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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN
WATERSTAAT
Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Den Haag, 13 oktober 2008

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ontvangen op
14 oktober 2008.
De wens dat het in de maatregel te regelen
onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door
of namens een van beide Kamers of door ten
minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan
wel dertig leden van de Tweede Kamer te
kennen worden gegeven uiterlijk op
13 november 2008.

Ingevolge artikel 52, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet (Svw),
doe ik u hierbij een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur
toekomen1, houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 in
verband met zaken van uiteenlopende aard. Het besluit gaat vergezeld van
de daarbij behorende nota van toelichting. Het gaat om een combinatie
van twee vormen van parlementaire betrokkenheid. Uit artikel 52, eerste
lid, Svw, is af te leiden dat het gecontroleerde delegatie in de zin van Ar 36
betreft. Uit artikel 52, derde lid, Svw, valt af te leiden dat hier tevens
sprake is van voorwaardelijke delegatie in de zin van Ar 43. De termijn van
de voorhang bedraagt 30 dagen vanaf de bekendmaking (die een dezer
dagen zal geschieden) van het ontwerp van de algemene maatregel van
bestuur in de Staatscourant. Gedurende die termijn is tevens een ieder in
de gelegenheid schriftelijk zijn zienswijze betreffende het ontwerpbesluit
bij mij naar voren te brengen.
Het onderhavige ontwerpbesluit hangt niet samen met nog bij een der
Kamers der Staten-Generaal aanhangige wetgeving.
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. C. Huizinga-Heringa
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Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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