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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te

komen tot een herziening van de externe advies– en overlegstructuur op
het terrein van verkeer en waterstaat en daartoe met name een vast
college van advies als bedoeld in artikel 79 van de Grondwet (Stb. 1987,
458), dat het gehele beleidsterrein van verkeer en waterstaat bestrijkt, -
de Raad voor verkeer en waterstaat - in te stellen en een aantal
bestaande adviescolleges op te heffen of aan te passen, alsmede de
grondslag voor een nieuwe structuur voor het overleg met belangheb–
benden bij de wet vast te leggen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

' In verband met de verbetering van een
groot aantal druk– en zetfouten

HOOFDSTUK I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
b. de raad: de Raad voor verkeer en waterstaat, bedoeld in artikel 2;
c. een vaste commissie: een vaste commissie als bedoeld in artikel 8;
d. een uitgebreide vaste commissie: een uitgebreide vaste commissie

als bedoeld in artikel 12;
e. een tijdelijke commissie: een tijdelijke commissie als bedoeld in

artikel 16.
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HOOFDSTUK II RAAD VOOR VERKEER EN WATERSTAAT

§ 1. Instelling en taak

Artikel 2

Er is een Raad voor verkeer en waterstaat.

Artikel 3

1. De raad heeft tot taak Onze Minister, en, door tussenkomst van
Onze Minister, Onze Ministers wie het mede aangaat, desgevraagd of uit
eigen beweging van advies te dienen over:

a. de hoofdlijnen van het beleid inzake verkeer en waterstaat;
b. onderdelen van het beleid inzake verkeer en waterstaat.
2. In een advies over een onderdeel van het beleid inzake verkeer en

waterstaat wordt aangegeven hoe het advies zich verhoudt tot de in het
eerste lid onder a bedoelde hoofdlijnen.

3. Op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal adviseert de
raad over bij die kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet
betreffende verkeer en waterstaat.

§ 2. Samenstelling

Artikel 4

De raad bestaat uit ten minste negen en ten hoogste zeventien leden,
de voorzitter daaronder begrepen.

Artikel 5

1. De leden van de raad worden door Onze Minister benoemd,
geschorst en ontslagen, de raad gehoord.

2. De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaren.
3. Een lid wordt bij voorkeur slechts eenmaal herbenoemd.
4. Het lidmaatschap van de raad vervalt met ingang van de eerste

kalendermaand, volgend op die waarin een lid de leeftijd van zeventig
jaren bereikt.

Artikel 6

De leden van de raad hebben in de raad zitting zonder last.

Artikel 7

1. Onze Minister benoemt een van de leden van de raad tot voorzitter.
2. De raad wijst uit zijn midden een tweetal plaatsvervangende

voorzitters aan.

§ 3. Vaste commissies

Artikel 8

1. Onder de raad ressorteren vaste commissies voor onderdelen van
het beleid inzake verkeer en waterstaat.

2. De vaste commissies worden bij algemene maatregel van bestuur
ingesteld.

3. Er worden ten hoogste acht vaste commissies ingesteld.
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Artikel 9

Een vaste commissie heeft, met inachtneming van artikel 20, tot taak
adviezen van de raad of onderdelen daarvan, die betrekking hebben op
haar werkterrein, voor te bereiden.

Artikel 10

1. Een vaste commissie bestaat uit ten hoogste vijftien leden, de
voorzitter daaronder begrepen.

2. In een vaste commissie kunnen zowel leden van de raad als
personen die geen lid zijn van de raad, zitting hebben. Een persoon kan
lid zijn van meer dan een vaste commissie.

Artikel 11

1. De leden van een vaste commissie worden door Onze Minister
benoemd, op voordracht van de raad. Schorsing en ontslag geschieden
door Onze Minister, de raad gehoord.

2. De artikelen 5, tweede, derde en vierde lid, en 6 zijn op de leden
van een vaste commissie van overeenkomstige toepassing.

3. Onze Minister benoemt een van de leden van de raad tot voorzitter
van een vaste commissie.

§4. Uitgebreide vaste commissies

Artikel 12

1. Onder de raad kunnen uitgebreide vaste commissies ressorteren
voor onderdelen van beleid inzake verkeer en waterstaat, waarvoor een
vaste commissie is ingesteld.

2. Uitgebreide vaste commissies worden bij algemene maatregel van
bestuur ingesteld.

Artikel 13

Een uitgebreide vaste commissie heeft, met inachtneming van artikel
20, tot taak adviezen van de raad of onderdelen daarvan, die betrekking
hebben op haar werkterrein, voor te bereiden en daarbij ter zake interde–
partementaal overleg alsmede overleg met belanghebbenden of met
organisaties van hen te doen plaatsvinden.

