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Met voldoening namen wij kennis van de instemming in hoofdlijnen 
met dit wetsvoorstel door het merendeel van de in het voorlopig verslag 
aan het woord zijnde fracties. Zij vormen een bevestiging van onze 
opvatting van de in dit voorstel neergelegde regeling uit een oogpunt van 
effectieve rechtshandhaving ten zeerste gewenst is. Graag gaan wij 
hieronder in op de bij de onderdelen van het voorstel gestelde vragen en 
gemaakte opmerkingen. 

Algemeen 

Terecht beschouwden de leden van de C.D.A.-fractie het rapport van 
de Commissie vereenvoudigde afdoening lichte overtredingen van 
verkeersvoorschriften (Commissie-Mulder) van mei 1985 als de onmid-
dellijke basis voor dit wetsvoorstel. Wij hebben ons van meet af aan, in 
navolging van de Commissie-Mulder, op het standpunt gesteld dat het 
voorstel uit constitutioneel oogpunt geen bezwaren ontmoet. De Raad 
van State onderschreef deze opvatting. Dat ook de aan het woord zijnde 
leden zich met deze opvatting konden verenigen, stemt ons tot 
voldoening. 

Het is waar, zoals de leden van de C.D.A.-fractie constateerden, dat 
thans reeds een zeer hoog percentage van de overtreders van verkeers-
voorschriften bereid is in te gaan op de transactievoorstellen van de 
politie van het openbaar ministerie. Met hen menen wij dat er thans 
redenen zijn om gebruik te maken van de voordelen die de automati-
sering van de afdoening van overtredingen voor verlichting van de 
werklast van justitie kan brengen. Verderop in deze memorie zullen wij 
aan dit aspect nog nader aandacht besteden in verband met te voorziene 
regeling van de inning van de administratieve sancties. De te verwachten 
aanzienlijke afneming van de werkdruk bij de politie, bij het openbaar 
ministerie en bij de rechter, welke de C.D.A.-fractie tot ons genoegen 
een zeer belangrijk gegeven achtte bij dit wetsvoorstel, krijgt in het licht 
van bedoelde regeling nog extra accent. 

Bij hetgeen de leden van de C.D.A.-fractie vervolgens memoreerden 
over de voorgeschiedenis van het wetsvoorstel, merken wij op dat de 
motie-Nijpels/Faber (kamerstukken II 1982-1983, 17 478 nr. 2) 
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inderdaad aan het begin stond van de weg die uiteindelijk heeft geleid 
tot het onderhavige wetsvoorstel. 

Een vereenvoudiging en vermindering van het aantal overheidsrege-
lingen op het terrein van het wegverkeer heeft voor de tweede onderge-
tekende een hoge prioriteit, zo beantwoorden wij een desbetreffende 
vraag van de aan het woord zijnde leden. Te wijzen valt allereerst op de 
op 29 april 1986 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal toegezonden notitie inzake de deregulering van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Daarnaast wijzen wij op het 
kabinetsstandpunt over het Eindrapport Commissie kleine criminaliteit, 
neergelegd in de rapportage over het beleidsplan Samenleving en crimi-
naliteit. 

Dat er mogelijkheden tot deregulering zijn zonder de verkeersveiligheid 
in gevaar te brengen, staat voor ons buiten kijf. Van de aangekondigde 
integrale herziening van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
mag zelfs, in samenhang met de daarbij aangekondigde maatregelen op 
het terrein van de voorlichting en educatie en een voldoende niveau van 
handhaving, een positief effect op de verkeersveiligheid worden 
verwacht. Het ligt in het voornemen van de tweede ondergetekende een 
voorontwertp voor een nieuw R W in augustus van dit jaar ter informatie 
aan de Kamer aan te bieden. 

De wenselijkheid van heroverweging van de Wegenverkeerswet en de 
daarop berustende regelgeving is door de tweede ondergetekende reeds 
onderkend, hetgeen moge blijken uit haar aangekondigde voornemen -
eveneens - een integrale herziening van de Wegenverkeerswet tot stand 
te brengen. Een daartoe strekkend voorstel hoopt zij in het najaar bij de 
Staten-Generaal te doen indienen. 

Wij kunnen de stelling van deze leden dat de burger het belang van de 
desbetreffende verkeersregel moet inzien, wil hij zich ook aan de regel 
houden, geheel onderschrijven. Bij de vraag van deze leden met 
betrekking tot de mogelijkheden tot het inscherpen van het belang van 
verkeersregels op het terrein van de voorlichting, merken wij op dat wij 
hier voor de Raad voor de verkeersveiligheid vooral een adviserende taak 
zien weggelegd. 

In dit verband willen wij wel er op wijzen voorlichting met betrekking 
tot het inscherpen van het belang van verkeersregels en verkeerstekens 
van grote betekenis te achten. Zo is bij de behandeling van de nota 
inzake Rijsnelheden (kamerstukken II, 1987/88, 20 366) in de Tweede 
Kamer dit voorjaar door ons gesteld dat voor het nieuwe beleid (een 
snelheidslimiet van 120 km per uur voor personenauto's op grote delen 
van de autosnelweg; op de overige delen blijft de 100-km-limiet gelden) 
voorlichting essentieel is. Naast het geven van voorlichting is ook het 
instrument van de strikte handhaving nodig om het beoogde doel: 
naleving van de nieuwe verkeersvoorschriften, te bereiken. Daarnaast 
wijzen wij deze leden er op dat een juiste naleving van de gestelde 
voorschriften voortkomt uit het besef dat niet-inachtneming ervan de 
verkeersveiligheid, dat wil zeggen iemands eigen en andermans 
veiligheid, in gevaar brengt. De mogelijkheden tot beïnvloeding van dat 
besef liggen onzes inziens bij tal van instanties onder andere de 
verkeersbonden (zoals de ANWB en de Vereniging Veilig Verkeer 
Nederland) en de scholen. 

Bij de stelling van de leden van de P.v.d.A.-fractie dat iedereen die ook 
maar enigszins bekend is met de afdoening van massaal voorkomende 
lichte verkeersdelicten beseft dat langzamerhand een onhoudbare 
situatie is ontstaan, tekenen wij aan dat precies in dat besef de grond 
voor de indiening van dit wetsvoorstel is gelegen. Wij vertrouwen er op 
dat dit voorstel nog dit kalenderjaar wet zal kunnen worden. In te veel 
gevallen wordt volgens deze leden de weigerachtigheid om opgelegde 
boetes te betalen beloond. De Commissie-Mulder drukte zich aldus uit: 
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stilzitten kan lonen. Aan de stelling van deze leden dat dit laatste niet 
alleen geldt voor lichtere verkeersovertredingen koppelen zij de vraag 
waarom dit wetsvoorstel beperkt is tot deze lichtere verkeersovertre-
dingen. 

Het antwoord op deze vraag is gelegen in het feit dat het deze laatste, 
massaal gepleegde, feiten zijn die voor een overstelpende hoeveelheid 
werk zorgen bij, deze leden memoreerden dat zelf reeds, de politie, het 
openbaar ministerie en de rechter. Indien het thans voorgestelde 
systeem van administratiefrechtelijke handhaving van verkeersvoor-
schriften eenmale zal zijn ingevoerd, kan na enige tijd worden bezien of 
het nieuwe systeem zonder bezwaar kan worden toegepast op andere 
dan verkeersdelicten. Deze mogelijkheid wensen wij bepaald niet uit te 
sluiten. Het is thans nog te vroeg om daarover stellige uitspraken te 
doen. Op dit moment is de behoefte aan een systeem van administratief-
rechtelijke handhaving voor andere dan lichte verkeersovertredingen nog 
niet zo groot, dat daartoe nu reeds voorstellen zouden moeten worden 
gedaan. 

