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Ontwerp-landsverordening tot wijziging van diverse landsverordeningen 
op het terrein van de volksgezondheid om wetstechnische gebreken te 
herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen 
(Reparatielandsverordening TVS 2020-I) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot wijziging van diverse landsverordeningen op het terrein van de 
volksgezondheid om wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van 
ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatielandsverordening TVS 2020-I), moge de 
Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Artikel II, onderdeel B, van het ontwerp geeft een opsomming van artikelen uit de 
Krankzinnigenverordening (AB 1992 no. GT 15) waarin het begrip ‘minister van Publieke 
Werken en Volksgezondheid’ zal worden vervangen door: Minister. In deze opsomming 
dient echter ook artikel 11 en artikel 15, tweede lid, te worden meegenomen. 
 

In onderdeel C van artikel II wordt voorgesteld om in een aantal artikelen uit de 
huidige landsverordening het begrip ‘minister van Volksgezondheid, Cultuur en Sport’ te 
vervangen door: Minister. Aanbevolen wordt om - naast de in dit onderdeel genoemde 
artikelen - ook artikel 7, vijfde lid, aan te passen. 
 
2. In artikel III, onderdeel B, van het ontwerp wordt voorgesteld om in artikel 3.3, 
eerste en tweede lid, van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27), 
‘ministeriele’ te vervangen door: ministeriële. Deze wijziging is echter niet 
noodzakelijk, nu voornoemd begrip reeds in de tekst van de huidige landsverordening 
correct is gespeld (derhalve met een trema). 
 
3. Ten slotte wordt in artikel V van het ontwerp voorgesteld om in artikel 13, derde 
lid, van de Crematieverordening (AB 2013 no. 32), ‘minister van Algemene Zaken te 
vervangen door: minister, belast met administratieve aangelegenheden. Dit moet echter 
het tweede lid van artikel 13 zijn. 
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In de marge van zowel het ontwerp als de toelichting zijn enkele voorstellen tot 
redactionele verbetering aangegeven. 
 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de doelstelling en de inhoud van 
het ontwerp en geeft u mitsdien in overweging om het aan de Staten aan te bieden, 
nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
_________________     _______________________ 
mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 
 


