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Besluit van 2 februari 1995, houdende wijziging
van het Transactiebesluit 1994

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 december 1994,
Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 473176/94/6;
Gelet op artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht;
De Raad van State gehoord (advies van 16 januari 1995, nr.
W03.94.0773);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 27 januari
1995, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 476372/95/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Transactiebesluit 19941 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder b wordt «artikel 26, tweede lid, van de Wegenverkeerswet»
vervangen door: artikel 8, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.
2. Onder c en d wordt «artikel 40, eerste lid, van de Wegenverkeerswet»
telkens vervangen door: artikel 181, eerste lid, van de Wegenverkeerswet
1994.
B
In artikel 7, tweede lid, wordt «artikel 40, eerste lid, van de Wegenverkeerswet» vervangen door: artikel 181, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994.
C
In artikel 8, tweede lid, wordt «artikel 40, eerste lid, van de Wegenverkeerswet» vervangen door: artikel 181, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Staatsblad 1995

65

1

D
De bijlage, bedoeld in artikel 3 van het Transactiebesluit 1994 wordt als
volgt gewijzigd:
1. IN AFDELING B. VERKEER TE WATER wordt na nummer W166
toegevoegd:
Nummer W305: Binnenschepenwet (BIW)
W305 als schipper niet op eerste vordering een
geldig vaarbewijs of een het vaarbewijs vervangend document behoorlijk ter inzage
afgeven.

52aBIW

VII

2. IN AFDELING C. MILIEU vervalt de aanhef: Nummers H005 – H080:
Afvalstoffenwet (AW) en de Model-Algemene plaatselijke
verordening (model-APV), alsmede de nummers H005 tot en met H080.
3. Onder nummer E105 wordt «een bus» vervangen door: een bus of
auto, en wordt «de bus» vervangen door: de bus of auto.
4. Onder nummer H205 wordt «model-APV» vervangen door: Model
Algemene plaatselijke verordening.

ARTIKEL II
1

Stb. 1994, 390, gewijzigd bij besluit van 17
augustus 1994, Stb. 775.
Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van het bepaalde
in artikel 25a, vijfde lid jo. vierde lid, onder b,
van de Wet op de Raad van State.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot
en met 1 januari 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 2 februari 1995
Beatrix
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Uitgegeven de veertiende februari 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
Dit besluit strekt ertoe het Transactiebesluit 1994 op enkele punten in
louter technische zin aan te passen.
Op 1 januari 1995 zijn inwerkinggetreden de Wegenverkeerswet 1994
(en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen). In de artikelen 3, 7 en 8
van het Transactiebesluit 1994 wordt verwezen naar de (oude) nummering
van de Wegenverkeerswet. De in dit besluit in Artikel I, onder A, B en C
opgenomen wijzigingen bevatten vernummeringen, noodzakelijk in
verband met de bovenvermelde inwerkingtreding van de nieuwe
Wegenverkeerswet 1994.
De in Artikel I onderdeel D onder 1 opgenomen wijziging betreft een
verfijning van feitomschrijving nummer W154. De toonplicht voor het
vaarbewijs is thans geregeld in de Binnenschepenwet. Om die reden is
een splitsing van feitomschrijving W154 wenselijk. De in onderdeel D
onder 2 opgenomen wijziging houdt verband met het vervallen van de
Afvalstoffenwet bij de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer. De in
onderdeel D onder 3 opgenomen wijziging betreft het herstel van een
omissie. De tekst sluit nu aan bij die van artikel 162, eerste lid, Besluit
personenvervoer.
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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