Dat er grote verschillen van mening blijven bestaan over de wijze 
waarop de vereenvoudiging van het bestaande systeem van afdoening 
van lichte verkeersovertredingen, zoals de aan het woord zijnde leden 
signaleerden, moge waar zijn voor wat betreft de opvattingen in de 
rechtsliteratuur; voor wat betreft de beschouwingen van de verschillende 
fracties in het voorlopig verslag, menen zij een zeer grote mate van 
overeenstemming te mogen bespeuren, ook bij deze leden, over de thans 
gekozen opzet. 

Deze leden memoreerden dat de Raad van State zich in zijn advies 
heeft afgevraagd of het voorgestelde systeem niet tot een «vergroving 
van afdoening» zou kunnen leiden. In dit verband noemden deze leden 
het voorbeeld van iemand die voor zaken op reis is en niet kan weten dat 
er bij hem thuis een beschikking ligt inzake de oplegging van een admini-
stratieve boete, waartegen hij binnen dertig dagen bij de officier van 
justitie in beroep kan gaan wil de beschikking niet definitief worden. 

Wij merken op dat het stellen van een termijn voor het aanwenden van 
een rechtsmiddel in het bestuursrecht, maar ook in strafrecht, volstrekt 
gebruikelijk is. Om twee willekeurige voorbeelden te noemen: ingevolge 
artikel 13 van de Wet Arob moet een bezwaarschrift worden ingediend 
dertig dagen na de dag, waarop de beschikking gegeven is of geacht 
wordt geweigerd te zijn, en ingevolge artikel 432, eerste lid, onder a, van 
het Wetboek van Strafvordering moet het beroep in cassatie binnen 
veertien dagen worden ingesteld. Wij erkennen dat aan het ongebruikt 
laten verstrijken van een beroepstermijn belangrijke rechtsgevolgen 
verbonden zijn, maar zien niet in dat de in dit wetsvoorstel neergelegde 
regeling veel zou verschillen van hetgeen met betrekking tot de 
mogelijkheid van bezwaar of beroep in talrijke andere wettelijke 
bepalingen is vastgelegd. Met de aan het woord zijnde leden onder-
kennen wij dat de periode van een maand onder bepaalde omstandig-
heden aan de korte kant kan zijn. Mede in aanmerking nemend dat in het 
Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht voor het door die wet 
bestreken terrein één uniforme termijn van zes weken als hoofdregel 
wordt gesteld, hebben wij het onderhavige wetsvoorstel aldus 
aangepast, dat de betrokkene voortaan zes weken de tijd zal hebben om 
- eventueel - bij de officier van justitie tegen de gegeven beschikking in 
beroep te gaan. 

De aan het woord zijnde leden gewaagden van een merkwaardige 
mengeling die het voorgestelde stelsel van administratiefrechtelijke 
handhaving zou zijn geworden, doordat er sprake is van een administra-
tieve boete aan het begin en - eventueel - cassatie bij de Hoge Raad aan 
het einde van de procedure. Hierbij wezen zij nog op het beroep op de 
officier van justitie en het beroep op de kantonrechter. 
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Wij tekenen hierbij aan dat de voorgestelde administratiefrechtelijke 
rechtsgang in grote trekken overeenstemt met het systeem van 
oplegging van administratieve boeten in het belastingrecht. Ook daar 
gaat het om een specifieke rechtsgang met specifieke rechtswaarborgen. 
Hetzelfde kan worden gezegd van de administratieve rechtsgang op 
grond van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. 
Doel van het onderhavige wetsvoorstel is om de handhaving van 
bepaalde verkeersvoorschriften uit de sfeer van het strafrecht en de 
strafvordering te halen door de handhaving te doen geschieden volgens 
de in het bestuursrecht gebruikelijke methoden en beginselen. Daarmee 
is de vraag van deze leden, naar wij menen, reeds beantwoord. Uit de 
aard der zaak zijn de algemene waarborgen, ontleend aan het Wetboek 
van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, niet op de voorge-
stelde regeling van toepassing. Daarover kan geen verschil van inzicht 
bestaan. Wel zijn, zoals gezegd, algemene waarborgen, ontleend aan het 
bestuursrecht, van toepassing. Uit de gehele opzet van het voorgestelde 
systeem, waarbij wij noemen het eventuele volle beroep op de officier 
van justitie, het eventuele - eveneens volle - beroep op de kantonrechter 
en ten slotte het beroep in cassatie, blijkt dat de rechtsgang niet minder 
rechtsbescherming biedt dan een strafprocedure. Wij zien niet in, dit in 
antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden, dat bij de 
voorgestelde regeling de rechtszekerheid in het geding zou zijn. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verwezen vervolgens naar het -
inmiddels wet geworden - voorstel tot wijziging van de Wegenver-
keerswet en van de gemeentewet betreffende strafbare feiten begaan 
door onbekende bestuurders van een motorrijtuig (Stb. 1988, 164) en 
het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel betreffende de 
zogenaamde fiscalisering van parkeerboetes (kamerstukken II, 19 405). 
Het eerstgenoemde voorstel zouden wij hier verder willen laten rusten, 
aangezien wij hieronder bij de bespreking van de vragen en opmerkingen 
over artikel 8 nog op de relatie tussen dit artikel en het genoemde 
voorstel zullen ingaan. Wat het tweede voorstel aangaat, herhalen wij 
onze eerdere stellingname dat over de vraag of ook op langere termijn 
behoefte zal bestaan aan fiscalisering, nog een nadere standpuntbe-
paling zal volgen. Nu de Tweede Kamer, blijkens het onderhavige 
voorlopig verslag, zich positief heeft opgesteld tegenover dit 
wetsvoorstel, is er thans reden na te gaan of er ook op langere termijn 
behoefte zal bestaan aan zowel fiscalisering als administratieve 
afdoening. Deze vraag vormt nog onderwerp van bespreking tussen de 
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris van 
Financiën en de beide ondergetekenden. Het resultaat van de bedoelde 
bespreking zal te gelegener tijd aan de Tweede Kamer kunnen worden 
medegedeeld. In afwachting van deze mededeling menen wij met het 
bovenstaande te mogen volstaan. 

De aan het woord zijnde leden vroegen ons naar de jongste stand van 
zaken met betrekking tot de aanbevelingen van de Commissie vermin-
dering en vereenvoudiging van overheidsregelingen (Commissie-
Geelhoed) en van de Commissie kleine criminaliteit (Commissie-Roethof) 
inzake de opschoning van het regel en tekenbestand als ook één van de 
middelen om overtreding van regels terug te dringen. 

Hierboven is reeds aangegeven dat de deregulering van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens reeds ter hand is genomen. Op 2 
februari 1988 heeft de Raad voor de Verkeersveiligheid advies uitge-
bracht over voorstellen ter zake. Ook de Permanente Contactgroep voor 
de Verkeersveiligheid (PCGV) heeft op de hoofdlijnen commentaar 
gegeven. Na afloop van de in augustus van dit jaar te starten consultatie-
ronde zal het voorstel voor het nieuwe reglement om advies aan de Raad 
van State worden voorgelegd. Naar verwachting zal dit nog voor het 
einde van dit kalenderjaar kunnen geschieden. 
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Volgens deze leden zou de memorie van toelichting te vaag zijn over 
de verwachting omtrent de vermindering van de werklast voor de bij de 
uitvoering van de komende wet betrokken instanties. 

