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Regeling van de Minister van 20ste december 2016 tot
wijziging van de Regeling nummerplaten 2016 in verband
met het uitbreiden van de nummerreeks van een categorie
motorrijtuigen

De Minister van Financiën,
In overweging genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is om de nummerreeksen voor de categorie
personenauto’s uit te breiden;
BESLUIT:
Artikel I
De Regeling nummerplaten 2016 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 3, eerste lid, onderdeel a, komt als volgt te luiden:
a. personenauto’s

: M-1 tot en met M-12500;
P -1 tot en met P-9999;
Artikel II

1. Deze regeling treedt na diens bekrachtiging, zodra deze in het
Afkondigingsblad is geplaatst, met terugwerkende kracht, in
werking op 1 september 2016.
2. Ingeval de Ombudsman een zaak aanhangig maakt als bedoeld
in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling treedt deze
regeling niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt
dat deze regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling.
Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad
geplaatst.

De Minister van Financiën
20 december 2016

AB 2016, no. 57

Uitgegeven de negenentwintigste december
De minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING:

Algemeen deel
Na invoering van de Regeling nummerplaten 2016 bleken er meer
nummerplaten nodig te zijn voor de categorie personenauto’s. Met deze
regeling worden de nummerreeks van deze categorie motorrijtuigen
uitgebreid.
Financiële paragraaf
Voor de aanschaf van 1000 extra nummerplaten van de categorie
personenauto’s is NAf 17,539.90 inclusief vrachtkosten, betaald.
De totale vergoedingen van deze nummerplaten zullen NAf 12.500,00
bedragen. Wat betreft deze aanschaf overstijgen de kosten de
vergoedingen.
Gezien het huidige surplus bij de reeds bestelde nummerplaten voor het
jaar 2016 van meer dan Naf 68.000, is het tekort van de bovengenoemde
aanschaf nummerplaten van Naf 5.039,90 te verwaarlozen.
Artikelsgewijs deel
Artikel I
Voor de categorie personenauto’s moeten meer nummerplaten uitgegeven
worden. Hiervoor moeten de nummerreeks van deze categorie
motorrijtuigen in de regeling uitgebreid worden.

De Minister van Financiën
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