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Besluit van 5 juli 2012 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van enige 
onderdelen van de wet van 16 december 2010 
tot wijziging van de Spoorwegwet, de Wet 
personenvervoer 2000 en de Wet op de 
economische delicten ter implementatie van de 
richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG 
en 2008/110/EG (Stb. 2011, 218), van enige 
onderdelen van de wet van 19 april 2012 tot 
wijziging van de Spoorwegwet en de Wet 
personenvervoer 2000 in verband met de 
uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in 
beweging» (Stb. 2012, 213) en van het Besluit 
Liberaliseringsrichtlijn van 8 juni 2012 (Stb. 
2012, 271) 

 
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 
29 juni 2012, nr. IenM/BSK-2012/122819, Hoofddirectie Bestuurlijke en 
Juridische Zaken; 

Gelet op artikel VI van de wet van 16 december 2010 tot wijziging van 
de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de 
economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 
2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (Stb. 2011, 218), artikel VI van de 
wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet 
personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinets-
standpunt «Spoor in beweging» (Stb. 2012, 213) en artikel 8 van het 
Besluit Liberaliseringsrichtlijn (Stb. 2012, 271); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, treden in werking:

a. artikel I, onderdelen C, N, O, P, KK, en LL, en artikel II, onderdelen C, 
D, Da, Db, en G, van de wet van 16 december 2010 tot wijziging van de 
Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de econo-
mische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 
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2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (Stb. 2011, 218);
b. artikel I, onderdeel X, en artikel III, onderdelen E en H, van de wet van 

19 april 2012 tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personen-
vervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt 
«Spoor in beweging» (Stb. 2012, 213);

c. het Besluit Liberaliseringsrichtlijn (Stb. 2012, 271). 

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

’s-Gravenhage, 5 juli 2012 
Beatrix 

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

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2012 

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