid.
2. In het tweede lid (nieuw) wordt «degene die door de beslissing

rechtstreeks in zijn belang is getroffen» vervangen door: de belangheb–
bende.

3. Het vierde lid komt te luiden:
4. In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht

bedraagt de termijn voor het indienen van het beroepschrift vier weken.
4. Het vijfde en zesde lid vervallen onder vernummering van het

zevende tot en met het tiende lid tot vijfde tot en met achtste lid.
5. In het vijfde lid (nieuw) wordt «twintig dagen» vervangen door: drie

weken.
6. In het zesde lid (nieuw) wordt na de eerste volzin een nieuwe volzin

toegevoegd, luidende:
In afwijking van artikel 7:25 van de Algemene wet bestuursrecht is het

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

K

Aan artikel 7.66 wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
6. Op het beroep op het College van beroep voor het hoger onderwijs

tegen een besiissing van een bijzondere universiteit zijn de hoofdstukken
6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige
toepassing.

In artikel 9.5, tweede lid, vervalt de vijfde volzin.

M

In artikel 9.8, tweede lid, wordt «degene die door de beslissing recht–
streeks in zijn belang is getroffen» vervangen door: belanghebbende.

N

In artikel 9.10, derde lid, wordt «dertig dagen» vervangen door: vier
weken.
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In 9.14, tweede lid, worden «negentig dagen» vervangen door «drie
maanden» en «honderdentachtig dagen» door «zes maanden».

In artikel 9.62, tweede lid, en in artikel 9.64, tweede lid, worden
«dertig dagen» en «zestig» telkens vervangen door «zes weken» onder–
scheidenlijk «acht weken».

In artikel 9.66 worden in het eerste lid «honderdentwintig dagen»
vervangen door «vier maanden» en in het tweede lid «dertig dagen» en
«60 dagen» door «zes weken» onderscheidenlijk «acht weken».

In artikel 9.70, tweede lid, wordt «dertig dagen» vervangen door: zes
weken.

Artikel 9.71 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:
1. De belanghebbende bij een besluit van het faculteitsbestuur als

bedoeld in de artikelen 9.26, derde lid, derde volzin, 9.40, tweede lid, en
9.49, tweede lid, of bij een besluit van het vakgroepsbestuur als bedoeld
in artikel 9.42, dan wel bij een besluit van het bestuur van een onder–
zoekinstituut als bedoeld in artikel 9.51, 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 dat artikel» vervangen door:
het bepaalde in artikel 7:25 van de Algemene wet bestuursrecht.

In artikel 9.76, derde lid, wordt «negentig dagen» vervangen door: drie
maanden.

U

In artikel 9.80, eerste lid, vervalt «schriftelijk».

V

Artikel 9.81 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt «zestig dagen» en «honderdentwintig

dagen» vervangen door «acht weken» onderscheidenlijk «vier maanden».
2. In het derde lid wordt «dertig dagen» vervangen door: vier weken.

W

In artikel 10.8, tweede lid, wordt «een maand» vervangen door: vier
weken.
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In artikel 10.12, derde lid, wordt «negentig dagen» telkens vervangen
door: drie maanden.

Y

In artikel 11.4, tweede lid, wordt «degenen die door die maatregel in
zijn belang is getroffen,» vervangen door: de belanghebbende.

7.

In artikel 11.5, eerste lid, wordt «zestig dagen» vervangen door: acht
MrAnweken.

AA

In artikel 11.6, derde lid, wordt «dertig dagen» vervangen door: zes
o\f ^rtweken.

BB

In artikel 11.13, tweede lid, worden «negentig dagen» en «honderden–
tachtig dagen» vervangen door «drie maanden» onderscheidenlijk «zes
m aanHonwmaanden».

CC

In artikel 11.14, tweede lid, wordt «zestig dagen» vervangen door: acht
ftlrMiweken.

DD

In artikel 11.24, tweede lid, wordt «dertig dagen» vervangen door: zes
weken.

EE

In artikel 12.12, tweede lid, worden «dertig dagen» en «zestig dagen»
vervangen door «vier weken» onderscheidenlijk «acht weken».

FF

In artikel 12.18, tweede lid, wordt «negentig dagen» vervangen door:
drie maanden.

Artikel 14

De Wet medezeggenschap onderwijs 1992 wordt gewijzigd als
volgt:

A

In artikel 5 vervalt het zesde lid onder vernummering van het zevende
tot en met het tiende lid tot het zesde tot en met het negende lid.
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B

Aan artikel 19 wordt een derde lid toegevoegd, luidende als volgt:
3. Een uitspraak van een commissie voor geschillen van openbare

scholen wordt voor de toepassing van afdeling 7.1 van de Algemene wet
bestuursrecht gelijk gesteld met een uitspraak in administratief beroep.

Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid worden «een maand» en «bezwaar» vervangen door

«zes weken» onderscheidenlijk «bedenkingen».
2. In het tweede lid wordt «een maand» vervangen door: zes weken.

Artikel 25, derde lid, komt te luiden als volgt:
3. In afwijking van artikel 56 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts–

vordering en artikel 8.2.6.9 van de Algemene wet bestuursrecht kan de
raad niet in de proceskosten worden veroordeeld.

Artikel 15

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 maart 1992 ingediende
voorstel van wet houdende een regeling betreffende een algemeen
stelsel van erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeen–
schappen behaalde hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsoplei–
dingen van ten minste drie jaren worden afgesloten ( Algemene wet
erkenning EG-hoger-onderwijs-diploma's) (22 543) tot wet wordt
verheven, wordt deze wet gewijzigd als volgt:

In artikel 8 wordt in het tweede lid, onder b «een maand» vervangen
door: vier weken.

B

In artikel 12 vervallen de tweede en derde volzin.

Artikel 16

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 december 1992
ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met
decentralisatie van huisvestings– en bestedingsbeslissingen en
regeling van de overname van het economisch claimrecht
(22 957) tot wet wordt verheven, wordt in die wet artikel 2.15 gewijzigd
als volgt:

1. In het tiende lid wordt «vier weken» vervangen door: zes weken.
2. Het elfde lid komt te luiden:
11. Indien Onze Minister het beroep gegrond acht, bepaalt hij dat éèn

of meer van de voorwaarden niet in het saneringsplan behoeven te
worden opgenomen. Artikel 7:25 van de Algemene wet bestuursrecht is
niet van toepassing.
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D MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel 1

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt gewijzigd als
volgt:

A

In artikel 19, vijfde lid, vervalt «(Stb. 1964, 314)».

B

In artikel 20, derde lid, vervallen «(Stb. 521)», «(Stb. 1989, 128)» en
«(Stb. 1989, 602)».

Artikel 27, eerste lid, komt te luiden als volgt:
1. Tegen een ingevolge artikel 18, tweede lid, of artikel 25, vijfde lid,

genomen besluit staat beroep open bij de rechter tot wiens ambtsgebied
de standplaats behoort van de inspecteur die het besluit heeft genomen.

Artikel 30a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onderdeel c, sub 1°, wordt «uitspraak» vervangen

door: beschikking.
2. In het vierde lid, onderdelen b en c, vervallen «(Stb. 519)» , respec–

tievelijk «(Stb. 469)».

Artikel 2

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1a, derde lid, vervalt «schriftelijk» en wordt «beschikking»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

B

In artikel 5a, vijfde lid, vervalt «schriftelijk» en wordt «beschikking»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel 33a wordt gewijzigd als volgt:
1. In het vierde lid vervalt: schriftelijk.
2. In het zesde lid wordt «beschikking» vervangen door: voor bezwaar

vatbare beschikking.