Wij wijzen deze leden er op in de memorie van toelichting uitdrukkelijk 
als een van de doeleinden van dit wetsvoorstel te hebben genoemd: een 
vermindering van de werklast vod^ de politie, voor het openbaar minis-
terie en voor de rechter. Zouden wij geen besparing aan tijd en 
mankracht van de genoemde instanties verwachten, dan zouden wij niet 
met dit voorstel zijn gekomen. In paragraaf 4, ad 1, van de memorie van 
toelichting zijn wij zo concreet mogelijk ingegaan op de verbetering van 
de doelmatigheid van het politieel en justitieel optreden bij de afdoening 
van lichte verkeersovertredingen. In die paragraaf zullen deze leden 
beschouwingen aantreffen over de huidige werkdruk bij de politie, het 
openbaar ministerie en de rechter als gevolg van het bestaande stelsel 
van strafrechtelijke afdoening. De verdacht kan momenteel passief 
afwachten hoe de verdere behandeling van zijn zaak verloopt. Automa-
tisch komt zijn zaak bij de rechter. Voordat het zover komt, is er al een 
grote hoeveelheid werk verzet om de verdachte ertoe te bewegen de 
opgelegde boete daadwerkelijk te betalen. Het voorgestelde systeem 
levert drieërlei voordeel op. De huidige wijze van registratie (welke 
geschiedt met het oog op een volgende O.M."transactie) zal vervallen, 
hetgeen voor de politie een aanzienlijke werkbesparing inhoudt. Ook de 
thans nog voorgeschreven verhoorprocedure zal vervallen. De te 
verwachten werkbesparing bij het openbaar ministerie zal, zo ontveinzen 
wij ons niet, voor een deel wegvallen doordat de voorgestelde admini-
stratieve rechtsgang werklast met zich zal brengen. Om niet in herhaling 
te vervallen verwijzen wij naar onze uitvoerige beschouwingen op de 
bladzijden 10 tot en met 12 van de memorie van toelichting. Op de te 
verwachten werkbesparing bij de kantongerechten zijn wij ingegaan op 
bladzijde 13 van de memorie van toelichting. Wij menen dat het verwijt 
van de aan het woord zijnde leden, dat onze beschouwingen over de te 
verwachten werklastvermindering te vaag zouden zijn, aan die beschou-
wingen onvoldoende recht doet wedervaren. 

Concreet vroegen deze leden welk tijdsbeslag bij voorbeeld gemoeid 
zal zijn met het horen door de officier van justitie persoonlijk van degene 
die op hem beroep heeft ingesteld. 

Bij deze vraag willen wij, alvorens wij toekomen aan de beantwoording 
daarvan, het volgende naar voren brengen. Op grond van artikel 6, 
tweede lid, dient de betrokkene bij het beroepschrift een kopie te voegen 
van de beschikking waartegen het beroep is gericht. Verder moet het 
beroepschrift, naast de personalia, de gronden vermelden waarop het 
rust. Dit betekent dat de officier van justitie, alvorens hij toekomt aan het 
horen van de betrokkene, bekend is met de gehele zaak. Ook kan hij zich 
reeds een voorlopig oordeel hebben gevormd over het beroepschrift. Het 
is niet voorgeschreven dat de officier van justitie de betrokkene altijd 
moet horen. Het horen geschiedt slechts als het verzoek daartoe is 
gedaan. Indien de betrokkene inderdaad bij de officier verschijnt, na de 
wens daartoe te kennen hebben gegeven, zal de zaak in de regel weinig 
bespreking behoeven. De officier zal reeds zijn nagegaan of er termen 
aanwezig zijn om de beschikking te vernietigen, te herzien of te 
handhaven. Bedacht moeten worden dat het bij de voorgestelde regeling 
gaat om de afhandeling van feiten die primair eenvoudig constateerbaar 
zijn en nauwelijks aanleiding kunnen geven tot discussie tussen 
overtreder en politie-ambtenaar. De aard van de zaak is zodanig dat de 
behandeling van het beroep niet veel tijd behoeft te vergen. Bij de 
opstelling van het wetsvoorstel is uitgegaan van een behandelingsduur 
van gemiddeld vijftien minuten. In dit verband willen wij deze leden er 
overigens nog op wijzen dat het niet zo is dat de officier verplicht is zelf 
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de betrokkene te horen. Denkbaar is dat een parketsecretaris de behan-
deling van beroepen voor zijn rekening neemt. 

De aan het woord zijnde leden veronderstelden dat aan het depot van 
«geldswaarden» waarschijnlijk niet onaanzienlijke beslommeringen 
verbonden zouden zijn. 

Wij verwachten dat het aantal beroepen op de kantonrechter gering zal 
zijn. Uit experimenten met een vereenvoudigd systeem van oproeping 
betreffende een aantal lichte verkeersovertredingen, welke gehouden zijn 
in de gemeente Utrecht en in het kanton Zutphen, bleek dat van degenen 
aan wie ter plaatse bij het staande houden een oproeping werd uitgereikt 
om op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip ter zitting van de 
kantonrechter te verschijnen, 3% dit ook daadwerkelijk deed. Het 
bedoelde stelsel van vereenvoudigde oproeping had een minder groot 
bereik dan de bij dit wetsvoorstel voorgestelde wijze van afdoening, 
maar beide stelsels laten zich wel in zoverre vergelijken, dat de 
betrokkene zelf in actie moet komen op de opgelegde boete aan te 
vechten. In de memorie van toelichting hebben wij een vrij ruime 
schatting gemaakt van het aantal overtreders dat in de toekomst beroep 
op de officier van justitie zal instellen: ongeveer tien procent. Wij gaan 
ervan uit dat in ongeveer vierhonderd gevallen beroep op de kanton-
rechter zal worden ingesteld, verdeeld over zo'n zestig kantongerechten. 
Per griffie van een kantongerecht zal een registratie van gemiddeld zes 
zekerheidstellingen plaatsvinden. Gespreid over een jaar betekent deze 
registratie nauwelijks een werkbelasting. Wij menen de verwachting van 
de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat aan de zekerheidstelling 
waarschijnlijk ook niet onaanzienlijke administratieve beslommeringen 
verbonden zijn, met het bovenstaande voldoende te hebben 
weersproken. 

De aan het woord zijnde leden vroegen waarop de verwachting is 
gebaseerd dat bij de zekerheidstelling in de regel sprake zal zijn van 
overgifte van een betaalcheque. Ook zagen zij er meer principiële 
beschouwingen over de zekerheidstelling op bladzijde 15 van de 
memorie van toelichting nog niet als erg overtuigend. Zij meenden dat 
onvoldoende wordt ingegaan op de situatie bij zekerheidstelling in de 
vorm van afgifte van contant geld. 

Een ontwikkeling in het betalingsverkeer na de indiening van dit 
wetsvoorstel gaf aanleiding tot bezinning over de vraag of de voorge-
stelde regeling van de zekerheidstelling wel zou kunnen worden gehand-
haafd. Wij doelen op de per 1 januari 1988 opnieuw vastgestelde 
instructies voor gebruikers en begunstigden van girobetaalkaarten en de 
instructies voor de begunstigden van cheques (eurocheques en betaal-
cheques). Deze houden, voor zover hier van belang, in, dat begunstigden 
van cheques of girobetaalkaarten de kaarten binnen twee weken na de 
datum van uitschrijving c.q. na twee weken na ontvangst ter verrekening 
moeten aanbieden. Het zal duidelijk zijn dat dit voorschrift zich slecht 
verhoudt tot de in het wetsvoorstel opgenomen regeling dat de betaal-
cheque niet wordt afgeschreven totdat de opgelegde sanctie onherroe-
pelijk is geworden. Een en ander heeft ons ertoe gebracht een nadere 
wijziging in de regeling van de zekerheidstelling voor te stellen, inhou-
dende dat de zekerheidstelling uitsluitend kan geschieden in de vorm van 
een girobetaalkaart, een betaalcheque of Eurocheque, dan wel in de 
vorm van contant geld. De beschikbaarstelling van geldswaarden achten 
wij bij nader inzien te gecompliceerd dat wij handhaving van die 
mogelijkheid zouden voorstaan. Bij overgifte van de girobetaalkaart of 
betaalcheque zal in de toekomst wel afschrijving plaatsvinden binnen de, 
ingevolge de hierboven vermelde instructies, daarvoor gestelde termijn. 
Aan het karakter van de zekerheidstelling wordt hiermede niet getornd; 
het bedrag van de zekerheidstelling, dat wordt gedeponeerd en 
vervolgens afgeschreven, zal worden teruggestort als het beroep 
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gegrond wordt verklaard door de kantonrechter of, nog later, door de 
Hoge Raad. Bij de storting van contant geld zullen de bedoelde 
instructies niet in het geding zijn. 

