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B A D V I E S R A A D V A N S T A T E 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 19 april 1988 

Bij Kabinetsmissive van 18 januari 
1988, no. 49 , heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Minister van 
Justit ie, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
voorstel van wet met memorie van 
toelichting, bevattende de 
aanpassing van de Wet op het 
Notarisambt en andere wetten 
(Invoeringswet Boek 8 B.W., derde 
gedeelte). 

1. De Raad van State wijst erop 
dat de in artikel II van hoofdstuk 1 
voorgestelde wijziging betrekking 
heeft op artikel 1 van de Spoor-
wegwet (Stb. 1875, 67), zoals dit zal 
luiden volgens wetsvoorstel 17 650 
dat thans echter nog geen kracht van 
wet heeft. 

2. De wijziging in artikel XXIII van 
artikel 22 van de Vervoersnoodwet 
(Stb. 1962, 571) moet naar het 
oordeel van de Raad achterwege 
blijven, aangezien dat artikel reeds 
geruime ti jd geleden bij Wet van 23 
juni 1976, houdende vaststelling van 
algemene bepalingen omtrent de 
strafbaarheid van rechtspersonen 
(Stb. 1976, 377) is vervallen. 

NADER RAPPORT 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 27 mei 1988 

Blijkens mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 18 
januari 1988, no 50 machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovenver-
melde voorstel van wet rechtstreeks 
aan mij te doen toekomen. 

Dit advies gedateerd 19 april 
1988, no WO 3.87.0702, moge ik U 
hierbij aanbieden. 

1. De Raad van State wijst erop, 
dat de wijziging van artikel 1 van de 
Spoorwegwet (Stb. 1875, 67) 
betrekking heeft op de tekst van dat 
artikel, zoals dit zal luiden volgens 
wetsvoorstel 17 650. 

De ondergetekende deelt mede 
dat het betreffende wetsvoorstel 
inmiddels gepubliceerd is als wet 
van 17 maart 1988, houdende 
vaststelling van de wet 0vereen-
komst Binnenlands Openbaar Perso-
nenvervoer in het Staatsblad 1988, 
118. 

2. Naar het oordeel van de Raad 
van State moet de wijziging in artikel 
XXIII van artikel 22 van de Vervoer-
snoodwet (Stb. 1962, 571) 
achterwege blijven, aangezien dat 
artikel bij wet van 23 juni 1986 is 
vervallen. 

De ondergetekende zal in artikel 
XXIII de wijziging van artikel 22 laten 
vervallen. 
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3. Voor een redactionele kantte-
kening moge het college verwijzen 
naar de bij het advies behorende 
bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

3. Voor een redactionele kantte-
kening verwijst de Raad van State 
naar de bij het advies behorende 
bijlage. 

De ondergetekende heeft de 
redactionele wijzigingen, waar de 
bijlage naar verwijst, aangebracht. 

De ondergetekende maakt van 
deze gelegenheid gebruik het 
wetsvoorstel aan te vullen met een 
aanpassing van de Wet personen-
vervoer (Stb. 1987, 175) luidende 
als volgt: 

ARTIKEL X X X V I I . De Wet 
personenvervoer (Stb. 1987, 175) 
wordt als volgt gewijzigd: 

In ar t ikel 27, zesde lid, worden 
de woorden «Artikel 83 van de Wet 
Overeenkomst Wegvervoer (Stb. 
1982, 670)» vervangen door «Artikel 
8.13.3.22 van het Burgerlijk 
Wetboek». 

De memorie van toelichting is 
aangevuld met de volgende 
toelichting op deze aanpassing: 

W e t personenvervoer 

Het genoemde artikel 83 van de 
Wet Overeenkomst Wegvervoer is 
thans vervallen en opgenomen in 
Boek 8 als artikel 8.13.3.22. 

De Minister van Justit ie, 
F. Korthals Altes 

Redactionele kant teken ing , 
behorende bij het advies no. 
W03 .87 .0702 van de Raad van 
State van 19 april 1988 

- In de memorie van toelichting 
ware in de inleidende opmerking 
onder 1 (bladzijde 1) en in de 
toelichting op de wijziging in artikel 
XVII van artikel 34a, eerste lid, van 
de Wet van 10 september 1936, 
houdende voorzieningen inzake het 
luchtvervoer (bladzijde 6) punt 109 
van de Aanwijzingen voor de wetge-
vingstechniek in acht te nemen. 
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