Artikel 3

In artikel 14, derde lid, laatste volzin, van de Wet op de vennoot–
schapsbelasting 1969 vervalt «schriftelijk» en wordt «uitspraak»
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.
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Artikel 4

De Wet interne lastenverevening particulier ziektekostenver–
zekeringsbedrijf wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het derde ïid wordt «twee maanden» vervangen door: acht

weken.
2. In het vierde lid wordt «bezwaar maken» vervangen door: beden–

kingen uiten.
3. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:
5. Onze Minister maakt binnen vier maanden na indiening van het plan

bekend of daartegen bedenkingen bestaan.
4. In het zesde lid wordt «bezwaren, vervat in de mededeling,»

vervangen door: bedenkingen.
5. In het zevende lid wordt «bezwaren» vervangen door: bedenkingen.

B

In artikel 13 worden «twee maanden» en «een maand» vervangen door
«acht weken» onderscheidenlijk «vier weken».

C

Artikel 17 vervalt.

Artikel 5

De Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 14b wordt gewijzigd als volgt:
1. In het zesde lid vervalt «schriftelijk» en wordt «uitspraak» vervangen

door: voor bezwaar vatbare beschikking.
2. In het zevende lid vervalt «schriftelijk».

B

In artikel 68a, vierde lid, vervalt «schriftelijk» en wordt uitspraak
vervangen door: voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel 6

In artikel 2, onderdeel d, van de Wet op de internationale
bijstandsverlening vervalt: (Stb. 1959, 301).

Artikel 7

De Wet op de accijns wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikei 50c, eerste lid, vervalt «schriftelijk».
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B

In artikel 50f, derde lid, vervalt «schriftelijk».

C

In artikel 86b, tweede lid, vervalt «schriftelijk».

Artikel 8

In artikel 9 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze
genoteerde vennootschappen wordt «bekendmaking» steeds
vervangen door «kennisgeving» en wordt «bekendgemaakt» steeds
vervangen door: «gepubliceerd».

Artikel 9

Artikel 10 van de Wet Rijkscommissie voor export–, import– en
investeringsgaranties vervalt.

Artikel 10

De Wet inzake de douane wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 164, tweede lid, wordt «een maand» vervangen door: vier
weken.

B

In artikel 165, eerste lid, wordt «een maand» vervangen door: vier
weken.

In artikel 220d, tweede lid, wordt in de eerste volzin de zinsnede
«wordt de vergunning verleend bij beschikking» vervangen door «wordt
de vergunning verleend, geweigerd of ingetrokken bij voor bezwaar
vatbare beschikking» en vervalt de tweede volzin.

Artikel 11

Oe Wet toezicht verzekeringsbedrijf wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2c komt te luiden:

Artikel 2c

Van een aanwijzing en een intrekking van een aanwijzing, als bedoeld
in artikel 2a respectievelijk het eerste lid van artikel 2b, wordt
mededeling gedaan in de Staatscourant.

B

Artikel 2d, vierde lid, komt te luiden:
4. Van de in dit artikel bedoelde benoemingen en ontslagen wordt

mededeling gedaan in de Staatscourant.
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In artikel 35 worden de woorden «veertien dagen» telkens vervangen
door: twee weken.

Artikel 50x, vierde lid, komt te luiden:
4. Van het besluit van de Verzekeringskamer, houdende voorschriften

of een verbod ter zake van acquisitie, en de intrekking daarvan, wordt in
de Staatscourant mededeling gedaan zodra de beroepstermijn is
verstreken of, indien beroep is ingesteld, zodra op het beroep is beslist.

Artikel 50bb, derde lid, komt te luiden:
3. Van het besluit van de Verzekeringskamer, houdende voorschriften

of een verbod ter zake van acquisitie, en de intrekking daarvan, wordt in
de Staatscourant mededeling gedaan zodra de beroepstermijn is
verstreken of, indien beroep is ingesteld, zodra op het beroep is beslist.

Artikel 53 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede «maakt de verzekeraar die zijn

rechten verplichtingen heeft overgedragen, de overdracht bekend in de
Staatscourant» vervangen door «doet de verzekeraar die zijn rechten en
verplichtingen heeft overgedragen, van de overdracht mededeling in de
Staatscourant», wordt de zinsnede «maakt de verzekeraar de overdracht
tevens bekend» vervangen door «doet de verzekeraar van de overdracht
tevens mededeling» en wordt het woord «bekendmakingen» vervangen
door «mededelingen».

2. In het tweede lid wordt «met ingang van de dag» vervangen door
«met ingang van de tweede dag» en wordt «bekendmaking» vervangen
door «mededeling».

3. In het derde lid wordt «met ingang van de dag» vervangen door
«met ingang van de tweede dag» en wordt «bekendmaking» vervangen
door «mededeling».

4. De eerste volzin van het vierde lid komt te luiden:
4. De bij een overdracht betrokken verzekeringnemers zijn gedurende

drie maanden na de dagtekening van de Staatscourant waarin de
mededeling is geplaatst, bevoegd de overeenkomst van schadeverze–
kering schriftelijk op te zeggen met ingang van de dag na afloop van
deze termijn.

5. In het vijfde lid wordt «eveneens met ingang van de eenennegen–
tigste dag na de dagtekening van de Staatscourant van rechtswege»
vervangen door: van rechtswege eveneens met ingang van de dag na
afloop van de termijn, bedoeld in dat lid.

6. In het zesde lid wordt «maakt de overdracht in Nederland bekend
op» vervangen door: doet van de overdracht in Nederland mededeling.

In artikel 53b, vierde lid, wordt «bezwaren» telkens vervangen door:
bedenkingen.
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H

Artikel 53c wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «bezwaren» telkens vervangen door

«bedenkingen» en wordt «maakt de verzekeraar zijn voornemen tot
overdracht van rechten en verplichtingen bekend» vervangen door «doet
de verzekeraar van zijn voornemen tot overdracht van rechten en
verplichtingen mededeling».

2. In het derde lid wordt «bezwaren» telkens vervangen door: beden–
kingen.

2a. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «bezwaren» telkens
vervangen door: bedenkingen.

3. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:
- In de eerste volzin wordt «maakt de overdracht bekend» vervangen

door: doet van de overdracht mededeling.
- In de tweede volzin wordt «maakt de verzekeraar de overdracht

tevens bekend» vervangen door: doet de verzekeraar van de overdracht
tevens mededeling.

–– In de derde volzin wordt «bekendmakingen» vervangen door:
mededelingen.

4. In het zesde lid wordt «maakt de overdracht in Nederland bekend»
vervangen door: doet van de overdracht in Nederiand mededeling.

I

In artikel 55, eerste lid, wordt «twee maanden» vervangen door: acht
weken.

In artikel 64, eerste lid, wordt «drie maanden» telkens vervangen door:
dertien weken.

K

Artikel 81 b wordt gewijzigd als volgt:
1. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde en zevende

lid tot vijfde en zesde lid.
2. Het achtste lid vervalt onder vernummering van het negende tot en

met dertiende lid tot achtste tot en met twaalfde lid.

Artikel 12

In artikel IV, tweede lid, van de Wet van 10 september 1992,
houdende wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964,
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorde–
ringswet 1990 (aanpassing aan de Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 23 juli 1990 betreffende de gemeen–
schappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa
en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende
Lid-Staten) vervalt «schriftelijk» en wordt «uitspraak» vervangen door:
voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel 13

De Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken
en enkele andere produkten wordt gewijzigd als volgt:
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In artikel 15, eerste lid, vervalt: schriftelijk.