Op de vermogenspositie heeft deze nieuwe regeling geen invloed. Er 
was in de aanvankelijke opzet sprake van een geringe vermindering van 
de liquiditeitspositie. Hetzelfde geldt voor de nieuwe opzet. In dit opzicht 
is er geen verschil met de storting van griffierecht. In vele administratief-
rechtelijke wetten is storting van griffierecht voorgeschreven, alvorens 
het beroep in behandeling wordt genomen. Een verschil tussen de in dit 
wetsvoorstel voorgeschreven regeling kan zekerheidstelling en de 
regeling van storting van griffierecht is gelegen in het feit dat bij het 
ongegrond verklaren van het beroep door de kantonrechter of de Hoge 
Raad slechts het bedrag van de opgelegde administratieve sanctie/zeker-
heidstelling verschuldigd is en dat men niet nog eens het bedrag van het 
gestorte griffierecht kwijt is. Wij vertrouwen met het bovenstaande voor 
de aan het woord zijnde leden de positie van de betrokkene bij de zeker-
heidstelling in de vorm van afgifte van contant geld voldoende te hebben 
toegelicht. 

De aan het woord zijnde leden stelden vervolgens de verhaalsmogelijk-
heden aan de orde en meenden dat wij er te veel van uit zouden gaan 
dat de dreiging van toepassing van de dwangmiddelen de betrokkene tot 
betaling zal dwingen. 

Wij hopen zeker dat deze dreiging voor het merendeel van degenen 
aan wie een administratieve sanctie is opgelegd, een voldoende prikkel 
tot betaling zal vormen. Maar dit neemt niet weg dat wij ons er reken-
schap van hebben gegeven dat dit voor een zekere categorie wegge-
bruikers niet zal opgaan. Bij deze categorie zal tot daadwerkelijke tenuit-
voerlegging van de opgelegde sanctie moeten worden overgegaan. Een 
van de belangrijke doelstellingen van dit wetsvoorstel betreft nu juist een 
verbetering van deze tenuitvoerlegging. Naast datgene dat wij hierom-
trent in de memorie van toelichting (bladzijde 18 tot en met 21) reeds 
naar voren hebben gebracht, wijzen wij de aan het woord zijnde leden 
hier op de beslissing van de eerste ondergetekende een Centraal Justitie 
Incassobureau (CJIB) in te stellen. De inning van de opgelegde sanctie 
zal in de toekomst via het CJIB plaatsvinden. Daarmee is de aanbeveling 
inzake de incasso van boetes door de reguliere politie die toch in de wijk 
moet zijn, een aanbeveling van de Commissie-Roethof die deze leden in 
herinnering riepen, achterhaald. De, na ampele overwegingen genomen, 
beslissing van de eerste ondergetekende om het Centraal Justitie lncas-
sobureau in het leven te roepen impliceert ook het niet volgen van de 
aanbeveling inzake de mogelijkheid van privatisering van de inning. Aan 
de aanbeveling inzake het op groter schaal gebruiken van de bestaande 
verhaalsmogelijkheden ingevolge de artikelen 573, 575 en 576 van het 
Wetboek van Strafvordering, hebben wij, zo moge uit dit wetsvoorstel en 
uit de ter zake in de memorie van toelichting door ons gegeven beschou-
wingen, ruimschoots gevolg gegeven. De regeling van de genoemde 
wetsartikelen is in dit wetsvoorstel integraal overgenomen en wel in 
aangescherpte vorm. Daarnaast hebben wij aangegeven op welke wijze 
wij ons een effectievere toepassing van in het bijzonder het beslag op 
banken girosaldi voorstellen. Wat dit laatste betreft, kunnen wij nog het 
volgende mededelen omtrent onze aankondiging in de memorie van 
toelichting dat gezocht zou worden naar mogelijkheden om een zo 
effectief mogelijke wijze van beslag op bank- en girosaldi te doen plaats-
vinden. Namens de eerste ondergetekende zijn ettelijke keren bespre-
kingen gevoerd met de vertegenwoordigers van de bankinstellingen en 
van de Postbank. 

Het voorlopige resultaat van deze besprekingen is dat in beginsel 
overeenstemming is bereikt over de hoofdlijnen van de praktische 
uitvoering van de komende regeling van het beslag op bank- en girosaldi. 
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Bij deze uitvoering is uitgangspunt dat de regeling voor de banken, 
gegeven de wettelijke verplichting tot medewerking, op een zo 
eenvoudig mogelijke, hetgeen wil zeggen nagenoeg kosteloze, wijze 
dient te geschieden. De details van de te zijner tijd geldende regeling 
zullen nog nader worden uitgewerkt. De eerste ondergetekende meent 
met deze weergave van de stand van zaken van bedoeld overleg thans te 
moeten volstaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden de meer algemene vraag hoe 
de politie en de justitie de vrijkomende tijd zullen gaan gebruiken. In de 
memorie van toelichting gaven wij, zij het zeer summier, reeds aan, dat 
het in de praktijk zo zal gaan dat deze tijd meteen wordt opgevuld met 
andere werkzaamheden van zeer dringende aard, welke tot dan toe 
moest blijven liggen. Wij gaan ervan uit dat deze wet de ruimte zal 
scheppen om, naast een intensivering van de controle op de verkeers-
voorschriften in het algemeen, meer aandacht te besteden aan verkeers-
overtredingen van ernstige aard die niet onder deze wet vallen, en aan 
andere vormen van criminaliteit. Wij beseffen met de P.v.d.A.-fractie dat 
het hier om een politieke keus gaat. Het zal echter, zoals wij in het nader 
rapport reeds aangaven, eerst na de inwerkingtreding van deze wet 
mogelijk zijn daarover definitieve beslissingen te nemen. Bij de 
opmerking van deze leden dat het minder juist lijkt de keuze voor de 
besteding van de vrijgekomen tijd naar, wat zij noemden «onbestemde 
toekomst» te verschuiven, tekent de eerste ondergetekende het volgende 
aan. 

Het spreekwoord zegt dat men de huid niet moet verkopen voordat de 
beer geschoten is. Indachtig deze woorden lijkt het wijs beleid om eerst 
de totstandkoming van deze wet en vervolgens de invoering van het 
voorgestelde systeem af te wachten, alvorens al te stellige uitspraken ter 
zake te doen. De woorden «onbestemde toekomst» wekken de suggestie 
dat de totstandkoming van deze wet op een ver in de toekomst gelegen 
moment zal plaatsvinden. Dat laatste staat ons bepaald niet voor ogen. 
Wij vertrouwen dat het wetsvoorstel nog dit kalenderjaar wet zal worden 
en dat binnen afzienbare tijd daarna, afhankelijk van de benodigde 
technisch-organisatorische voorzieningen voor een goede werking van de 
nieuwe regeling, de wet in werking kan treden. 

