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Regeling van de Minister van Financiën van de 16e november
2019 tot wijziging van de Regeling nummerplaten 2019 in
verband met het aanpassen van de kenletters van het
kenteken van de categorie autobussen en de uitbreiding van
de nummerreeksen van enkele categorieën motorrijtuigen

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

In overweging genomen hebbende:
dat de uitbreiding van de nummerreeksen van enkele categorieën
motorrijtuigen en de aanpassing van de kenletters van het kenteken voor
de categorie autobussen noodzakelijk is;
Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Motorrijtuigbelastingverordening;
BESLUIT:
Artikel I
De Regeling nummerplaten 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel b, wordt “Bus-1 tot en met Bus-300” vervangen
door: B-1 tot en met B-300.
2. In onderdeel e, wordt “T-90” vervangen door: T-240.
3. In onderdeel i, wordt “Z-330” vervangen door: Z-355.
Artikel II
1. Deze regeling treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is
geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende
week na de datum van bekrachtiging en werkt terug tot en met 1
januari 2019.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze regeling:
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na
de beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman
een zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127,
derde lid, van de Staatsregeling; of,
b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze
regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling.
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Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

De zestiende november 2019
De Minister van Financiën

Uitgegeven de zestiende januari 2020
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 2019 bleek er in deze regeling
een omissie te zijn met betrekking tot de kenletter van het kenteken voor de
categorie autobussen. Er werd onlangs ontdekt dat de kenletters ‘BUS’ op de
nummerplaat van de categorie autobussen niet in overeenstemming was met
artikel 22, aanhef en onderdeel a, van de Landsverordening Personenvervoer
dat regelt dat de hoofdletter B wordt gebruikt bij het kenteken voor een
autobus. Met deze wijzigingsregeling wordt deze omissie hersteld.
Tevens bleek dat er meer nummerplaten nodig zijn voor de categorieën
toerwagens en zware motorrijtuigen. Met deze regeling worden de
nummerreeksen behorende bij deze categorieën motorrijtuigen uitgebreid.
Financiële paragraaf
Voor de aanschaf van 150 nummerplaten van de categorie toerwagens en
25 nummerplaten voor de categorie zware motorijtuigen is in totaal NAf
4.653,07 betaald. De totale vergoedingen van deze nummerplaten
bedragen NAf 2.187,50. Wat betreft deze aanschaf overstijgen de kosten
de vergoedingen met in totaal NAf 2.465,57. Gezien het verwachte surplus
van meer dan
NAf 27.000,- bij de eerste bestelling nummerplaten voor het jaar 2019, is
het verlies geleden met bovengenoemde aanschaf te verwaarlozen.
Artikelsgewijs deel
Artikel I
Onderdeel 1
De kenletters ‘BUS’ op de nummerplaat van de categorie autobussen
worden vervangen door de kenletter ‘B’. Reden hiervoor is om artikel 3,
eerste lid, onderdeel b, van de Regeling nummerplaten 2019 in
overeenstemming met artikel 22, aanhef en onderdeel a, van de
Landsverordening Personenvervoer te brengen. Laatstgenoemd artikel
regelt dat de hoofdletter B het kenteken voor een autobus is.
Onderdeel 2 en 3
Voor de categorieën toerwagens en zware motorijtuigen moeten meer
nummerplaten uitgegeven worden. Hiervoor moeten de behorende
nummerreeksen van deze categorieën motorrijtuigen in de regeling
worden uitgebreid.
Artikel I
Dit artikel regelt de inwerktreding.

De Minister van Financiën
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