B

In artikel 34 wordt «beschikking» vervangen door: voor bezwaar
vatbare beschikking.

Artikel 14

De Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen
1992 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid vervalt de aanduiding «1.» en wordt «op verzoek

vergunning verlenen» vervangen door: op aanvraag bij voor bezwaar
vatbare beschikking toestaan.

2. Het tweede lid vervalt.

B

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. De inspecteur beslist op de aanvraag bij voor bezwaar vatbare

beschikking.

Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.
2. Het vijfde lid komt te luiden als volgt:
5. De inspecteur beslist op de aanvraag bij voor bezwaar vatbare

beschikking.

Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «vergunning is verleend» vervangen door: is

toegestaan.
2. In het tweede lid wordt «bij beschikking» vervangen door: bij voor

bezwaar vatbare beschikking.

Artikel 15

De Wet toezicht kredietwezen 1992 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het vijfde lid wordt «bij de beslissing betrokkenen of derden»

vervangen door: belanghebbenden bij de beschikking of derden.
2. In het zesde lid, onder a, vervalt «schriftelijk».
3. In het negende lid wordt «bij de beslissing betrokkenen of derden»

vervangen door: belanghebbenden bij de beschikking of derden.
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B

Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het derde lid vervalt telkens «schriftelijk».
2. In het vierde lid wordt «, nadat zij de kredietinstelling in de

gelegenheid heeft gesteld haar mening over de onmiddellijke uitvoering
te geven.» vervangen door: Artikel 4:11 van de Algemene wet bestuurs–
recht is niet van toepassing.

E MINISTERIE VAN DEFENSIE

Artikel 1

Artikel 6 van de Uitkeringswet financiële compensatie
langdurige militaire dienst wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste volzin wordt «verzoek» vervangen door: aanvraag.
2. In de tweede volzin vervallen de zinsneden «schriftelijk worden

ingediend» en «bij Onze Minister van Defensie».

Artikel 2

De Wet gewetensbezwaren militaire dienst wordt gewijzigd als
volgt:

Artikel 5 komt te luiden als volgt:

Artikel 5

1. Het in artikel 3, tweede lid, bedoelde onderzoek wordt verricht door
een of meer leden van een commissie van advies. De leden van de
commissie worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen.

2. De commissie brengt advies uit, nadat de verzoeker in de
gelegenheid is gesteld ter zitting te worden gehoord.

B

Artikel 6 vervalt.

Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:
1. De aanduiding «1.» voor het eerste lid vervalt.
2. Het tweede lid vervalt.

D

Na artikel 7 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 7a

1. Indien de verzoeker bezwaar maakt tegen een besluit tot afwijzing
van het verzoek om erkenning, beslist Onze Minister van Defensie op dat
bezwaar na advies van de commissie, bedoeld in artikel 5, eerste lid. De
commissie adviseert nadat zij met ten minste drie leden een onderzoek
heeft ingesteld.

2. In de gevallen genoemd in artikel 7:3, onder a tot en met d, van de
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Algemene wet bestuursrecht wint Onze Minister van Defensie geen
advies als bedoeld in het eerste lid in.

Artikel 7b

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld ter uitvoering van dit hoofdstuk.

F MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
ORDENING EN MILEUBEHEER

Artikel 1

In artikel 19a, twaalfde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
wordt «twee maanden» vervangen door: acht weken.

Artikel 2

De Wet individuele huursubsidie wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, zevende lid, onderdeel b, vervalt: schriftelijke.

B

In artikel 6, tweede lid, vervalt «Nederlandse».

C

In artikel 12, tweede lid, wordt «een besluit» vervangen door: het
voornemen.

Artikel 3

De Wet voorkeursrecht gemeenten wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 4, eerste lid, wordt «Nederlandse Staatscourant» vervangen
door: Staatscourant.

B

In artikel 8, zevende lid, wordt de derde volzin vervangen door:
Artikel 5, eerste en tweede lid, eerste en tweede volzin, is van overeen–

komstige toepassing, met dien verstande dat Onze Minister in de plaats
treedt van burgemeester en wethouders.

In artikel 10, tweede lid, onder f, wordt «Nederlandse Staatscourant»
vervangen door: Staatscourant

In artikel 17, eerste en vierde lid, wordt «een maand» telkens
vervangen door: vier weken.
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In artikel 26, derde lid, wordt «twee maanden» vervangen door: acht
weken.

G MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel 1

Artikel 2 van de Wrakkenwet wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:
1. Van het besluit van de beheerder dat opruiming noodzakelijk is,

wordt ter plaatse waar het vaartuig of ander op te ruimen voorwerp zich
bevindt of anders in de naaste omgeving daarvan mededeling gedaan,
met herinnering aan het verbod in het tweede lid van dit artikel
omschreven. Voorts wordt van dit besluit zo mogelijk mededeling gedaan
aan de schipper of andere vertegenwoordiger van belanghebbenden.

2. In het tweede lid onderscheidenlijk vierde lid, wordt «aankondiging»
onderscheidenlijk «aankondiging en aanduiding» vervangen door:
mededeling.

Artikel 2

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt gewijzigd als
volgt:

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «uitreiken» vervangen door: bekendmaken.
2. In het tweede lid wordt «uitgereikt» vervangen door: bekendge–

maakt.

B

In artikel 17, eerste lid, wordt «uitgereikt» vervangen door: bekendge–
maakt.

In de artikelen 14 en 19, zesde, zevende en achtste lid, en 20, tweede
lid, en 22, eerste lid, vervalt telkens: door Ons.

Artikel 3

De Grondwaterwet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2, onderdeel b, wordt «bezwaarschrïften» vervangen door:
ingebrachte bedenkingen.

B

In artikel 29 wordt «genomen» onderscheidenlijk «neemt» vervangen
door «gegeven» onderscheidenlijk «geeft».
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In artikel 42, vijfde lid, wordt «twee maanden» vervangen door: acht
weken.

Artikel 4

De Binnenschepenwet wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 12, derde lid, komt te luiden als volgt:
3. Bij regeling van Onze Minister worden de tarieven voor de kosten

van behandeling van een aanvraag van een certificaat en van een
ontheffing vastgesteld. Bij regeling van Onze Minister worden in
overeenstemming met Onze bij algemene maatregel van bestuur aange–
wezen Ministers de tarieven vastgesteld voor de onderzoeken en
werkzaamheden, voor zover deze worden verricht door de in artikel 27,
eerste en tweede lid, bedoelde diensten en personen.

B

Artikel 26, derde lid, komt te luiden als volgt:
3. Bij regeling van Onze Minister worden de tarieven voor de kosten

vastgesteld.

Artikel 27, vierde lid, komt te luiden als volgt:
4. Van een krachtens het tweede lid vastgesteld besluit wordt

mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

In artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet wordt «Besluiten»
vervangen door: Beslissingen.

Artikel 6

De Loodsenwet wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 14, tweede lid, tweede volzin, wordt «Dit» vervangen door
«Hiervan» en «bekend gemaakt» door: mededeling gedaan.

B

In artikel 22, derde lid, wordt «maakt» vervangen door «doet van» en
«bekend» door: mededeling.

Artikel 39, derde lid, komt te luiden als volgt:
3. Van tijd en plaats van een openbare zitting of van een openbare

uitspraak wordt ten minste twee weken en ten hoogste vier weken
tevoren in de Staatscourant mededeling gedaan.
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In artikel 49, eerste lid, onderdeel b, wordt «een in de Nederlandse
Staatscourant bekend te maken besluit» vervangen door: een in de
Staatscourant te plaatsen besluit.

