VW – Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer

Wijziging ontwerp-overeenkomst
voor vervoer ijzerlegeringen
Magemon S.A. te Luik

overeenkomst, wordt uitgebreid met de
losplaats Genk (België).

26 juni 1997/RVI/MV-1828
Directoraat-Generaal voor het Vervoer

Rotterdam, 26 juni 1997.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Minister van Verkeer en WatersDe directeur-generaal Goederenvervoer,
taat,
namens deze,
gelezen het verzoek d.d. 17 juni van
Het hoofd van de Sector Marktordening,
Magemon S.A. te Luik, verder aan te
duiden als ’verzoeker’, tot wijziging van J. Orta.
de beschikking d.d. 29 april 1997 nummer RVI/MV-1226, waarbij is goedge- Belanghebbenden die het met deze
keurd een ontwerp-overeenkomst voor beschikking niet eens zijn, kunnen binnen 6 weken na de dag waarop deze
het vervoer van ijzerlegeringen van
beschikking is verzonden, zijnde 26 juni
Nederlandse zeehavens naar Luik;
1997, een bezwaarschrift indienen. Dit
Gelet op artikel 20 van de Tijdelijke
bezwaarschrift dient U te zenden aan
wet vrachtverdeling Noord-Zuid-verde Rijksverkeersinspectie, Postbus 444,
voer,
7400 AK Deventer, t.a.v. de heer
gelezen het positieve advies van de
mr. M.W. van Heumen.
Commissie van Onafhankelijke DesTevens bestaat de mogelijkheid om
kundigen;
tegelijkertijd een voorlopige voorziening
Overwegende,
te vragen bij de Voorzitter van het Coldat aanvrager beoogt de mogelijkheid
lege van Beroep voor het bedrijfsleven,
te verkrijgen het onderhavige vervoer
Juliana van Stolberglaan 2-4 te Den
met toepassing van artikel 18 van de
Haag.
wet mede af te wikkelen via de losplaats Genk;
dat aanvrager zijn verzoek heeft ingediend bij de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen;
dat deze Commissie heeft geconstateerd
dat de losplaats Genk is gelegen aan de
vaarroute naar Luik;
dat verzoekers advocaat aan de commissie mondeling heeft medegedeeld dat
in Genk een bedrijf is gevestigd waaraan verzoeker regelmatig werkzaamheden uitbesteedt;
dat naar de mening van de commissie
de in haar eerder uitgebrachte advies
genoemde overwegingen ook in dit
geval van toepassing zijn en dat de
commissie derhalve adviseert het verzoek in te willigen;
dat niet is gebleken dat wijziging is
gekomen in de omstandigheden die
hebben geleid tot de goedkeuring als
bovenbedoeld;
Besluit:
de beschikking van 29 april 1997 nr.
RVI/MV-1226 in dier voege aan te passen dat de losplaats Luik die is
genoemd in de goedgekeurde ontwerp-
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