Artikel 14

1. Een uitgebreide vaste commissie bestaat uit de leden van de vaste
commissie op haar werkterrein en voorts uit vertegenwoordigers van bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen ministeries alsmede van
door Onze Minister aangewezen belanghebbenden of organisaties van
hen. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald hoeveel verte–
genwoordigers per ministerie ten hoogste in een commissie zitting
hebben.

2. Het voorzitterschap van een uitgebreide vaste commissie wordt
bekleed door de voorzitter van de vaste commissie op het betrokken
werkterrein.
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Artikel 15

1. De vertegenwoordigers van een ministerie in een uitgebreide vaste
commissie worden door Onze betrokken Minister benoemd, geschorst en
ontslagen.

2. De belanghebbenden of organisaties, bedoeld in artikel 14, eerste
lid, wijzen ieder een persoon aan door wie zij in een uitgebreide vaste
commissie vertegenwoordigd zullen zijn.

§ 5. Tijdelijke commissies

Artikel 16

1. De raad kan, ter voorbereiding van een advies inzake een aangele–
genheid die niet tot het werkterrein van een vaste commissie behoort of
die het werkterrein van meer dan een vaste commissie betreft, een tijde–
lijke commissie instellen.

2. Een tijdelijke commissie wordt ingesteld voor de duur van ten
hoogste een jaar.

Artikel 17

1. Een tijdelijke commissie bestaat uit ten hoogste vijftien leden, de
voorzitter daaronder begrepen.

2. In een tijdelijke commissie kunnen leden van de raad of van een of
meer vaste commissies alsook personen die geen lid zijn van de raad of
van een vaste commissie, zitting hebben.

Artikel 18

1. De leden van een tijdelijke commissie worden door de raad
benoemd, geschorst en ontslagen.

2. De raad benoemt een van zijn leden tot voorzitter van een tijdelijke
commissie.

3. De leden van een tijdelijke commissie hebben in de commissie
zitting zonder last.

§ 6. Werkwijze

Artikel 18a

Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat, dragen er zorg
voor dat de raad op de hoogte wordt gehouden van het beleid ten
aanzien van verkeer en waterstaat.

Artikel 19

De adviezen van de raad, bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b,
worden voorbereid door een vaste commissie, een uitgebreide vaste
commissie of een tijdelijke commissie.

Artikel 20

1. De adviezen, bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b, die betrekking
hebben op een vast terrein waarvoor een vaste commissie maar geen
uitgebreide vaste commissie is ingesteld, worden door de vaste
commissie voorbereid.

2. De adviezen, bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b, die betrekking
hebben op een terrein waarvoor een uitgebreide vaste commissie is
ingesteld, worden door deze commissie voorbereid.
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3. Het tweede lid is niet van toepassing indien:
a. Onze Minister de wens te kennen geeft dat een door hem gevraagd

advies door de betrokken vaste commissie wordt voorbereid;
b. het de voorbereiding van een ongevraagd advies betreft.
In deze gevallen wordt het advies door de betrokken vaste commissie

voorbereid.

Artikel 21

De raad kan Onze Minister verzoeken rijksambtenaren bijstand te laten
verlenen bij de voorbereiding door een vaste of een tijdelijke commissie
van een nader aangeduid advies van de raad.

Artikel 22

1. De raad is bevoegd tot het horen van deskundigen, maatschappe–
lijke organisaties, andere belanghebbenden en ambtenaren ten einde
informatie te verkrijgen die noodzakelijk is voor het voorbereiden van een
advies. Ten aanzien van het verkrijgen van informatie van rijksambte–
naren over aangelegenheden waarbij zij uit hoofde van hun functie zijn
betrokken, behoeft de raad, onverminderd de Wet openbaarheid van
bestuur (Stb. 1978, 581), de toestemming van het betrokken bevoegd
gezag.

2. De raad kan bepalen dat de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid
ook toekomt aan een vaste, een uitgebreide vaste of een tijdelijke
commissie.

Artikel 23

1. De adviezen van de raad worden opgesteld overeenkomstig het
gevoelen van de meerderheid van de leden van de raad. Indien een lid
een afwijkende mening heeft, wordt daarvan op zijn verzoek melding
gemaakt. Desgewenst kan dat lid een minderheidsnota bij het advies
doen voegen.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de rapporten
van een vaste of een tijdelijke commissie.

3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de rapporten
van een uitgebreide vaste commissie, met dien verstande dat de verte–
genwoordigers van een ministerie alsmede de in de commissie zitting
hebbende vertegenwoordigers van belanghebbenden of hun organisaties
slechts een adviserende stem hebben voor zover, deze rapporten
strekken tot voorbereiding van een advies van de raad.