Artikel 7

De Wet Luchtverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste en tweede lid wordt na «kan» telkens ingevoegd: bij

ministeriële regeling.
2. In het vierde lid wordt in de eerste volzin «De besluiten krachtens

het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt» vervangen door «Van
de regelingen krachtens het eerste en tweede lid wordt mededeling
gedaan» en vervalt de tweede volzin.

B

In artikel 37, eerste lid, wordt «Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530)»
vervangen door: Ambtenarenwet.

In artikel 43, derde lid, wordt «een maand» vervangen door: vier
weken.

In artikel 44 wordt «drie maanden» vervangen door: twaalf weken.

Artikel 46, vijfde lid, komt te luiden:
5. Van de hoogte van de vergoedingen wordt mededeling gedaan in

de luchtvaartpublicaties.

Artikel 52, tweede lid, komt te luiden:
2. Het besluit wordt in het Staatsblad geplaatst. Het besluit kan ook

op een andere in het besluit te bepalen wijze worden bekend gemaakt.

In artikel 53, derde lid, wordt «algemeen bekend gemaakt» vervangen
door: ter algemene kennis gebracht.

H

Artikel 54 vervalt.

Artikel 8

In artikel 30, derde lid, van de Wet herverdeling wegenbeheer
wordt «bezwaren tegen het ontwerp bij Onze Minister in te dienen en
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over de bezwaren is beslist» vervangen door: bij Onze Minister beden–
kingen tegen het ontwerp in te brengen en over deze bedenkingen een
standpunt is bepaald

Artikel 9

De Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting wordt
gewijzigd als volgt:

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden als volgt:
1. Bij de aanvraag tot inschrijving van een zeeschip in het rompbe–

vrachtingsregister verschaft de rompbevrachter de volgende gegevens:
2. In het vierde lid vervalt: modellen en.
3. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde en zevende

lid tot vijfde en zesde lid.

B

In artikel 6 vervalt de zinsnede «de eigenaar van het zeeschip, de
rompvervrachter - indien deze een ander is dan de eigenaar –, de
rompbevrachter,».

In artikel 8, derde lid, vervalt de zinsnede «de eigenaar van het
zeeschip, de rompvervrachter - indien deze een ander is dan de eigenaar
–, de rompbevrachter,» en wordt «beslissing» vervangen door:
beschikking.

Artikel 11 komt te luiden als volgt:

Artikel 11

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Artikel 10

Indien het bij koninklijke boodschap van 31 januari 1992 ingediende
voorstel van wet houdende regels voor de besluitvorming met betrekking
tot de aanleg of wijziging van hoofdwegen, van landelijke railwegen en
van hoofdvaarwegen (Tracéwet) (22 500) tot wet wordt verheven,
wordt aan artikel 20, vierde lid, van die wet een volzin toegevoegd,
luidende: Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing.

H MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Artikel 1

De Wet op de Registeraccountants , zoals die komt te luiden nadat
het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Registeraccountants
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en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (wijziging in
verband met de invoering van de Achtste Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht) (22 313) tot
wet is verheven, wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 vervalt.

B

In artikel 6, tweede lid, wordt «4 en 5» vervangen door: en 4.

C

In artikel 14, eerste lid, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

D

In artikel 16, tweede lid, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

E

In artikel 17, tweede lid, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

F

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
- In de eerste volzin wordt «bekend gemaakt» vervangen door:

openbaar gemaakt.
- In de tweede volzin wordt «bekendmaking» vervangen door

«openbaarmaking» en wordt «aan het bestuur schriftelijk bezwaren
inzenden» vervangen door: bij het bestuur zijn bedenkingen schriftelijk
naar voren brengen.

- In de derde volzin wordt «de ingekomen bezwaren» vervangen door:
de naar voren gebrachte bedenkingen.

2. In het tweede lid wordt «afgekondigd» vervangen door «bekendge–
maakt», en «afkondiging» telkens door «bekendmaking» en de tweede
volzin komt te luiden: De verordeningen treden, indien zij niet anders
bepalen, niet eerder in werking dan de tweede dag na die van de
bekendmaking.

G

In artikel 25 wordt «veertien dagen» vervangen door: twee weken.

H

Artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien
weken.

2. In het derde lid wordt «veertien dagen» vervangen door: twee
weken.
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I

In artikel 30, tweede lid, wordt «twee maanden» vervangen door «acht
weken» en vervalt: , met redenen omkleed.

Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Van het besluit tot schorsing of vernietiging wordt mededeling

gedaan in het Staatsblad; een besluit tot schorsing vermeldt de duur van
de schorsing.

3. In het vierde lid wordt «een afgekondigd besluit» vervangen door:
een afgekondigde beslissing.

In artikel 42, vijfde lid, wordt «besluiten» vervangen door: beslissen.

L

Artikel 54j komt te luiden:

Artikel 54j

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep in stellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

M

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt: schriftelijke.
2. Het vierde lid komt te luiden:
4. Het bestuur geeft met betrekking tot de voorbereiding van de

beschikkmg op de aanvraag tot inschrijving toepassing aan de in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

3. Het vijfde en zesde lid vervallen.

N

Artikel 61 vervalt.

In artikel 62 vervalt: en doet van de gedane inschrijving schriftelijke
mededeling aan de betrokkene.

Artikel 63 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder b, vervalt: schriftelijk.
2. Het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde lid tot

tweede lid.
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In artikel 64, tweede lid, vervalt de tweede volzin.

In artikel 65 wordt «Elke» vervangen door «Van elke» en wordt
«bekend gemaakt» vervangen door: mededeling gedaan.

Artikel 79a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt: schriftelijke.
2. Het derde en achtste lid vervallen onder vernummering van het

vierde tot en met zevende lid tot het derde tot en met zesde lid.
3. In het derde lid (nieuw) vervalt de tweede volzin.
4. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:
4. Van een beschikking, gegeven krachtens dit artikel, wordt

mededelmg gedaan in de Staatscourant.
5. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:
5. Een belanghebbende kan tegen een krachtens dit artikel gegeven

beschikking beroep in stellen bij Onze Minister van Economische Zaken.
6. Het zesde lid (nieuw) komt te luiden:
6. Alvorens te beslissen op het beroepschrift hoort Onze voornoemde

Minister het curatorium.
7. Het achtste lid vervalt.

In artikel 80, eerste lid, wordt «twee maanden» vervangen door: acht
weken.

U

Artikel 80c wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt: schriftelijk
2. Het derde lid komt te luiden:
3. Een belanghebbende kan tegen een beschikking als bedoeld in het

tweede lid beroep instellen bij Onze Minister van Economische Zaken.
3. Het vierde lid komt te luiden:
4. Alvorens te beslissen, hoort Onze voornoemde Minister het

curatorium.
4. Het vijfde en zesde lid vervallen.

In artikel 107a, tweede lid, komt te luiden:
2. Van een krachtens het eerste lid vastgestelde beschikking wordt

mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 2

De Wet op de Accountants-Administratieconsulenten zoals die
komt te luiden nadat het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de
Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsu–
lenten (wijziging in verband met de invoering van de Achtste Richtlijn van
de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschaps–
recht) (22 313) tot wet is verheven, wordt als volgt gewijzigd:
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Artikel 7 vervalt.

In artikel 8, tweede lid, wordt «6 en 7» vervangen door: en 6.