De aan het woord zijnde leden merkten over de relatie van dit 
wetsvoorstel tot (de Grondwet en) enkele internationale verdragen inzake 
mensenrechten op dat de einduitslag wel onbeslist zal blijven totdat de 
internationale rechter zelf van zich zal doen horen. 

Wij wijzen deze leden er op dat wij in het voetspoor van de 
Commissie-Mulder, die zich op dit punt had verzekerd van zeer 
deskundige inbreng, uitgaan van de verenigbaarheid van dit voorstel met 
ter zake geldende internationale verdragen. De Raad van State deelt ons 
standpunt. Wij menen dan ook dat een eventuele uitspraak van de inter-
nationale rechter met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. 

In verband met het voorgaande zouden de leden van de P.v.d.A.-fractie 
in het bijzonder nog enig nader commentaar tegemoet willen zijn op de 
inachtneming, op basis van dit wetsvoorstel, van artikel 17 van het 
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. 

Dit verdragsartikel bepaalt, zoals deze leden ook aangaven, dat geen 
der bepalingen van het verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor 
een staat, een groep of een persoon het recht inhouden enige activiteit 
aan de dag te leggen of enige daad te verrichten welke ten doel heeft de 
rechten of de vrijheden welke in het verdrag zijn vermeld, te vernietigen 
of meer te beperken dan bij het verdrag is voorzien. 

Aan dit verdragsartikel komt volgens de jurisprudentie van de organen, 
belast met het toezicht op de handhaving van de verdragsbepalingen, 
geen zelfstandige betekenis toe. De schending van dit artikel moet 
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verband houden met een of meer van de rechten en vrijheden van het 
verdrag en de bijbehorende protocollen. De vraag naar de onverenig-
baarheid van de in dit voorstel neergelegde regeling komt eerst aan de 
orde, indien zou worden vastgesteld dat het voorgestelde systeem zich 
niet verdraagt met een ander verdragsartikel, in dit geval dan artikel 6, 
dat het recht op toegang tot de rechter waarborgt. In de memorie van 
toelichting is uitvoerig stil gestaan bij de verenigbaarheid van dit 
wetsvoorstel met artikel 6 van het verdrag. Onze beschouwingen 
daaromtrent konden de instemming wegdragen van de Raad van State. 
Ervan uitgaande dat dit wetsvoorstel uit verdragsoogpunt aanvaardbaar 
is, kan de vraag naar de strijdigheid van het voorstel met artikel 17 
blijven rusten. Voor de goede orde wijzen wij deze leden in dit verband 
nog op de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
van 8 juni 1976 in de zaak Engel en anderen tegen Nederland (reeds 
vermeld op blz. 26 onderaan van de memorie van toelichting) en dan nog 
in het bijzonder op de rechtsoverweging op blz. 42, waarin het Hof op de 
betekenis van artikel 17 is ingegaan. Van het ongedaan maken van 
toegekende rechten is bij dit wetsvoorstel in het geheel geen sprake. De 
voorgestelde regeling, zo is in de memorie van toelichting uitvoerig 
uiteengezet, kan de toets aan de door het Europees verdrag vereiste 
rechtsbescherming doorstaan. 

Wij bestrijden de opvatting van deze leden dat dit wetsvoorstel op 
tamelijk willekeurige wijze een scheiding zou aanbrengen tussen wel en 
niet (meer) strafbare feiten. Wij wijzen er op dat dit wetsvoorstel voort-
bouwt op het sinds 1959 geldende Besluit politietransactie. Dat besluit 
dient ertoe om veel voorkomende (vooral verkeersovertredingen van 
eenvoudige aard en betrekkelijke geringe ernst op een eenvoudige en 
snelle wijze af te doen. Als - nu nog - de verdachte een transactie-
aanbod aanvaardt door betaling van een daarvoor vastgesteld bedrag, 
vervalt het recht tot strafvervolging. Het opmaken van een procesverbaal 
door de politie blijft dan achterwege en de verdere afhandeling van de 
zaak op het parket en eventueel voor de rechter blijft eveneens 
achterwege. De feiten, vermeld in de bij het Besluit gevoegde bijlage, 
zijn dezelfde als die vermeld in de bijlage bij dit wetsvoorstel. Zij 
betreffen uitsluitend feiten van lichte aard, die eenvoudig te constateren 
zijn en waarover niet gemakkelijk een discussie kan ontstaan tussen de 
overtreder en de opsporingsambtenaar. Wij wijzen deze leden er verder 
op, dat ingevolge artikel 2, tweede lid, van het wetsvoorstel in de bijlage 
evenmin zijn opgenomen die feiten/gedragingen waarbij letsel aan 
personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht. Deze 
gedragingen vallen buiten het bereik van de voorgestelde regeling. De 
scheiding tussen gedragingen die wel en die niet onder het voorgestelde 
systeem zullen vallen, zouden wij, gelet op het bovenstaande, als 
weloverwogen willen kenschetsen en allerminst als willekeurig, zoals 
deze leden deden. 

Het wetsvoorstel voorziet inderdaad in een constructie, waarbij de 
bijlage bij algemene maatregel van bestuur kan worden gewijzigd. Deze 
constructie, wij wijzen er wellicht ten overvloede op, stemt overeen met 
die welke voor een aangelegenheid als de onderhavige is aanbevolen 
door de Commissie Wetgevingsvraagstukken in haar Eindrapport «Orde 
in de regelgeving» (10 december 1985). Deze constructie wordt door 
deze leden vergeleken met een afgrenzing door schuivende panelen. Het 
lijkt ons goed in gedachten te houden dat bij welke wijziging van de 
bijlage ook, of om aan te sluiten bij de beeldspraak van de leden: in 
welke richting de panelen ook moge verschuiven, het zicht op het doel 
van die wijziging behouden blijft, te weten een zo effectief mogelijke 
handhaving van de in het geding zijnde verkeersvoorschriften. 

De aan het woord zijnde leden gingen vervolgens in op de dwangmid-
delen, toe te passen als de overtreder nalatig blijft het bedrag van de 
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opgelegde administratieve sanctie te betalen. Zij meenden dat aan de 
inneming van het rijbewijs praktische problemen zijn verbonden, 
aangezien de politie het rijbewijs doorgaans zal moeten halen. 
Vervolgens wezen zij op de registratie van de inneming nadat alsnog het 
bedrag van de opgelegde administratieve sanctie is voldaan. Ten slotte 
wezen zij op de controle op de naleving van het met de inneming 
gepaard gaande verbod om zonder rijbewijs aan het verkeer deel te 
nemen. Zij kwalificeerden de «pakkans» in dit verband als vrijwel nihil. 

De opmerkingen van deze leden stellen ons in de gelegenheid nog 
eens duidelijk aan te geven welke betekenis aan het voorgestelde dwang-
middel toekomt en op welke wijze de inneming van het rijbewijs in de 
praktijk zal worden geëffectueerd. Hieraan voorafgaande kunnen wij deze 
leden reeds meedelen dat wij in hun opmerkingen aanleiding hebben 
gezien de voorgestelde regeling in enkele opzichten aan te scherpen. 