4. De rapporten van een uitgebreide vaste commissie geven afzon–
derlijk weer:

a. welke zienswijze de in de uitgebreide vaste commissie zitting
hebbende leden van de betrokken vaste commissie hebben ontwikkeld
ter voorbereiding van het door de raad uit te brengen advies;

b. tot welke uitkomsten het in de commissie gevoerde interdeparte–
mentaal overleg heeft geleid;

c. welke gezichtspunten van belanghebbenden of hun organisaties uit
het in de commissie gevoerde overleg hebben geresulteerd.

Artikel 24

1. De raad voegt bij zijn adviezen de rapporten die ter voorbereiding
daarvan zijn opgesteld door een vaste, een uitgebreide vaste of een tijde–
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lijke commissie. Artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van
bestuur is op de rapporten van overeenkomstige toepassing.

2. De overige voorbereidende stukken houdt de raad ter beschikking
van Onze Minister.

Artikel 25

1. De raad stelt een reglement vast ter nadere regeling van zijn
werkwijze alsmede van die der vaste, uitgebreide vaste en tijdelijke
commissies.

2. Het reglement behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

Artikel 26

1. De raad verricht zijn werkzaamheden binnen het raam van de
middelen die hem jaarlijks krachtens de begrotingswet voor Verkeer en
Waterstaat ter beschikking worden gesteld.

2. De raad doet jaarlijks, gehoord de vaste commissies, voor een door
Onze Minister te bepalen datum aan Onze Minister een ontwerp–
begroting toekomen voor zijn werkzaamheden in het komende begro–
tingsjaar.

Artikel 27

1. De raad doet jaarlijks, gehoord de vaste commissies, voor 1
november aan Onze Minister een ontwerp-werkprogramma toekomen
voor zijn werkzaamheden in het komende kalenderjaar.

2. Onze Minister maakt, desgewenst, opmerkingen over het ontwerp–
werkprogramma voor 1 december kenbaar aan de raad. Zo nodig treedt
Onze Minister hierover met de raad in overleg.

3. De raad stelt het werkprogramma voor 1 januari vast en zend het
toe aan Onze Minister.

Artikel 28

1. Telkens binnen een periode van vijf jaren brengt de raad een
rapport uit aan Onze Minister waarin de taakvervulling van de raad aan
een nader onderzoek wordt onderworpen en voorstellen kunnen worden
gedaan voor daarin gewenste veranderingen.

2. In het rapport wordt in ieder geval aandacht besteed aan de taak,
samenstelling, inrichting en werkwijze van de raad.

Artikel 29

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan,
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit.

§ 8. Secretariaat

Artikel 30

1. De raad heeft een secretaris.
2. De secretaris is geen lid van de raad of van de commissies daarvan.
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Hij heeft evenwel in de vergaderingen van de raad en van de commissies
een adviserende stem.

Artikel 31

1. Onze Minister voegt aan de secretaris een bureau toe.
2. De secretaris van de raad en zijn bureau doen als zodanig ook

dienst ten behoeve van de commissies van de raad.
3. De formatie van het secretariaatsbureau is afgestemd op de taak

van de raad en zijn commissies.
4. De secretaris is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verant–

woording verschuldigd aan de raad.

Artikel 32

De secretaris wordt door Onze Minister benoemd, geschorst en
ontslagen, de raad gehoord.

HOOFDSTUK III OVERLEGORGANEN

Artikel 33

Bij algemene maatregel van bestuur, worden organen ingesteld voor
het geïnstitutionaliseerd overleg over onderdelen van het beleid inzake
verkeer en waterstaat, waarvoor geen uitgebreide vaste commissies zijn
ingesteld.

Artikel 34

In de organen, bedoeld in artikel 33, wordt overleg gevoerd over het
beleid op het terrein waarvoor zij zijn ingesteld.

Artikel 35

Het overleg, bedoeld in artikel 34, wordt door of namens Onze
Minister en, waar daartoe aanleiding bestaat, door of namens Onze
Ministers wie het mede aangaat, gevoerd met belanghebbenden of met
organisaties van hen.

Artikel 35a

1. De gezichtspunten van de in een overlegorgaan vertegenwoordigde
belanghebbenden of organisaties van hen, die resulteren uit het
gevoerde overleg, worden door dat orgaan schriftelijk ter kennis
gebracht van Onze Minister en, waar daartoe aanleiding bestaat, door
diens tussenkomst, van onze Ministers wie het mede aangaat.