In artikel 17, eerste lid, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

In artikel 19, tweede lid, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

In artikel 20, tweede lid, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
- In de eerste volzin wordt «bekend gemaakt» vervangen door:

openbaar gemaakt.
- In de tweede volzin wordt «bekendmaking» vervangen door

«openbaarmaking» en wordt «aan het bestuur schriftelijk bezwaren
inzenden» vervangen door: bij het bestuur zijn bedenkmgen schriftelijk
naar voren brengen.

- In de derde volzin wordt «de ingekomen bezwaren» vervangen door:
de naar voren gebrachte bedenkingen.

2. In het tweede lid wordt «afgekondigd» vervangen door «bekendge–
maakt», en «afkondiging» telkens door «bekendmaking» en de tweede
volzin komt te luiden: De verordeningen treden, indien zij niet anders
bepalen, niet eerder in werking dan de tweede dag na die van de
bekendmaking.

In artikel 28 wordt «veertien dagen» vervangen door: twee weken.

H

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
1. In tweede lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien weken.
2. In het derde lid wordt «veertien dagen» vervangen door: twee

weken.

I

In artikei 33, tweede lid, wordt «twee maanden» vervangen door «acht
weken» en vervalt:, met redenen omkleed.

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.
2. Het tweede lid komt te luiden:
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2. Van het besluit tot schorsing of vernietiging wordt mededeling
gedaan door plaatsing in het Staatsblad; een besluit tot schorsing
vermeldt de duur van de schorsing.

3. In het vierde lid wordt «een afgekondigd besluit» vervangen door:
een afgekondigde beslissing.

K

Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt: schriftelijke.
2. Het vierde lid komt te luiden:
4. Het bestuur geeft met betrekking tot de voorbereiding van de

beschikkmg op de aanvraag tot inschrijving toepassing aan de in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

3. Het vijfde en zesde lid vervallen.

Artikel 46 vervalt.

M

In artikel 47 vervalt: en doet van die gedane inschrijving schriftelijke
mededeling aan de betrokkene.

N

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt: schriftelijke.
2. Het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde lid tot

tweede lid.

In artikel 49, tweede lid, vervalt de tweede volzin.

In artikel 50 wordt «Elke» vervangen door «Van elke» en wordt
«bekend gemaakt» vervangen door: mededeling gedaan.

Q

Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.
2. Het vierde lid komt te luiden:
4. Een belanghebbende kan tegen een krachtens dit artikel gegeven

beschikking beroep instellen bij Onze Minister.
3. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Alvorens te beslissen op het beroepschrift hoort Onze Minister het

curatorium.
4. Het zesde lid vervalt.

R

Artikel 95 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt: schriftelijk.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. Een belanghebbende kan tegen een beschikking als bedoeld in het

tweede lid beroep instellen bij Onze Minister.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 258, nrs. 1-2 68



3. Het vierde lid komt te luiden:
4. Alvorens te beslissen, hoort Onze Minister het curatorium.
4. Het vijfde en zesde lid vervallen.

Artikel 98 komt te luiden:

Artikel 98

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Artikel 99, tweede lid, komt te luiden:
2. Van een krachtens het eerste lid vastgestelde beschikking wordt

mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

De Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst
wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van vierde en vijfde lid

tot derde en vierde lid.
2. In het derde lid (nieuw) wordt «besluit» telkens vervangen door:

beschikking.
3. Het vierde lid (nieuw) wordt «het besluit» vervangen door «de

beschikking» en «bekend gemaakt» door: geplaatst.

B

In artikel 7, vijfde lid, vervalt: door bekendmaking.

I MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Artikel 1

Aan artikel 13 van de Landbouwkwaliteitswet wordt een vierde lid
toegevoegd, luidende:

4. In afwijking van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan
tegen een besluit van een tuchtgerecht of een centraal tuchtgerecht,
ingesteld door een controle-instelling, geen bezwaar worden gemaakt.

Artikel 2

De Wet erkenningen tuinbouw wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid vervalt «schriftelijke».
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2. In het tweede lid wordt de zinsnede «hun mening kenbaar te
maken» vervangen door: hun zienswijze naar voren te brengen.

B

In artikel 10 vervalt «schriftelijke».

Artikel 3

Artikel 59, eerste lid van de Zaaizaad– en plantgoedwet komt te
luiden als volgt:

1. Met uitzondering van de beslissingen ingevolge de artikelen 54 en
55 staat van de beslissingen van de Raad ingevolge dit hoofdstuk beroep
open op de Afdeling van Beroep.

Artikel 4

De Bestrijdingsmiddelenwet 1962 , zoals deze komt te luiden nadat
het bij koninklijke boodschap van 16 november 1987 ingediende voorstel
van wet tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (20 319) tot
wet is verheven, wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 5, vijfde lid, wordt «mening» vervangen door: zienswijze.

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de eerste volzin.
2. In het vierde lid vervalt de tweede volzin.

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «, met redenen omkleed,».
2. Het derde lid komt te luiden:
3. Een besluit op grond van het eerste of tweede lid wordt bekend

gemaakt in de Staatscourant.

D

Artikel 8 komt te luiden als volgt:

Artikel 8

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belang–
hebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfs–
leven.

Artikel 13, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. De tweede volzin komt te luiden:
Bij de bekendmaking van het voorschrift wordt de termijn gesteld,

waarbinnen aan het voorschrift moet worden voldaan.
2. In de derde volzin vervalt «binnen dertig dagen na de dagtekening».
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Artikel 22 komt te luiden:

Artikel 22

De verplichting tot geheimhouding op grond van artikel 2:5 van de
Algemene wet bestuursrecht geldt niet ten aanzien van die bestanddelen
van een bestrijdingsmiddel, welke giftig zijn voor de mens, of voor dieren
of planten, welker instandhouding gewenst is.

J MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Artikel 1

In artikel 4, derde lid, Stuwadoorswet vervalt de zinsnede «of in
beroep ingevolge het vierde lid door Onze Minister, schriftelijk en».

Artikel 2

De Arbeidswet 1919 wordt gewijzigd als volgt:

In de artikelen 19, eerste lid, 21, tweede lid, 21quater, tweede lid, 22,
derde lid, 28, eerste lid, 32, tweede lid, 48, tweede lid, 52, derde lid, 53,
tweede lid, 58, tweede lid, 63, tweede lid, en 66, tweede lid, vervalt
telkens «schriftelijk».

B

In artikel 72 vervalt de zinsnede «en na het hoofd of den bestuurder
der onderneming in de gelegenheid te hebben gesteld om te worden
gehoord,».

Artikel 94 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het derde lid, tweede volzin, komt te luiden als volgt:
Tegen de beschikking, waarbij een aanwijzing als bedoeld in de vorige

volzin is geweigerd, kan de belanghebbende beroep instellen bij Onze
Minister.

2. Het zesde lid, tweede volzin, komt te luiden als volgt:
Tegen de door het districtshoofd gegeven beschikking tot intrekking

kan de belanghebbende beroep instellen bij Onze Minister.

Artikel 97 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «31, achtste lid» vervangen door: 31,

zevende lid.
2. Het vierde lid komt te luiden als volgt:
4. Een vergunning als bedoeld in de artikelen 19, vijfde lid, 22, zesde

lid, 28, vijfde lid, 42, zesde lid, en 52, tiende lid, of een vrijstelling als
bedoeld in artikel 9a, vijfde lid of een machtiging als bedoeld in de
artikelen 19, zesde lid, 22, zevende lid, 28, zesde lid, en 52, elfde lid,
wordt tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet niet verleend,
alvorens het bestuur van het bedrijfschap uit het bedrijf, waarop de
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vergunning, de vrijstelling of de machtiging betrekking zal hebben, in de
geiegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen, of, indien
een bedrijfschap ontbreekt, de vakverenigingen van werkgevers en
arbeiders uit het bedrijf, waarop de vergunning, de vrijstelling of de
machtiging betrekkmg zal hebben, in de gelegenheid zijn gesteld hun
zienswijze naar voren te brengen.

