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TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN
(Ingezonden 16 september 1965)

In artikel I van het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht:
I
Ingevoegd wordt punt 9a, luidende:
In artikel G 12, vierde lid, wordt in plaats van „U 2, eerste,
tweede en vijfde lid" gelezen: U 2, eerste en derde lid.
II
Ingevoegd wordt punt 45a, luidende:
In artikel K 12, eerste lid, wordt in plaats van „artikel X 9"
gelezen: artikel X 8.
III
Ingevoegd wordt punt 57«, luidende:
In artikel Q 7, eerste lid, wordt in plaats van „U 2. eerste,
tweede en vijfde lid" gelezen: U 2, eerste en derde lid.
IV
Punt 63/) wordt gelezen:
Artikel U 2 wordt als volgt gewijzigd:
A. Het eerste en vierde lid vervallen.
B. Het tweede, derde en vijfde lid worden genummerd
onderscheidenlijk eerste, tweede en derde lid.
C. Het tweede lid (oud: derde lid) wordt gelezen:
De voorzitter geeft van de ontvangst van de mededeling
van aanneming der benoeming onverwijld bericht aan het
vertegenwoordigende lichaam. Indien de benoemde een gemachtigde heeft aangewezen, deelt de voorzitter tevens de
naam, de woonplaats en het adres van de gemachtigde aan de
Eerste Kamer, onderscheidenlijk Tweede Kamer mede.
Toelichting
De bij eerste nota van wijzigingen voorgestelde verandering
van artikel U 2 dient een correctie te ondergaan, aangezien het
derde lid van dit artikel niet, zoals was voorgesteld, geheel kan
vervallen. Het gedeelte, dat betrekking heeft op de kennisgeving van de aanneming der benoeming aan het vertegenwoordigende lichaam, moet gehandhaafd blijven.
De wijziging van artikel U 2 maakt voorts noodzakelijk, dat
de in de artikelen G 12, vierde lid, en Q 7, eerste lid, vermelde verwijzingen naar eerstgenoemd artikel worden aangepast.
Tevens dient in artikel K 12, eerste lid, alsnog een vernummering te worden aangebracht in verband met de wijziging
van hoofdstuk X.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. SMALI.ENBROEK.
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