2. Het in het eerste lid bedoelde schriftelijke stuk wordt door een
overlegorgaan in afschrift gezonden aan de raad.

Artikel 36

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden de samen–
stelling, de inrichting en de werkwijze van de in artikel 33 bedoelde
overlegorganen geregeld.
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HOOFDSTUK IV OPHEFFING EN AANPASSING VAN ADVIES–
COLLEGES

Artikel 37

§3a van de Waterstaatswet 1900 (Stb. 176) wordt vervangen door:

§3a Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving

Artikel 5a

1. Er is een Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving, die Onze
Minister, met de uitvoering van deze wet belast, desgevraagd of uit eigen
beweging van advies dient over inhoud en structuur van de wetgeving
inzake het waterstaatsbestuur.

2. Op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal adviseert de
Staatscommissie over bij die kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoor–
stellen van wet inzake het waterstaatsbestuur.

Artikel 5b

1. De Staatscommissie bestaat uit ten hoogste 17 leden, die door
Onze Minister worden benoemd, geschorst en ontslagen. De leden
hebben in de Staatscommissie zitting zonder last.

2. Onze Minister benoemt een van de leden van de Staatscommissie
tot voorzitter.

3. De benoeming tot lid van de Staatscommissie geschiedt voor een
periode van vier jaren. Een lid wordt bij voorkeur slechts eenmaal herbe–
noemd.

4. Het lidmaatschap van de Staatscommissie vervalt met ingang van
de eerste kalendermaand, volgend op die waarin een lid de leeftijd van
zeventig jaren bereikt.

Artikel 5c

1. De adviezen van de Staatscommissie worden opgesteld overeen–
komstig het gevoelen van de meerderheid van de leden van de Staats–
commissie. Indien een lid een afwijkende mening heeft, wordt daarvan
op zijn verzoek melding gemaakt. Desgewenst kan dat lid een minder–
heidsnota bij het advies doen voegen.

2. De Staatscommissie zendt afschrift van haar adviezen aan de Raad
voor verkeer en Waterstaat.

3. De Staatscommissie houdt de stukken die zijn opgesteld ter
voorbereiding van haar adviezen, ter beschikking van Onze Minister.

Artikel 5d

1. De Staatscommissie stelt een reglement vast ter regeling van haar
werkwijze.

2. Het reglement behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

Artikel 5e

1. De Staatscommissie verricht haar werkzaamheden binnen het raam
van de middelen die haar jaarlijks krachtens de begrotingswet voor
Verkeer en Waterstaat ter beschikking worden gesteld.

2. De Staatscommissie doet jaarlijks voor een door Onze Minister te
bepalen datum aan Onze Minister een ontwerp-begroting toekomen voor
haar werkzaamheden in het komende begrotingsjaar.
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Artikel 5f

1. Onze Minister voegt aan de Staatscommissie een secretaris toe.
2. De secretaris is geen lid van de Staatscommissie. Hij heeft evenwel

in de vergaderingen van de commissie een adviserende stem.
3. De secretaris is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verant–

woording verschuldigd aan de Staatscommissie.

Artikel 5g

1. Telkens binnen een periode van vijf jaren brengt de Staatscom–
missie een rapport uit aan Onze Minister waarin de taakvervulling van de
Staatscommissie aan een nader onderzoek wordt onderworpen en
voorstellen kunnen worden gedaan voor daarin gewenste veranderingen.

2. In het rapport wordt in ieder geval aandacht besteed aan de taak,
samenstelling, inrichting en werkwijze van de Staatscommissie.

Artikel 5h

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze paragraaf en
daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwe–
lijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet
reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van
die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheim–
houding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem
tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze
paragraaf de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 38

Vervallen

Artikel 39

De Wet Autovervoer Goederen (Stb. 1987, 97) wordt als volgt
gewijzigd:

a. Artikel 6 wordt vervangen door:

Artikel 6

Onze Minister voert over voorstellen van wet, van algemene maatregel
van bestuur en van ministeriële regeling op het terrein van het vervoer
met vrachtauto's overleg met vertegenwoordigers van representatieve
organisaties van beroepsvervoerders, werknemers, eigen vervoerders en
verladers in het goederenvervoer over de weg.

b. Artikel 7 vervalt.