In artikel 98bis, derde lid, vervalt «, en negende lid».

Artikel 3

De Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereen–
komsten wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 6, eerste lid, wordt «omkleede beschikking» vervangen door:
omkleed besluit.

B

In artikel 8, vierde lid, wordt «De beschikking» vervangen door «Het
besluit» en vervalt de tweede volzin.

Artikel 4

Indien het bij koninklijke boodschap van 5 november 1992 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet
en enige andere wetten in verband met de tenuitvoerlegging van de
Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni
1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering
van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers
op het werk en in verband met enige andere onderwerpen (22 898), tot
wet wordt verheven, wordt de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd
als volgt

Artikel 31a, zesde lid, vervalt.

B

Artikel 35 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid vervallen de vijfde en zesde volzin.
2. In het tweede lid vervallen de vierde en de vijfde volzin.

Artikel 35a wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid komt te vervallen onder vernummering van het derde

tot en met het vijfde lid tot het tweede tot en met het vierde lid.
2. In het tweede lid (nieuw) vervalt «met redenen omkleed».
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Artikel 5

De Jeugdwerkgarantiewet wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 20, derde lid, komt te luiden:
3. Artikel 4:12 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van

toepassing op een beslissing als bedoeld in het eerste of tweede lid.

B

Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «schriftelijke voorziening vragen» vervangen

door: administratief beroep instellen.
2. Het tweede lid komt te luiden als volgt:
2. In afwijking van artikel 7:24 van de Algemene wet bestuursrecht

beslissen burgemeester en wethouders binnen vier weken na ontvangst
van het beroepschrift.

4. Het derde en vierde lid vervallen onder vernummering van het vijfde
en zesde lid tot het derde en vierde lid.

5. In het derde lid (nieuw) wordt «drie maanden» vervangen door
«dertien weken» en wordt «dagtekening» vervangen door: bekend–
making.

6. In het vierde lid (nieuw) wordt «vijfde lid» vervangen door «derde
lid» en wordt «dagtekening» vervangen door: bekendmaking.

Artikel 32 vervalt.

Artikel 6

De Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart wordt
gewijzigd als volgt:

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

Tegen een eis als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel e, of een
ontheffing als bedoeld in artikel 7, tweede lid, kan een belanghebbende
administratief beroep instellen bij de minister onder wie de betrokken
ambtenaar ressorteert.

B

Artikel 15 vervalt.

K MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN
CULTUUR

Artikel 1

In artikel 3a, eerste lid, van de Wet op de geneesmiddelenvoor–
ziening wordt «overheidsinstantie» vervangen door bestuursorgaan.
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Artikel 2

In artikel 85a van de Drank– en Horecawet wordt «besluiten» steeds
vervangen door «beschikkingen».

Artikel 3

Artikel 11, zesde lid, van de Wet op de Raad voor het jeugdbeleid
vervalt.

Artikel 4

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 37a vervalt.

B

Artikel 39 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door «vier weken»,

wordt «artikel 38, derde lid» vervangen door «artikel 38, tweede lid»,
wordt «een beslissing te nemen» vervangen door «een beschikking te
geven» en wordt «die maand» vervangen door «die vier weken».

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een
nieuw tweede lid ingevoegd, luidende als volgt:

2. Artikel 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht is op het horen van
toepassing.

Artikel 44a wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.
2. In het tweede lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.
3. In het derde lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.

D

Artikel 54 komt te luiden als volgt:

Artikel 54

In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht
bedraagt de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift dertien
weken, indien de belanghebbende in het buitenland gevestigd is.

E

Artikel 54a vervalt.
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Artikel 55 komt te luiden als volgt:

Artikel 55

1. Artikel 39a is van overeenkomstige toepassing.
2. In afwijking van artikel 7:10, eerste, derde en vierde lid, van de

Algemene wet bestuursrecht beslist de Raad binnen dertien weken na
ontvangst van het bezwaarschrift. Ingeval van bijzondere omstandig–
heden kan deze termijn eenmaal met ten hoogste vier weken worden
verlengd. Van de verlenging doet de Raad schriftelijk mededeling aan de
belanghebbende.

3. Indien de belanghebbende in het buitenland gevestigd is, worden
de termijnen, bedoeld in het tweede lid, ieder met acht weken verlengd.

Artikel 55a vervalt.

H

Artikel 56a vervalt.

Artikel 5

De Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet wordt gewijzigd
als volgt:

Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt «drie maanden» en «een maand» vervangen

door «dertien weken» onderscheidenlijk «vier weken».
2. In het derde lid wordt «twee maanden» en «een maand» vervangen

door «acht weken» onderscheidenlijk «vier weken».

B

Artikel 27a vervalt.

Artikel 28a wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door «vier weken»,

wordt «beslissing» vervangen door «beschikking» en wordt «die maand»
vervangen door «die vier weken».

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een
nieuw tweede lid ingevoegd, luidende als volgt:

2. Artikel 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht is op het horen van
toepassing.

Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid, onder b, wordt «drie maanden» vervangen door:

dertien weken.
2. In het tweede lid, wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.
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Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.
2. In het derde lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.
3. In het vierde lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.

Artikel 44a vervalt.

G

Artikel 44b komt te luiden als volgt:

Artikel 44b

1. Van de beslissing op het bezwaarschrift wordt mededeling gedaan
aan de Commissie en de Stichting Pelita.

2. Artikel 29 is van overeenkomstige toepassing.
3. In afwijking van artikel 7:10, eerste, derde en vierde lid, van de

Algemene wet bestuursrecht beslist de Raad binnen dertien weken na
ontvangst van het bezwaarschrift. Ingeval van bijzondere omstandig–
heden kan deze termijn eenmaal met ten hoogste vier weken worden
verlengd. Van de verlenging doet de Raad schriftelijk mededeling aan de
belanghebbende.

4. Indien de belanghebbende in het buitenland gevestigd is, worden
de termijnen, bedoeld in het derde lid, ieder met acht weken verlengd.

H

Artikel 44c vervalt.

I

Artikel 45a vervalt.

J

In artikel 49 worden «definitieve beslissing» en «beslissing» telkens
vervangen door: beschikking dan wel uitspraak.

In artikel 49a wordt «beslissing» vervangen door: beschikking dan wel
uitspraak.

Artikel 6

De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 wordt
gewijzigd als volgt
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Artikel 31 a vervalt.

B

Artikel 32a wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door «vier weken»,

wordt «artikel 32, vierde lid» vervangen door «artikel 32, derde lid»,
wordt «een beslissing te nemen» vervangen door «een beschikking te
geven» en wordt «die maand» vervangen door «die vier weken».

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een
nieuw tweede lid ingevoegd, luidende als volgt:

2. Artikel 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht is op het horen van
toepassing.

Artikel 33 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.
2. In het tweede lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.
3. In het derde lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.

Artikel 42 komt te luiden als volgt:

Artikel 42

1. In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht
bedraagt de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift dertien
weken, indien de belanghebbende in het buitenland gevestigd is.

