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Besluit van 2 februari 1995, houdende wijziging
van het Besluit administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften 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. 473181/94/6, gedaan mede
namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op de artikelen 3, eerste en derde lid, 22, tweede lid, en 35 van de
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;
De Raad van State gehoord (advies van 16 januari 1995, nr.
W03.95.0003);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 27 januari
1995, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 476373/95/6, uitgebracht
mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 2, tweede lid, van het Besluit administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften 19941 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onder a wordt «artikel 142, eerste lid, onder a en b,» vervangen door:
artikel 142, eerste lid, onder a en b, van het Wetboek van Strafvordering,
en wordt «Wegenverkeerswet» vervangen door: Wegenverkeerswet 1994.
2. Onder b wordt «artikel 142, eerste lid, onder c,» vervangen door:
artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, en
wordt «Wegenverkeerswet» vervangen door: Wegenverkeerswet 1994.
3. Onder c wordt «de nummers A037, A047, A055 en A056» vervangen
door: nummer K045.

ARTIKEL II
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.
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Stb. 1994, 614.

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.

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
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink
Uitgegeven de veertiende februari 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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