Indien de officier van Justitie door de kantonrechter is gemachtigd om 
het dwangmiddel van de inneming voor het rijbewijs toe te passen, zal hij 
aan de betrokkene een kennisgeving zenden om het rijbewijs op een door 
hem nader te bepalen datum, tijdstip en plaats in te leveren. Wij hebben 
het wetsvoorstel aangevuld in deze zin dat de termijn van één maand 
gedurende welke het rijbewijs is ingenomen eerst aanvangt op de datum 
van daadwerkelijke inlevering. Blijft de betrokkene nalatig om het 
rijbewijs in te leveren, dan geldt desalniettemin dat hem de bevoegdheid 
om met een motorrijtuig, waarvoor het rijbewijs is vereist aan het verkeer 
deel te nemen reeds ontzegd is met ingang van de dag waarop de 
inlevering van het rijbewijs had moeten plaatsvinden. Deze wijzigingen 
van de aanvankelijke opzet van de inneming van het rijbewijs komen 
onzes inziens de effectiviteit van het voorgestelde dwangmiddel ten 
goede. Naar onze mening dient de officier van Justitie invloed uit te 
oefenen op het tijdstip waarop de inlevering zal moeten plaatsvinden. Als 
gevolg daarvan kan het tijdstip waarop de registratie een aanvang neemt 
ook precies worden vastgesteld. Dit laatste is weer van belang voor de 
vraag met ingang van welk moment de betrokkene niet aan het verkeer 
mag deelnemen. Wij stellen ons voor dat de daadwerkelijke inlevering 
van het rijbewijs het meest praktische zou kunnen plaatsvinden op het 
politiebureau. 

De aan het woord zijnde leden wezen op de noodzaak tot registratie 
van de inneming en de inlevering van het rijbewijs. Deze registratie zal 
aldus geschieden, dat tegelijk met de verzending van de kennisgeving 
het Centraal Register Rijbewijzen, ondergebracht bij de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer te Veendam, langs elektronische weg wordt geïnfom-
reerd over de inneming van het rijbewijs. 

Het zal voorkomen, daarin moeten wij de leden van de P.v.d.A.-fractie 
gelijk geven, dat de politie het rijbewijs zal moeten ophalen. Dat zal voor 
de betrokkene een kostbare aangelegenheid worden, gegeven het 
bepaalde in artikel 30, tweede lid, van het wetsvoorstel, dat inhoudt dat 
de kosten van het ophalen voor rekening komen van de betrokkene. Die 
kosten, welke op een forfaitair bedrag zullen worden gesteld, komen bij 
het bedrag van de - inmiddels verhoogde - administratieve sanctie. 
Daarbij komt dat, indien de officier van justitie is gemachtigd om het 
dwangmidel van de inneming van het rijbewijs toe te passen, hij veelal 
ook gemachtigd zal zijn het dwangmiddel van de buitengebruikstelling 
toe te passen. Wordt tot dit laatste overgegaan, dan worden de kosten 
voor de betrokkene doorgaans nog hoger. Een en ander geeft aan dat de 
dreiging van de toepassing van de genoemde dwangmiddelen veelal 
voldoende zal zijn om de wanbetaler tot betaling te bewegen en dat aan 
die dreiging reële betekenis toekomt. Met deze leden erkennen wij dat, 
indien het inderdaad komt tot inneming van het rijbewijs, de effectiviteit 
van het daarmee gepaard gaan de verbod om te rijden, in hoge mate 
afhangt van de pakkans. Met de hierboven aangegeven nieuwe regeling 
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omtrent de registratie hopen wij de randvoorwaarden voor een daadwer-
kelijke handhaving van het verbod om te rijden te hebben geschapen. 
Wij zouden deze leden er ten slotte op willen wijzen dat op grond van het 
bepaalde in artikel 28, derde lid, tweede volzin van het wetsvoorstel de 
toepassing van het dwangmiddel de verschuldigdheid van het bedrag van 
de administratieve sanctie niet wordt opgeheven. Hetgeen betekent dat 
na afloop van de termijn gedurende welke het rijbewijs daadwerkelijk 
was ingenomen, volgens de letter van de wet hetzelfde dwangmiddel 
nogmaals kan worden toegepast of dat een van de twee overige dwang-
middelen alsdan in aanmerking worden genomen. Een en ander moge 
voor de aan het woord zijnde leden duidelijk maken, dat het door hen in 
het bijzonder genoemde dwangmiddel van de inneming van het rijbewijs 
niet geïsoleerd in beschouwing moet worden genomen. Het is het 
samenstel van de voorgestelde dwangmiddelen, neergelegd in de 
artikelen 26 tot en met 30, waarvan wij verwachten dat daarmee een 
daadwerkelijke, zo effectief mogelijke tenuitvoerlegging van de 
opgelegde administratieve sanctie kan plaatsvinden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie gingen vervolgens in op de rechtsbe-
scherming van de kentekenhouder. Daarbij verwezen zij naar het voorge-
stelde artikel 5, dat bepaalt dat de administratieve sanctie wordt 
opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de 
gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. Het is waar, zoals 
deze leden constateerden, dat de kentekenhouder zelf in actie moet 
komen indien de administratieve sanctie aan hem is opgelegd op het 
moment dat de auto reeds door hem is verkocht of indien de auto is 
gestolen. Bij de stelling dat de kentekenhouder aansprakelijk wordt 
gesteld voor iets dat hem kennelijk niet kan worden toegerekend, 
tekenen wij aan dat wij ons op het standpunt stellen dat de kenteken-
houder in beginsel aansprakelijk is voor hetgeen er met zijn voertuig 
geschiedt. Deze risicoaansprakelijkheid komt ons niet onredelijk voor. Zij 
brengt wel mee dat de kentekenhouder, in geval van verkoop van zijn 
auto, door middel van overlegging van het bewijs van overschrijving van 
het kenteken zal moeten aantonen dat de auto ten tijde van de oplegging 
van de administratieve sanctie niet meer op zijn naam was gesteld. Dat 
behoeft voor de betrokkene, indien de overschrijving volgens de ter zake 
geldende wettelijke regeling is geschied, ook geen probleem op te 
leveren. In geval van diefstel zal de zaak evenmin moeilijk liggen. Door 
een afschrift van het proces-verbaal van aangifte van de diefstal van de 
auto over te leggen, zal aanstonds duidelijk zijn dat de administratieve 
sanctie ten onrechte aan hem is opgelegd. 

Deze leden meenden dat in de praktijk de kentekenhouder in de 
problemen zal geraken aangezien juist met zijn toestemming door een 
ander van het voertuig gebruik is gemaakt, hetzij door een lid van de 
familie, hetzij door iemand die het voertuig in leen heeft van een autover-
huurbedrijf. In beide gevallen zal inderdaad de kentekenhouder aanspra-
kelijk zijn en dit achten wij ook juist. Zouden wij in de door deze leden 
genoemde gevallen een disculpatie-mogelijkheid opnemen, dat lopen de 
politiële autoriteiten het risico van het kastje naar de muur te worden 
gestuurd. Onze opvatting is dat voor wat betreft de categorie verkeers-
overtredingen waarop dit wetsvoorstel betrekking heeft, uitgangspunt 
kan zijn dat degene op wiens naam het kenteken van de auto staat 
geregistreerd, in beginsel verantwoordelijk is voor hetgeen met zijn 
voertuig gebeurt. Indien de auto vrijwillig aan een huisgenoot ter 
beschikking wordt gesteld, loopt de kentekenhouder daarmee in de 
toekomst het risico dat hij de door de huisgenoot opgelopen maar aan 
hem als kentekenhouder opgelegde administratieve sanctie voor zijn 
rekening moet nemen. De vraag of, dan wel hoe de kentekenhouder het 
verschuldigde bedrag van de «lichte» overtreder wil terugvorderen, wordt 
beheerst door de regels van het burgerlijk recht. In die vraag behoeft de 
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overheid niet te treden. Voor het geval er sprake is van een leasecontract 
of van een huurcontract ligt de zaak niet anders. In dergelijke contracten 
komen in de praktijk vrijwel altijd vrijwaringsclausules voor. Overigens 
draagt de verhuurder of lessor altijd zekere risico's met betrekking tot 
het verhuurde object of het lease-object. Indien de verhuurder c.q. lessor 
het bovengeschetste risico wil ontlopen, zal hij in het huurcontract c.q. 
leasecontract daartoe een vrijwaringsclausule moeten opnemen. Het zou 
onzes inziens ongerijmd zijn dat het onbetaald blijven van een opgelegde 
administratieve sanctie wegens het begaan van een verkeersovertreding 
voor risico van de overheid zou moeten komen wegens een gebrekkig 
geregelde contractuele verhouding. 