Artikel 40

In de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart (Stb. 1951, 472)
vervalt het opschrift boven artikel 6 en wordt artikel 6 vervangen door:

Artikel 6

Onze Minister voert over voorstellen van wet, van algemene maatregel
van bestuur en van ministeriële regeling op het terrein van het vervoer
met binnenschepen overleg met vertegenwoordigers van representatieve
organisaties in de binnenvaart.
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Artikel 41

De artikelen 2 tot en met 6 van de Grondwaterwet (Stb. 1981, 392)
worden vervangen door:

Artikel 2

1. Er is een Technische commissie grondwaterbeheer.
2. De commissie heeft tot taak:
a. de rapporten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, en de adviezen,

bedoeld in artikel 38, eerste lid, uit te brengen;
b. de bezwaarschriften, bedoeld in artikel 39, eerste lid, te behan–

delen;
c. Onze Minister en, door tussenkomst van Onze Minister, Onze

Ministers wie het mede aangaat, desgevraagd of uit eigen beweging van
advies te dienen over technische zaken het grondwaterbeheer betref–
fende.

Artikel 3

1. De Technische Commissie bestaat uit ten hoogste zeventien leden,
die door Onze Minister worden benoemd, geschorst en ontslagen. De
leden hebben in de commissie zitting zonder last.

2. Voor elk lid van de Technische commissie kan door Onze Minister
een plaatsvervangend lid worden benoemd.

3. Onze Minister benoemt een van de leden van de Technische
commissie tot voorzitter.

4. De benoeming tot lid van de Technische commissie geschiedt voor
een periode van vier jaren. Een lid wordt bij voorkeur slechts eenmaal
herbenoemd.

5. Het lidmaatschap van de Technische commissie vervalt met ingang
van de eerste kalendermaand, volgende op die waarin een lid de leeftijd
van zeventig jaren bereikt.

Artikel 4

1. De adviezen van de Technische commissie worden opgesteld
overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid van de leden van de
commissie. Indien een lid een afwijkende mening heeft, wordt daarvan
op zijn verzoek melding gemaakt. Desgewenst kan dat lid een minder–
heidsnota bij het advies doen voegen.

2. De Technische commissie zendt afschrift van haar adviezen,
bedoeld in artikel 2, tweede lid onder c, aan de Raad voor verkeer en
waterstaat.

3. De Technische commissie houdt de stukken die zijn opgesteld ter
voorbereiding van haar adviezen, ter beschikking van Onze Minister.

Artikel 5

1. De Technische commissie verricht haar werkzaamheden binnen het
raam van de middelen die haar jaarlijks krachtens de rijksbegroting ter
beschikking worden gesteld.

2. De Technische commissie doet jaarlijks voor een door Onze
Minister te bepalen datum aan Onze Minister en, door tussenkomst van
Onze Minister, aan Onze Ministers wie het mede aangaat, een ontwerp–
begroting toekomen voor haar werkzaamheden in het komende begro–
tingsjaar.
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Artikel 6

1. Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat, voorzien in
het secretariaat van de Technische commissie.

2. Er is een secretaris, die leiding geeft aan het secretariaat. De secre–
taris is geen lid van de Technische commissie. Hij heeft evenwel in de
vergaderingen van de commissie een adviserende stem.

3. Het secretariaat is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend
verantwoording verschuldigd aan de Technische commissie.

Artikel 6a

1. Telkens binnen een periode van vijf jaren brengt de Technische
Commissie een rapport uit aan Onze Minister waarin de taakvervulling
van de commissie aan een nader onderzoek wordt onderworpen en
voorstellen kunnen worden gedaan voor daarin gewenste veranderingen.

2. In het rapport wordt in ieder geval aandacht besteed aan de taak,
samenstelling, inrichting en werkwijze van de Technische commissie.

Artikel 6b

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de artikelen 2 tot en
met 6a van deze wet en daarbij de beschikking krijgt over gegevens
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht
geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover
enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak
bij de uitvoering van bedoelde artikelen de noodzaak tot bekendmaking
voortvloeit.

Artikel 6c

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regelen worden gesteld met betrekking tot de Technische commissie.

Artikel 42

In de Wet Gevaarlijke Stoffen (Stb. 1963, 313) wordt na artikel 6
ingevoegd:

Artikel 6a

Er is een Rubriceringscommissie voor de indeling van gevaarlijke
stoffen, die Onze Minister desgevraagd of uit eigen beweging van advies
dient over de eigenschappen van gevaarlijke stoffen en de daarmee
verband houdende indeling.

Artikel 6b

De Rubriceringscommissie bestaat uit ten hoogste 12 leden, die
deskundig zijn op het gebied van de eigenschappen van gevaarlijke
stoffen en de daarmee verband houdende indeling. Zij hebben in de
Rubriceringscommissie zitting zonder last.