2. Het in het vorige lid bedoelde bezwaarschrift wordt, in afwijking van
artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht, ingediend bij het hoofd
van de Nederlandse diplomatieke dan wel consulaire vertegenwoordiging
in wiens ambtsgebied of ressort de aanvrager gevestigd is, tenzij de
Raad in het desbetreffende land een eigen vertegenwoordiging heeft.
Deze zendt het bezwaarschrift toe aan de Raad en voegt daaraan de
gegevens toe, die van belang zijn voor de beslissing op het bezwaar–
schrift.

Artikel 42a vervalt.

F

Artikel 43 komt te luiden als volgt:

Artikel 43

1. Artikel 32b is van overeenkomstige toepassing.
2. In afwijking van artikel 7:10, eerste, derde en vierde lid, van de

Algemene wet bestuursrecht beslist de Raad binnen dertien weken na
ontvangst van het bezwaarschrift. Ingeval van bijzondere omstandig–
heden kan deze termijn eenmaal met ten hoogste vier weken worden

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 258, nrs. 1-2 77



verlengd. Van de verlenging doet de Raad schriftelijk mededeling aan de
belanghebbende.

3. Indien de belanghebbende in het buitenland gevestigd is, worden
de termijnen, bedoeld in het tweede lid, ieder met acht weken verlengd.

G

Artikel 43a vervalt.

H

Artikel 44a vervalt.

Artikel 7

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 wordt gewijzigd als
volgt:

In artikel 24, tweede lid, wordt «een maand» vervangen door: vier
weken.

B

Artikel 24b vervalt.

C

Artikel 25a wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door «vier weken»,

wordt «beslissing» vervangen door «beschikking» en wordt «die maand»
vervangen door «die vier weken».

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een
nieuw tweede lid ingevoegd, luidende als volgt:

2. Artikel 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht is op het horen van
toepassing.

In artikel 25b, eerste lid, wordt «één maand» vervangen door: vier
weken.

Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.
2. In het derde lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.
3. In het vierde lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.

F

Artikel 37a vervalt.
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Artikel 37b komt te luiden als volgt:

Artikel 37b

1. Van de beslissing op het bezwaarschrift wordt mededeling gedaan
aan de Stichting 1940-1945.

2. Artikel 25b is van overeenkomstige toepassing.
3. In afwijking van artikel 7:10, eerste, derde en vierde lid, van de

Algemene wet bestuursrecht beslist de Raad binnen dertien weken na
ontvangst van het bezwaarschrift. Ingeval van bijzondere omstandig–
heden kan deze termijn eenmaal met ten hoogste vier weken worden
verlengd. Van de verlenging doet de Raad schriftelijk mededeling aan de
belanghebbende en aan de Stichting 1940-1945.

4. Indien de belanghebbende in het buitenland gevestigd is, worden
de termijnen, bedoeld in het derde lid, ieder met acht weken verlengd.

H

Artikel 37c vervalt.

Artikel 38a vervalt.

In artikel 42a worden «definitieve beslissing» en «beslissing» telkens
vervangen door: beschikking.

In artikel 42b wordt «beslissing» vervangen door: beschikking.

Artikel 8

De Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 21 b vervalt.

B

Artikel 22a wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door «vier weken»,

wordt «beslissing» vervangen door «beschikking» en wordt «die maand»
vervangen door «die vier weken».

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een
nieuw tweede lid ingevoegd, luidende als volgt:

2. Artikel 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht is op het horen van
toepassing.

In artikel 22b, eerste lid, wordt «één maand» vervangen door: vier
weken.
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Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.
2. In het derde lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.
3. In het vierde lid wordt «drie maanden» vervangen door: dertien

weken.

Artikel 33a vervalt.

F

Artikel 33b komt te luiden:

Artikel 33b

1. Artikel 22b is van overeenkomstige toepassing.
2. In afwijking van artikel 7:10, eerste, derde en vierde lid, van de

Algemene wet bestuursrecht beslist de Raad binnen dertien weken na
ontvangst van het bezwaarschrift. Ingeval van bijzondere omstandig–
heden kan deze termijn eenmaal met ten hoogste vier weken worden
verlengd. Van de verlenging doet de Raad schriftelijk mededeling aan de
belanghebbende.

3. Indien de belanghebbende in het buitenland gevestigd is, worden
de termijnen, bedoeld in het tweede lid, ieder met acht weken verlengd.

Artikel 33c vervalt.

H

Artikel 34a vervalt.

I

In artikel 35f wordt «definitieve beslissing» en «beslissing» telkens
vervangen door: beschikking.

J

In artikel 35g wordt «beslissing» vervangen door: beschikking.

Artikel 9

De Wet op de jeugdhulpverlening wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 5, derde lid, komt te luiden:
3. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur op grond

van deze wet, behoudens die, bedoeld in de artikelen 61 en 84, wordt
niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is geplaatst en
aan ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 258, nrs. 1-2 80



waarop de plaatsing is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van
Onze Ministers te brengen. Gelijktijdig met de plaatsing wordt het
ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

B

Artikel 9, tweede lid, komt te luiden als volgt:
2. De bekendmaking van het plan geschiedt door plaatsing in de

Staatscourant. Van het plan wordt mededeling gedaan door toezending
van een afschrift aan de beide kamers der Staten-Generaal.

In artikel 11, tweede lid, onderdeel a wordt «bekend gemaakt»
vervangen door: openbaar gemaakt.

In artikel 26, derde lid, wordt «veertien dagen» vervangen door: twee
weken.

E

In artikel 27, vijfde lid, vervalt: Nederlandse.

F

In artikel 34 vervalt het tweede lid, onder vernummering van het derde
lid tot tweede lid.

In artikel 51, eerste lid, wordt «dertig dagen» vervangen door: vier
weken.

H

In artikel 52 wordt «dertig dagen» vervangen door: vier weken.

I

Artikel 59, tweede lid, komt te luiden:
2. De bekendmaking van het plan geschiedt door plaatsing in de

Staatscourant. Van het plan wordt mededeling gedaan door toezending
van een afschrift aan de beide kamers der Staten-Generaal.

In artikel 64 vervalt: , nadat de rechtspersoon in de gelegenheid is
gesteld ter zake te worden gehoord,.

In artikel 70, derde lid, wordt «zeven dagen» vervangen door: een
week.
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L

In artikel 74 wordt «zeven dagen» vervangen door: een week.

M

In artikel 79, tweede lid, wordt «zeven dagen» vervangen door: een
week.

N

In artikel 87 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding «1.» voor
het eerste lid.

0

Artikel 91 vervalt.

Artikel 10

De Wet op het bevolkingsonderzoek wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
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) wordt na de woorden «Een aanvraag» de

zinsnede: «om een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid,»
ingevoegd.

B

Artikel 5 vervalt.

C

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

1. Van de beschikking op de aanvraag wordt kennis gegeven aan de in
artikel 9 bedoelde inspecteurs voor zover zij ter plaatse bevoegd zijn.

2. Van de beschikking wordt voorts kennis gegeven door plaatsing in
de Staatscourant.

D

Artikel 12 vervalt.

ArtikeMI

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 1, vierde lid, wordt «artikel 49, tweede lid» vervangen door:
artikel 49, eerste lid.
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B

In artikel 3 wordt «bezwaar» vervangen door: «verzet».

C

In artikel 8, derde lid, wordt «bezwaar maakt» vervangen door: beden–
kingen heeft.

D

Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt voor «lastgeven» ingevoegd: bij beschikking.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op

de voordracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister
van Binnenlandse Zaken, worden nadere voorschriften gegeven met
betrekking tot de beschikking, bedoeld in het eerste lid. Een afschrift van
de beschikking wordt aan betrokkene uitgereikt.