Deze leden stelden verder dat als het voertuig wel tegen de wil van de 
kentekenhouder is gebruikt een beroep veelal ook zonder effect zou zijn 
aangezien degene die in beroep komt de omstandigheden niet kent 
waaronder de gedraging plaatsvond (bij diefstal of joyriding). 

Deze stellingname is ons niet duidelijk. Als er sprake is van diefstel of 
joyriding en de kentekenhouder weet dit bij zijn beroep op de officier aan 
te tonen, zal dat enkele gegeven voor de laatstgenoemde voldoende 
grond opleveren om de beschikking te vernietigen. Daarmee eindigt voor 
de kentekenhouder de zaak. 

Degene die met instemming van de eigenaar/houder gebruik maakt 
van de auto, kan, indien daartoe aanleiding bestaat, de kentekenhouder 
zover zien te krijgen dat hij in beroep gaat. Per slot van rekening heeft hij 
de kentekenhouder ook zover gekregen de auto aan hem ter beschikking 
te stellen. Als de kentekenhouder, zoals deze leden enkele malen met 
nadruk stelden, vrijwillig van zijn auto gebruik liet maken, ligt daarmee 
geheel in lijn dat de kentekenhouder vrijwillig op zich neemt in beroep te 
gaan bij de officier van justitie. Weigert de kentekenhouder zonder dat 
daarvoor goede gronden zijn, dan zou dat van invloed kunnen zijn op de 
mogelijkheid de opgelegde sanctie van de gebruiker terug te vorderen. 

Wat betreft de verhouding tussen de bovenbesproken regeling en de 
procedure, zoals neergelegd in het - inmiddels wet geworden en op 1 
mei j l . in werking getreden - voorstel van Wet tot wijziging van onder 
andere artikel 40 van de Wegenverkeerswet, verwijzen wij hen allereerst 
naar onze beschouwing ter zake op blz. 2 van de memorie van antwoord 
van 16 november 1987 bij laatstbedoeld voorstel (kamerstukken II, 
1987-1988, 19 093, nr. 7). Voorts verwijzen wij hen naar onze beschou-
wingen over de bedoelde relatie in het nader rapport aan de Koningin 
van 13 november 1987. Op beide plaatsen zijn wij ingegaan op het 
verband tussen beide voorstellen. Kort gezegd komen de door ons 
gegeven beschouwingen er op neer dat de regeling van dit wetsvoorstel 
gestrenger is dan die van het nieuwe artikel 40 WVW, aangezien laatst-
genoemd artikel de kentekenhouder meer mogelijkheden biedt om zich 
van de oplegging van een sanctie te vrijwaren. Het nieuwe artikel 40 past 
in een stelsel van strafrechtelijke handhaving; artikel 5 van dit 
wetsvoorstel sluit aan bij een stelsel van bestuurlijke handhaving. Ook de 
Wet op de motorrijtuigenbelasting behelst zodanig stelsel en ook bij die 
wet wordt uitgegaan van de risico-aansprakelijkheid van de kenteken-
houder. Een laatste opmerking over de relatie tussen artikel 5 van dit 
wetsvoorstel en artikel 40 WVW betreft het volgende. Laatstbedoeld 
artikel behoudt vooralsnog zijn betekenis voor die feiten die buiten het 
bereik van dit wetsvoorstel vallen. Te denken valt, wij vermeldden dit 
reeds in het nader rapport aan de Koningin, aan verkeersovertredingen 
waarbij schade is toegebracht of waarbij letsel is ontstaan. 

Artikel 5 van het Europese mensenrechtenverdrag, dat deze leden 
noemden, speelt naar onze mening bij de bovenbesproken aangelegen-
heden geen rol. Dit verdragsartikel bepaalt, voor zover hier van belang, 
dat een ieder recht heeft op persoonlijke vrijheid en veiligheid en dat 
niemand van zijn vrijheid mag worden beroofd, behalve in enkele in het 
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artikel zelf opgesomde gevallen en langs wettelijke weg. Met vrijheids-
ontneming in de zin van dit verdragsartikel heeft dit wetsvoorstel niet van 
doen. Voor het geval dat deze leden abusievelijk artikel 5 noemden, maar 
het oog hadden op artikel 6 van het verdrag, merken wij op geen strijd 
met dat verdragsartikel aanwezig te achten. Het artikel waarborgt, voor 
zover hier van belang, een ieder recht op een eerlijk proces bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafver-
volging. In de memorie van toelichting hebben wij uitvoerig aangegeven 
dat artikel 6 van toepassing is op het in dit wetsvoorstel voorgestelde 
stelsel. Degene aan wie niet een administratieve sanctie is opgelegd, kan 
artikel 6 bezwaarlijk inroepen, aangezien tegen hem geen strafvervolging 
in de zin van dat artikel is ingesteld. 

Ten slotte stelden deze leden een vraag omtrent de rechtsgelijkheid 
tussen veroorzakers van relatief zwaardere verkeersdelicten en veroor-
zakers van lichtere verkeersovertredingen. Volgens deze leden zou het in 
de praktijk er op neer komen dat het administratiefrechtelijk gevolg 
aanzienlijk harder aankomt dan het strafrechtelijk gevolg. Bij de door 
deze leden getrokken vergelijking tekenen wij het volgende aan. 

Wij gaan ervan uit dat de geregistreerde eigenaar/houder doorgaans 
ook de daadwerkelijke bestuurder is. Indien er echter sprake is van een 
onbekende bestuurder, wordt de eigenaar/houder ingevolge de in dit 
wetsvoorstel opgenomen regeling zonder meer aansprakelijk gesteld. 
Ook onder vigeur van het nieuwe artikel 40 van de Wegenverkeerswet 
wordt de eigenaar/houder aansprakelijk gesteld, zij het niet zonder meer, 
maar in beginsel. Hij kan namelijk verkiezen de bestuurder bekend te 
maken. Doet hij dat niet en verkiest hij te voldoen aan een hem toege-
zonden transactie-aanbod van de politie, dan is er voor wat betreft de 
toepassing van beide regelingen geen verschil. Maakt de eigenaar/ 
houder de bestuurder wel bekend, dan wordt de boete opgelegd aan de 
laatstgenoemde. Dat laatste maakt het onderhavige wetsvoorstel 
inderdaad niet mogelijk. Het administratiefrechtelijk karakter van de 
voorgestelde regeling brengt mee dat een risicoaansprakelijkheid bij een 
inbreuk op bepaalde verkeersvoorschriften aanvaardbaar is. Voor wat 
betreft de belangrijke verkeersvoorschriften, die ook in de toekomst 
strafrechtelijk gesanctioneerd blijven, menen wij dat van de eigenaar of 
houder mag worden verwacht dat hij er toe medewerkt dat met zijn 
motorrijtuig geen strafbare feiten worden begaan welke bij gebreken van 
een bekende dader onbestraft blijven. Die medewerking kan hij geven 
door zelf de boete te voldoen dan wel door de gebruiker bekend te 
maken. Anders dan deze leden, zouden wij dit laatste geval niet willen 
kwalificeren als «ontsnappingsmogelijkheid». In het laatste geval wordt 
recht gedaan aan het doel van de regeling: zorgen dat strafbare feiten, 
begaan door een onbekende bestuurder, gestraft worden. Ten slotte 
wijzen wij deze leden er op dat het nieuwe artikel 40 WVW ten doel 
heeft de opsporing van de dader te vergemakkelijken. Wij achtten de 
nieuwe regeling, die op 1 mei j l . van kracht werd, onontbeerlijk voor de 
handhaving van de tegelijkertijd van kracht geworden regeling inzake de 
nieuwe snelheidslimieten. 