Artikel 6c

1. De leden van de Rubriceringscommissie worden door Onze Minister
benoemd, geschorst en ontslagen met dien verstande dat zes leden
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worden benoemd, geschorst en ontslagen op voordracht van onderschei–
denlijk Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van
Defensie, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Onze Minister en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

2. Onze Minister benoemt een van de leden van de Rubriceringscom–
missie tot voorzitter.

3. De benoeming tot lid van de Rubriceringscommissie geschiedt voor
een periode van vier jaren. Een lid wordt bij voorkeur slechts eenmaal
herbenoemd.

4. Het lidmaatschap van de Rubriceringscommissie vervalt met ingang
van de eerste kalendermaand, volgend op die waarin een lid de leeftijd
van zeventig jaren bereikt.

Artikel 6d

1. De adviezen van de Rubriceringscommissie worden opgesteld
overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid van de leden. Indien
een lid een afwijkende mening heeft, wordt daarvan op zijn verzoek
melding gemaakt. Desgewenst kan dat lid een minderheidsnota bij het
advies doen voegen.

2. De Rubriceringscommissie zendt afschrift van haar adviezen aan de
Raad voor verkeer en waterstaat.

3. De Rubriceringscommissie houdt de stukken die zijn opgesteld ter
voorbereiding van haar adviezen, ter beschikking van Onze Minister.

Artikel 6e

De Rubriceringscommissie kan het oordeel van deskundigen die geen
zitting hebben in de Rubriceringscommisie, inwinnen.

Artikel 6f

1. De Rubriceringscommissie stelt een reglement vast ter regeling van
haar werkwijze.

2. Het reglement behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

Artikel 6g

1. De Rubriceringscommissie verricht haar werkzaamheden binnen het
raam van de middelen die haar jaarlijks krachtens de begrotingswet voor
Verkeer en Waterstaat ter beschikking worden gesteld.

2. De Rubriceringscommissie doet jaarlijks voor een door Onze
Minister te bepalen datum aan Onze Minister een ontwerp-begroting
toekomen voor haar werkzaamheden in het komende begrotingsjaar.

Artikel 6h

1. Onze Minister voegt aan de Rubriceringscommissie een secretaris
toe.

2. De secretaris is geen lid van de Rubriceringscommissie doch heeft
in haar vergaderingen een adviserende stem.

3. De secretaris is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verant–
woording verschuldigd aan de Rubriceringscommissie.
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Artikel 6i

1. Telkens binnen een periode van vijf jaren brengt de Rubricerings–
commissie een rapport uit aan Onze Minister waarin haar taakvervulling
aan een nader onderzoek wordt onderworpen en voorstellen kunnen
worden gedaan voor daarin gewenste veranderingen.

2. In het rapport wordt in ieder geval aandacht besteed aan de taak,
samenstelling, inrichting en werkwijze van de Rubriceringscommissie.

Artikel 6j

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de artikelen 6a tot en
met 6i en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor
wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter
zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot
geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift
hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van
bedoelde artikelen de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 43

Artikel 9f van de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554) vervalt.

Artikel 44

De Wet vervoer over zee (Stb. 1982, 629} wordt gewijzigd als volgt:
a. In artikel 1 wordt geschrapt: Commissie: de in artikel 27 bedoelde

Commissie;
b. Hoofdstuk VIII vervalt.

HOOFDSTUK V OVERGANGS– EN SLOTBEPALINGEIM

Artikel 45

In de eerste volzin van artikel 45, derde lid, van de Wet Goederen–
vervoer Binnenscheepvaart worden de woorden «de Adviescommissie
Goederenvervoer, genoemd in artikel 6» vervangen door: de Raad voor
verkeer en waterstaat.

Artikel 46

Artikel 6 van de Wet Gevaarlijke Stoffen wordt vervangen door:

Artikel 6

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat wint, behoudens in spoedge–
vallen, omtrent aangelegenheden die betrekking hebben op het vervoer
van gevaarlijke stoffen, het advies in van de Raad voor verkeer en water–
staat; hiervan zijn uitgezonderd de voorschriften, bedoeld in artikel 3,
tweede lid.

Artikel 47

In artikel 6 van de Ontgrondingenwet (Stb. 1965, 509) wordt de
aanduiding «Raad van de Waterstaat» vervangen door: Raad voor
verkeer en waterstaat.
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Artikel 48

1. De onder de Raad van de Waterstaat ingestelde Commissie voor de
ontgrondingen blijft gehandhaafd als zelfstandige commissie totdat de
Ontgrondingenwet wordt ingetrokken.

2. De commissie, bedoeld in het eerste lid, heeft tot taak Onze
Minister te adviseren omtrent krachtens de Ontgrondingenwet op de
Kroon ingestelde beroepen.

