
31 562 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in
verband met een herziening en vereenvoudiging
van de voertuigregelgeving, ter implementatie
van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de
goedkeuring van voertuigen en enkele andere
technische wijzigingen

A BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2008

Ter uitvoering van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994, bied ik u
hierbij het ontwerp van twee algemene maatregelen van bestuur en de
daarbij behorende nota’s van toelichting aan, teneinde u in de gelegen-
heid te stellen gedurende een periode van vier weken na de dag waarop
deze ontwerpen aan u zijn voorgelegd uw oordeel aan mij kenbaar te
maken.

Het betreft de volgende twee algemene maatregelen van bestuur:
a. besluit houdende de vaststelling van nationale verkoopverboden en

bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke keuring van
voertuigen, en tot intrekking van het Voertuigreglement (Besluit voer-
tuigen1);

b. besluit houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een aantal andere algemene
maatregelen van bestuur in verband met een aanpassing van in deze
besluiten opgenomen verwijzingen naar het Voertuigreglement en
enkele andere technische aanpassingen1.

Nadat de hierboven genoemde termijn van vier weken is verstreken,
zullen de algemene maatregelen van bestuur worden aangeboden aan de
Raad van State. Op dat moment zal het wetsvoorstel waarop deze alge-
mene maatregelen van bestuur zijn gebaseerd nog niet door de Eerste
Kamer der Staten-Generaal zijn aanvaard. Het is niet mogelijk om met de
aanbieding aan de Raad van State te wachten tot dit heeft plaatsge-
vonden. Bij de planning, opgesteld bij aanvang van het wetgevingstraject
ruim een jaar geleden, kon hiermee geen rekening worden gehouden.
Aangezien de planning is afgestemd op het tijdig implementeren van een
EG-richtlijn is het helaas niet mogelijk de planning op dit moment nog aan
te passen.
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Een brief van gelijke strekking is heden verzonden aan de voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten Generaal.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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