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Besluit van 16 december 2010 tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 30 september 2010 tot wijziging van de 
Wegenverkeerswet 1994 in verband met de 
aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen 
Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de 
toelating van bijzondere bromfietsen tot het 
verkeer te vereenvoudigen en van de Wet 
rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband 
met het herstel van enkele onvolkomenheden 
(Stb. 744), van het besluit van 3 december 2010 
tot wijziging van enkele besluiten in verband 
met het gebruik van door de Minister van 
Infrastructuur en Milieu aangewezen bijzondere 
bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van 
het RVV 1990 in verband met een nieuw 
bushalte- en tramhaltebord (Stb. 803) en van 
enige onderdelen uit het besluit van 31 mei 
2010 houdende wijziging van het RVV 1990 in 
verband met het verbod op het doorsnijden van 
uitvaartstoeten en enige andere onderwerpen en 
wijziging van het BABW, het Reglement 
rijbewijzen en het Besluit voertuigen in verband 
met het herstel van enkele onvolkomenheden 
(Stb. 227) 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 
10 december 2010, nr. VenW/BSK-2010/214274, Hoofddirectie Juridische 
Zaken; 

Gelet op artikel IV van de wet van 30 september 2010 tot wijziging van 
de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen 
waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating 
van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de 
Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van 
enkele onvolkomenheden (Stb. 744), op artikel V van het besluit van 
3 december 2010 tot wijziging van enkele besluiten in verband met het 
gebruik van door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen 
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bijzondere bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van het RVV 1990 in 
verband met een nieuw bushalte- en tramhaltebord (Stb. 803), en op 
artikel V van het besluit van 31 mei 2010 houdende wijziging van het RVV 
1990 in verband met het verbod op het doorsnijden van uitvaartstoeten en 
enige andere onderwerpen en wijziging van het BABW, het Reglement 
rijbewijzen en het Besluit voertuigen in verband met het herstel van 
enkele onvolkomen-heden (Stb. 227); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

1. Met ingang van 1 januari 2011 treden in werking:
a. de wet van 30 september 2010 tot wijziging van de Wegenver-

keerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor 
geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van 
bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet 
rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele 
onvolkomenheden (Stb. 744);

b. het besluit van 3 december 2010 tot wijziging van enkele besluiten in 
verband met het gebruik van door de Minister van Infrastructuur en Milieu 
aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van het 
RVV 1990 in verband met een nieuw bushalte- en tramhaltebord (Stb. 
803);

c. de onderdelen D, E en U, van artikel II van het besluit van 31 mei 2010 
houdende wijziging van het RVV 1990 in verband met het verbod op het 
doorsnijden van uitvaartstoeten en enige andere onderwerpen en 
wijziging van het BABW, het Reglement rijbewijzen en het Besluit 
voertuigen in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden (Stb. 
227). 

2. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt 
uitgegeven na 31 december 2010, treden de wet, het besluit en de 
onderdelen, genoemd in het eerste lid, in werking met ingang van de dag 
na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt 
geplaatst. 

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering 
van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 16 december 2010 
Beatrix 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 

Uitgegeven de negenentwintigste december 2010 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
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