3. Onze Minister stelt nadere regels omtrent de commissie, bedoeld in
het eerste lid.

Artikel 49

In de artikelen 1, zesde iid, 1a, vierde lid, 5, derde lid, 14, tweede lid,
22, vierde en vijfde lid, en 23, tweede lid, van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Stb. 1981, 573) wordt de aanduiding «Raad van de
Waterstaat» telkens vervangen door: Raad voor verkeer en waterstaat

Artikel 50

De Wet sloopregeling binnenvaart (Stb. 1976, 411) wordt gewijzigd
als volgt:

a. In artikel 1 vervalt onderdeel 5 en wordt onderdeel 6 vernummerd
tot 5.

b. In artikel 4, eerste lid, derde volzin, vervallen de woorden «gehoord
de Adviescommissie en».

c. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, tweede volzin, wordt na «kennis» een punt

geplaatst en vervallen de woorden «en zendt afschrift aan de Adviescom–
missie».

2. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.
d. Artikel 9, vijfde lid, vervait.
e. In artikel 14, derde lid, vervallen de woorden «de Adviescommissie

gehoord».
f. Artikel 15 wordt vervangen door:

Artikel 15

Onze Minister voert met vertegenwoordigers van representatieve
organisaties van ondernemers in de binnenvaart overleg over:

a. de verlenging van de termijn, bedoeld in artikel 4, eerste lid;
b. de totstandkoming van algemene maatregelen van bestuur als

bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid;
c. de bestemming van de bijdragen, bedoeld in artikel 14, derde lid.

Artikel 50a

De Instellingswet Raad voor de Verkeersveiligheid (Stb. 1981, 209)
wordt gewijzigd als volgt:

a. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
1. De bestaande tekst wordt genummerd als eerste lid.
2. In het eerste lid worden de woorden «die het mede aangaat»

vervangen door: wie het mede aangaat
3. Toegevoegd wordt een tweede lid, dat luidt:
2. Op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal adviseert de

raad over bij die kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet
betreffende de veiligheid van het wegverkeer.

b. In artikel 4 worden de woorden «die het mede aangaat» vervangen
door: wie het mede aangaat
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c. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste, het tweede en het derde lid worden de woorden «die

het mede aangaat» telkens vervangen door: wie het mede aangaat
2. Toegevoegd wordt een vierde lid, dat luidt:
4. De raad zendt afschrift van zijn adviezen aan de Raad voor verkeer

en waterstaat.
d. Aan artikel 6 wordt een volzin toegevoegd, die luidt:
De leden hebben in de raad zitting zonder last.
e. Artikel 7 wordt vervangen door:

Artikel 7

1. De voorzitter en de overige leden van de raad worden door Onze
Minister benoemd, geschorst en ontslagen, de raad gehoord.

2. De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaren.
3. Een lid wordt bij voorkeur slechts eenmaal herbenoemd.
4. Het lidmaatschap van de raad vervalt met ingang van de eerste

kalendermaand, volgend op die waarin een lid de leeftijd van zeventig
jaren bereikt.

f. De artikelen 9 tot en met 14 worden vervangen door:

Artikel 9

Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat, dragen er zorg
voor dat de raad op de hoogte wordt gehouden van het beleid ten
aanzien van de verkeersveiligheid.

Artikel 10

De raad kan Onze Minister en, door diens tussenkomst, Onze Ministers
wie het mede aangaat, verzoeken rijksambtenaren bijstand te laten
verlenen ter voorbereiding van een nader aangeduid advies.

Artikel 11

De raad is bevoegd tot het horen van deskundigen, maatschappelijke
organisaties, andere belanghebbenden en ambtenaren, zowel in binnen–
als in buitenland, ten einde informatie te verkrijgen die noodzakelijk is
voor het voorbereiden van een advies.

Artikel 12

De adviezen van de raad worden opgesteld overeenkomstig het
gevoelen van de meerderheid van de leden van de raad. Indien een lid
een afwijkende mening heeft, wordt daarvan op zijn verzoek melding
gemaakt. Desgewenst kan dat lid een minderheidsnota bij dat advies
doen voegen.

Artikel 13

1. De raad stelt een reglement vast ter nadere regeling van zijn
werkwijze.

2. Het reglement betreft de goedkeuring van Onze Minister.

Artikel 14

1. De raad verricht zijn werkzaamheden binnen het raam van de
middelen die hem jaarlijks krachtens de begrotingswet voor Verkeer en
Waterstaat ter beschikking worden gesteld.

2. De raad doet jaarlijks voor een door Onze Minister te bepalen
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datum aan Onze Minister een ontwerp-begroting toekomen voor zijn
werkzaamheden in het komende begrotingsjaar.