3. In het zevende lid wordt «artikel 20, eerste lid» vervangen door: het
eerste lid.

In artikel 22, eerste lid, wordt «bezwaar maakt» vervangen door:
bedenkingen heeft.

In artikel 28, eerste lid, wordt «binnen dertig dagen» vervangen door:
binnen zes weken.

In artikel 35, tweede lid, wordt «binnen een maand» vervangen door:
binnen zes weken.

H

Aan artikel 40 wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:
6. Ten aanzien van beslissingen als bedoeld in het tweede tot en met

het vierde lid kan toepassing van artikel 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht achterwege worden gelaten indien de patiënt op grond van
de stoornis van zijn geestvermogens niet in staat is zijn wil te bepalen
met betrekking tot de voorgenomen beslissing.

I

Artikel 41 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «bezwaar maken door de indiening van een

schriftelijke klacht» vervangen door: een schriftelijke klacht indienen.
3. Toegevoegd wordt een zestiende lid, luidende:
16. Ten aanzien van een klacht als bedoeld in het eerste lid zijn de

hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht niet van
toepassing.
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In artikel 49, tweede lid, vervalt in de tweede volzin: schriftelijk aan de
verzoeker en, en vervalt de derde volzin.

K

In artikel 53, derde lid, wordt «bezwaar» vervangen door: verzet.

L

In artikel 54, eerste lid, wordt «bezwaar» vervangen door: verzet.

M

In artikel 60, vijfde lid, wordt «bezwaar kan maken» vervangen door:
zich kan verzetten.

N

In artikel 64, tweede lid, wordt «bezwaar» vervangen door: verzet.

0

In artikel 69, tweede lid, wordt «bezwaar» vervangen door: verzet.

P

Artikel 72 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «bekendgemaakt» vervangen door: openbaar

gemaakt, en wordt «bekendrnaking» vervangen door: openbaarmaking.
2. In het tweede lid wordt «bekendmaking» vervangen door:

openbaarmaking.

Artikel 76 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.
2. In het tweede lid wordt «Artikel 41, tweede tot en met zesde lid»

vervangen door: Artikel 41, tweede tot en met zesde en zestiende lid.

Artikel 12

Artikel 11 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid komt te
luiden als volgt:

Artikel11

Het bestuur van een fonds verstrekt financiële bijdragen als bedoeld in
artikel 9, eerste lid, bij beschikking.

Artikel 13

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 mei 1986 ingediende
voorstel van wet, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van
de individuele gezondheidszorg ( Wet op de beroepen in de indivi–
duele gezondheidszorg) (19 522) tot wet wordt verheven, wordt deze
gewijzigd als volgt:
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Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:
1. Onze minister is bevoegd op de aanvrage tot inschrijving in een

register te beslissen.
2. Het tweede, vierde, vijfde en zesde lid vervallen onder vernum–

mering van het derde lid tot tweede lid.

B

In artikel 7 vervalt «schriftelijk».

In artikel 8, zesde lid, vervalt in de aanhef de zinsnede: bij een in de
Nederlandse Staatscourant bekend te maken besluit.

In artikel 10 vervalt de aanduiding «1.» voor het eerste lid en vervallen
het tweede en het derde lid.

Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid, aanhef, wordt «bekendmaking» vervangen door:

openbare kennisgeving.
2. In het eerste lid, onder a, wordt «de aan een ingeschrevene

opgelegde voorwaarden uitsluitend bekend worden gemaakt» vervangen
door: van de aan een ingeschrevene opgelegde voorwaarden uitsluitend
wordt kennisgegeven.

3. In het tweede lid wordt «bekendmaking» telkens vervangen door:
openbare kennisgeving.

In artikel 12, derde lid, wordt «overheidsorganen» vervangen door:
bestuursorganen.

In artikel 13, onder c, wordt «overheidsorganen» vervangen door:
bestuursorganen.

H

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het vierde lid komt te luiden als volgt:
4. De in het tweede lid, onder g, bedoelde goedkeuring kan slechts

onthouden worden wegens strijd met de wet of het algemeen belang.
Onze Minister beslist binnen dertien weken na ontvangst van het verzoek
om goedkeuring. Onze Minister kan de beslissing eenmaal, voor ten
hoogste dertien weken, verdagen. Het verzoek om goedkeuring wordt
geacht te zijn ingewilligd, indien Onze minister daarop niet binnen de in
de tweede volzin, of, ingeval van verdaging, binnen de in de derde volzin
genoemde termijn, een beslissing heeft genomen.

2. In het vijfde lid wordt «gegeven voorziening» vervangen door:
genomen besluit.
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3. Het zesde lid vervalt onder vernummering van het zevende lid tot
het zesde lid.

4. In het zesde lid (nieuw) komt de aanhef te luiden als volgt:
In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van:

I

In artikel 15, derde lid, wordt «een maand» vervangen door: vier
weken.

In artikel 16 wordt «gegeven voorziening» vervangen door: genomen
besluit.

Artikel 41 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid, onder b, wordt «bezwaar bestaat» vervangen door:

bedenkingen bestaan.
2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde tot en met

het zevende lid tot het derde tot en met het zesde lid.
3. Het zesde lid (nieuw) komt te luiden als volgt:
6. Van een besluit krachtens het eerste lid, onder a, of het tweede lid,

wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «administratiefrechtelijke beslissing»

vervangen door: bestuursrechtelijke beslissing.
2. Het vijfde lid wordt gewijzigd als volgt:
- In de eerste volzin wordt «De totstandkoming» vervangen door «Van

de totstandkoming» en wordt «bekendgemaakt» vervangen door «kennis–
gegeven».

- In de tweede volzin wordt «Een krachtens het derde lid» vervangen
door «Van een krachtens het derde lid» en wordt «bekendgemaakt»
vervangen door «kennisgegeven».

- In de derde volzin wordt «bekendmakingen» vervangen door: kennis–
gevingen.

M

In artikel 45, tweede lid, wordt «administratiefrechtelijke beslissing»
vervangen door: bestuursrechtelijke beslissing.

N

In artikel 46 vervalt de zinsnede «bij in de Nederlandse Staatscourant
bekend te maken besluit».

In de artikelen 73, eerste lid, en 84, eerste lid, wordt «dertig dagen»
vervangen door: zes weken.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 258, nrs. 1-2 86



Artikel 89 vervalt.

Artikel 91, derde lid, wordt gewijzigd als volgt:
- In de eerste volzin wordt de zinsnede die begint met de woorden

«zonder dat het ontwerp» en eindigt met de woorden «te brengen»
vervangen door: zonder dat het ontwerp in de Staatscourant is geplaatst
en een ieder gedurende dertien weken in de gelegenheid is gesteld zijn
zienswijze naar voren te brengen.

- In de tweede volzin wordt «ingebrachte wensen en bezwaren»
vervangen door: naar voren gebrachte zienswijzen.

- In de derde volzin wordt «de bekendmaking in de Nederlandse
Staatscourant» vervangen door: de plaatsing in de Staatscourant.

- In de vierde volzin wordt «in de Nederlandse Staatscourant wordt
bekendgemaakt» vervangen door: in de Staatscourant wordt geplaatst.

6. Slotbepalingen

Artikel 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 vastgesteld.

Artikel 2

Voor de bekendmaking van deze wet brengt Onze Minister van Justitie
de daarin voorkomende aanhalingen van artikelen, paragrafen,
afdelingen, titels en hoofdstukken van de Algemene wet bestuursrecht in
overeenstemming met de opnieuw vastgestelde nummering daarvan.

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.
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