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Wet van 24 mei 1996, houdende intrekking van
de Wet voorzieningen gezondheidszorg

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 wenselijk is de Wet

voorzieningen gezondheidszorg in te trekken;
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:

ARTIKEL I

De Wet voorzieningen gezondheidszorg wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

De Wet op de economische delicten1 wordt gewijzigd als volgt:
In artikel 1, onder 4°, vervalt de zinsnede «de Wet voorzieningen

gezondheidszorg, de artikelen 40, 52, eerste lid, 55, vijfde lid, 60, 62, 69,
vierde lid, 73, zesde lid, 77, 78 en 79, alsmede – voor zover aangeduid als
strafbare feiten – artikel 84, eerste lid; » .

ARTIKEL III

Artikel 53 van de Woningwet2 wordt gewijzigd als volgt:

A

In het eerste lid vervalt de zinsnede «een vergunning als bedoeld in
artikel 62, eerste lid, onderdeel a, van de Wet voorzieningen gezond-
heidszorg (Stb. 1982, 563) of».

B

In het tweede lid vervalt de zinsnede «het ingevolge de Wet voorzie-
ningen gezondheidszorg bevoegde gezag op de aanvraag om vergunning,
bedoeld in artikel 62, eerste lid, onderdeel a, van die wet, onherroepelijk
heeft beslist dan wel».
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ARTIKEL IV

De Wet inzake bloedtransfusie3 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 20 vervalt «, onderscheidenlijk de Wet voorzieningen gezond-
heidszorg (Stb. 1982, 563),» en «, onderscheidenlijk in de hoofdstukken XI
en XIII van laatstgenoemde wet».

B

In artikel 33 vervalt «, onderscheidenlijk in hoofdstuk XIII van de Wet
voorzieningen gezondheidszorg (Stb. 1982, 563)» .

ARTIKEL V

De Gemeentewet4 wordt gewijzigd als volgt:
In de bijlage, bedoeld in artikel 299, tweede lid, wordt «Ministerie van

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur» vervangen door: «Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport». In dat onderdeel vervalt punt 2.

ARTIKEL VI

De Provinciewet5 wordt gewijzigd als volgt:
In de bijlage, bedoeld in artikel 291, tweede lid, wordt «Ministerie van

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur» vervangen door: «Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport». In dat onderdeel vervalt punt 5.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

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.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 24 mei 1996
Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 1996

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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