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L||JSVER||ING van 13 me1 19887 houdeade tot wilzlgin| van de'
L|dsverorden|g lnatelling mànfst|ies.
Dàtgegev|, 25 meï 1988
De minïster van Ju|title
en Volksgezon|e|e
5. J. Vog
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IN Hàà| 1)ER IICOGIN!
| Gx| vu Arœa'
In overwegtng genomen hohhonae:
aat het wenselllk is wtjzlgîng aan te brangen te de zorggebled| van
de |lsterl| v,n Justâtze en volksgpzon|etd en van Publleke werken;
Hoeft de Raad van Mvles gehoord, met gemeen overleg der staten vastgest|d de onde|*mmnao àandgvero|onlng.
Artlkez z
ïnstelltng mknlsterlul) wordt gewtjzlg|
De Landsvero|u|g .
als volvtz
a |n ar::MSI l eerste l1d, worden de volgande wllziglng| aaagebrachtr
l neea m|l|'|t|ie van Ju&title en Volksgeznn|eid'l wordt Vervangen door: eem mfnsmterie - Justitie;
2 e.en mînisterle van Publieke Wo*We |rdt VGMTPA doorl en
minïsterie van Publleke Werken en Volk|znn|he|.
B. KU:IkeI 4 kamt te luïdenl
M Tot de taak van het Minlsterâe VaR Justltie behoort de Zorg
voorz
- de beatuurs- en juridlsche eaâgelege|| VaS aàle minlsterles;
- de wetgeving van alle minist|àes;
- |e rust en veiligheïd van de bevolklng;
1) |tstelfjk gewilzlgd bï| A.B. 1987 no.l
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- de opsporïng en ve-wolging van stmeïxm feiten;
- de oe||l|nh'e.N;
|.1ke1 8 11:)| te Dlaon:
1| Tot de taak van het mànisterle van Publieke Werken en VolksgezondheïG behoort de zorg voorr
- de lnfrastru|u| van het land;
- het hohoor van overheï|elgona nu
- het snh|m vah orde in de besœming en lzet fl|n&lk van
mmzGn;
- de vo|hulsvest|g;
- de vol||||ld;
- de aangelegee betreffe de Soctaàe Ven|lngnhe
voor zover deze niet in het bâlzonder ltggen op het terreln
van het mïnlsterie van Welzâjnsz||.t'
Artlkel 11
Deze la|vemrd|ug treedt in wea'lr.tng met Dgœlg van de dag
na die van haar afkondiga.
Gegeven te oranlest|e 13 mei 1988
F. B. Tro|p
In mlnlster van Mgemene Zpakenz
J. H. A. Eman
In lrnlnteter vaq Fïnœzclëne
A. W.|gelbret
De m.imtgter vœz Vezwer en
Con|ï|tîee
A. Mnmldez
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