Artikel 14a

1. De raad doet jaarlijks voor 1 november aan Onze Minister een
ontwerp-werkprogramma toekomen voor zijn werkzaamheden in het
komende kalenderjaar.

2. Onze Minister maakt, desgewenst, opmerkingen over het ontwerp–
werkprogramma voor 1 december kenbaar aan de raad. Zo nodig treedt
Onze Minister hierover met de raad in overleg.

3. De raad stelt het werkprogramma voor 1 januari vast en zendt het
toe aan Onze Minister.

Artikel 14b

1. De raad heeft een secretaris.
2. De secretaris wordt door Onze Minister benoemd, geschorst en

ontslagen, de raad gehoord.
3. De secretaris is geen lid van de raad. Hij heeft evenwel in de verga–

denngen van de raad een adviserende stem.
4. De secretaris is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verant–

woording verschuldigd aan de raad.
5. Onze Minister treft de nodige voorzieningen te behoeve van het

secretariaat, de raad gehoord.

Artikel 14c

1. Telkens binnen een periode van vijf jaren brengt de raad een
rapport uit aan Onze Minister waarin de taakverdeling van de raad aan
een nader onderzoek wordt onderworpen en voorstellen kunnen worden
gedaan voor daarin gewenste veranderingen.

2. In het rapport wordt in ieder geval aandacht aan de taak, samen–
stelling, invulling en werkwijze van de raad.

Artikel 14d

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan,
behoudens van zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit.

g. Overal waar de woorden «de Raad» voorkomen worden deze
vervangen door: de raad

Artikel 51

De Grondwaterwet wordt gewijzigd als volgt:
a. In de artikelen 11, vierde lid, 12, eerste en tweede lid, en 48, eerste

lid, worden de woorden «de Commissie Grondwaterbeheer» telkens
vervangen door: de Raad voor verkeer en waterstaat

b. In de artikelen 17, eerste en tweede lid, 18, 37, eerste en tweede
lid, 38, eerste en tweede lid, 39, eerste lid, en 40 worden de woorden
«de technische commissie grondwaterbeheer» telkens vervangen door:
de Technische commissie grondwaterbeheer

c. In artikel 18, onder b, worden de woorden «de provinciale grondwa–
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tercommissie» vervangen door: de commissie, bedoeld in artikel 8,
tweede lid, van de Wet op de waterhuishouding (Stb. 1989, 285)

d. In de artikelen 21, eerste en tweede lid, 23, eerste lid, 24, derde lid,
26, derde lid, 27, tweede volzin, en 47, tweede lid, eerste volzin, worden
de woorden «de provinciale grondwatercommissie» telkens vervangen
door: de commissie, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet op de
waterhuishouding

e. De tweede volzin van artikel 45 vervalt.

Artikel 52

In de artikelen 11 en 13, eerste, tweede en derde lid, van de Wet
vervoer over zee worden de woorden «de Commissie» telkens vervangen
door: de Raad voor verkeer en waterstaat

Artikel 53

Artikel 70 van de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175) wordt
vervangen door:

Artikel 70

Onze Minister voert overleg over voorstellen van wet, van algemene
maatregel van bestuur en van ministeriële regeling op het terrein van het
openbaar vervoer, besloten busvervoer en taxivervoer ten minste met
vertegenwoordigers van:

a. representatieve organisaties van werkgevers en werknemers in het
openbaar vervoer, besloten busvervoer en taxivervoer;

b. provincies en gemeenten;
c. representatieve organisaties die de belangen van gebruikers van het

openbaar vervoer, besloten busvervoer en taxivervoer behartigen.

Artikel 54

De Wet op de waterhuishouding wordt gewijzigd als volgt:
a. In artikel 4, eerste lid, worden de woorden «, de Raad van de

Waterstaat en de Commissie Grondwaterbeheer» vervangen door: en de
Raad voor verkeer en waterstaat

b. In de artikelen 6, vierde lid, 12, vijfde lid, en 13, tweede lid, worden
de woorden «de Raad van de Waterstaat» telkens vervangen door: de
Raad voor verkeer en waterstaat

c. Van artikel 41 vervallen het cijfer «1.» vóór het eerste lid alsmede
het tweede lid.

Artikel 55

In afwijking van de artikelen 5, eerste lid, 11, eerste lid, en 32
geschiedt de benoeming van de leden van de raad, van de leden van de
vaste commissies en van de secretaris van de raad voor de eerste maal
zonder dat de raad wordt gehoord.

Artikel 56

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk bealuit te bepalen
tijdstip.

Artikel 57

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet Raad voor verkeer en
waterstaat.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 199, nr. 7 17



Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
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