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Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen
18 juni 2004/Nr. C/2004004124
Directie Juridische Zaken/Afdeling Weten Regelgeving
De Staatssecretaris van Defensie,
Besluit:
Artikel 1
1. Mandaat en machtiging worden verleend aan:
a. de voorzitter van de militaire commissie gevaarlijke stoffen ten aanzien van
het verlenen van ontheffing als bedoeld
in artikel 8, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
b. de inspecteur van het vervoerswezen
ten aanzien van het indienen van verzoeken als bedoeld in artikel 23, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
c. de commandant van het explosieven
opruimingscommando koninklijke landmacht ten aanzien van het indienen van
verzoeken als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, van de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen;
d. het hoofd van het bureau veiligheid en
secretariaat van de militaire commissie
gevaarlijke stoffen ten aanzien van het
indienen van verzoeken als bedoeld in
artikel 23, derde lid, van de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen.
2. Bij afwezigheid van de functionaris,
bedoeld in het eerste lid, treedt een door
die functionaris schriftelijk aangewezen
plaatsvervanger voor de duur van de
afwezigheid of verhindering in diens
plaats.
Artikel 2
Inzake het verlenen van ontheffingen als
bedoeld in artikel 1 van deze regeling
wordt de militaire commissie gevaarlijke
stoffen vooraf geïnformeerd.
Artikel 3
Bij de uitoefening van de machtiging
respectievelijk het mandaat, bedoeld in
artikel 1 van deze regeling, brengt de
functionaris, bedoeld in artikel 1 van
deze regeling, in de ondertekening van
stukken die op basis hiervan worden
ondertekend, de machtiging respectievelijk het mandaat tot uitdrukking door het
opnemen van de volgende formule:

Op grond van artikel 21 Wvgs is het
verboden in gemeenten waar krachtens
de artikelen 18, eerste lid en 20 Wvgs
wegen of weggedeelten zijn aangewezen
en aangeduid, de krachtens artikel 12
Wvgs aangewezen gevaarlijke stoffen te
vervoeren over andere dan de aangewezen en aangeduide wegen of weggedeelten.
Artikel 4
Ingevolge artikel 23, eerste lid, Wvgs
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krijgsmacht (Stcrt. 1997, 240). Ingevolge
Gelet op het belang van het onderwerp
het tweede lid van artikel 8 Wvgs kan de is overigens in de onderhavige regeling
minister van Defensie in bijzondere
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overeenkomstige toepassing. In de
onderhavige mandaatregeling wordt deze
bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing gemandateerd aan de voorzitter van
de militaire commissie gevaarlijke stoffen.
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