Met genoegen namen wij kennis van de instemming van de leden van 
de V.V.D.-fractie met de hoofdlijnen van dit wetsvoorstel. Deze leden 
liepen vervolgens enkele onderdelen van de voorgestelde regeling na en 
gaven daarbij te kennen zich te kunnen vinden in de door ons gedane 
voorstellen en de daarvoor in de memorie van toelcihting gegeven 
motivering. Deze beschouwingen geven geen aanleiding tot een 
bijzondere reactie van onze kant. Wij herhalen onze erkentelijkheid voor 
de door deze leden betuigde instemming. 

Een punt waarvoor deze leden nog wel in het bijzonder onze aandacht 
vroegen, betreft de invoering van de risico-aansprakelijkheid van de 
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kentekenhouder. Zij vroegen of er toch niet een mogelijkheid is om een 
disculpatie voor de kentekenhouder te introduceren. 

Deze mogelijkheid is er wel, waarbij wij zouden willen wijzen op het 
door de aan het woord zijnde leden zelf reeds vermelde, gewijzigde 
artikel 40 van de Wegenverkeerswet. Volgens dat artikel vervalt 
inderdaad de aansprakelijkheid van de kentekenhouder indien hij tijdig de 
naam en het adres van de bestuurder bekend maakt. Hierboven zijn wij in 
reactie op gelijkluidende vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
ingegaan op de relatie tussen de regeling van dit wetsvoorstel en artikel 
40 WVW. Wij mogen deze leden naar die beschouwingen verwijzen. 
Onze conclusie is dat er wel een mogelijkheid is om de risico-aansprake-
lijkheid voor de kentekenhouder te beperken, maar dat wij zodanige 
beperking bij de handhaving van de lichte verkeersfeiten, waarop dit 
wetsvoorstel betrekking heeft, niet nodig of wenselijk achten. De betrok-
kenen staan immers andere middelen ten dienste om het bedrag van de 
sanctie te verhalen op de gebruiker van de auto. 

De leden van de D66-fractie constateerden terecht dat de werklast van 
de politie, het openbaar ministerie en de rechter zodanig groot is 
geworden, dat niet meer gesproken kan worden van een behoorlijke 
mogelijkheid dat handhaving van de gestelde verkeersvoorschriften. Zij 
maakten nog melding van de, te betreuren en af te keuren, houding van 
sommigen om opgelegde parkeerboetes en andere boetes onbetaald te 
laten in de heiaas niet altijd ijdele hoop dat de daadwerkelijke inning van 
de opgelegde boete achterwege blijft. 

Dat deze leden ons uitgangspunt onderschreven, dat terughou-
dendheid moet worden betracht met het stellen van regels en tekens op 
verkeersgebied, stemt ons tot voldoening. Met instemming lazen wij hun 
conclusie dat er geen principiële bezwaren in de weg staan aan de 
voorgestelde regeling en verder dat deze leden de doelstelling van de 
voorgestelde regeling onderschreven. Graag gaan wij hieronder in op de 
bij deze leden nog gerezen vragen over het wetsvoorstel. 

Deze leden gingen in op de werking van het geautomatiseerd Bekeu-
ringen-Afhandelingssysteem (BAS). Hun veronderstelling, dat veeleer de 
geautomatiseerde verwerking van de boetes werkbesparing zal opleveren 
dan de omzetting van de strafrechtelijke boete in een administratieve 
sanctie, is voor een deel juist. Wel is het zo, dat een geautomatiseerd 
systeem slechts optimaal kan werken bij het voorgestelde systeem. Deze 
leden geven zelf verderop in hun betoog reeds aan wat hiervan de reden 
is. Door de bij dit wetsvoorstel in te voeren risico-aansprakelijkheid van 
de kentekenhouder, kan in de toekomst worden afgezien van het 
meezenden van antwoordkaarten. Terecht constateerden deze leden dat 
daardoor voortaan de nodige werkbesparing optreedt. Hun stelling dat 
het ook in het huidige (strafrechtelijke) systeem mogelijk zou zijn de 
kentekenhouder aansprakelijk te stellen, achten wij slechts ten dele juist. 
Zoals wij hierboven in reactie op het betoog ter zake van de leden van de 
fractie van de P.v.d.A. hebben gesteld, zal voor ernstige feiten een strikte 
risicoaansprakelijkheid bezwaarlijk kunnen worden ingevoerd. Voor het 
verkeersverdrag, opgenomen in de bijlage bij dit wetsvoorstel, achten wij 
een risico-aansprakelijkheid van de kentekenhouder echter aanvaardbaar. 

Op hetgeen deze leden naar voren brachten over het voorgestelde 
artikel 5 en over de positie van verhuur- en leasebedrijven zijn wij 
hierboven reeds ingegaan in reactie op gelijkluidende vragen en opmer-
kingen van de leden van de P.v.d.A.-fractie. Wij mogen deze leden naar 
onze aldaar gegeven beschouwingen verwijzen. Wij hopen dat de leden 
van de D66-fractie, die te kennen gaven toch wel moeite te hebben met 
dit onderdeel van het wetsvoorstel, zich door die beschouwingen laten 
overtuigen dat voor de lichte verkeersfeiten, waar het bij dit voorstel om 
gaat, een alleszins redelijk uitgangspunt is, dat de eigenaar/houder van 
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een voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor hetgeen er met dat 
voertuig gebeurt. 

De aan het woord zijnde leden gingen vervolgens in op de 
mogelijkheid voor de betrokkene om tegen de gegeven beschikking in 
beroep te gaan bij de officier van justitie. Hun concrete vraag was of wij 
verwachten dat de voorgestelde beroepsregeling geen problemen zal 
opleveren. 

Wij erkennen dat de administratieve procesgang werklast voor de 
officier van justitie zal opleveren. Maar bedacht moet wordt dat de 
betrokkene zelf actie moet ondernemen. Hij moet binnen de gestelde 
termijn een beroepschrift inzenden. Bij het beroepschrift zal hij een kopie 
moeten voegen van de beschikking waartegen het beroep is gericht. Van 
essentieel belang is dat hij de gronden moet vermelden, waarop het 
beroepschrift berust. Deze vereisten zorgen ervoor dat de officier van 
justitie een zo volledig mogelijk inzicht verwerft in de zaak. Daarbij mag 
men niet uit het oog verliezen dat de zaken waar het hier om gaat van 
eenvoudige aard zijn. De betrokkene zal niet kunnen volstaan met het 
simpele verweer in de trant van «ik reed niet te hard», maar zal in zijn 
beroepschrift feiten en omstandigheden moeten noemen, op grond 
waarvan hij meent dat hem ten onrechte een administratieve sanctie is 
opgelegd. De in artikel 6 aan het indienen van een beroepschrift gestelde 
vereisten maken het onzes inziens mogelijk dat de officier van justitie op 
snelle wijze op het beroep kan beslissen. Terugkerend naar de vraag van 
deze leden: wij verwachten dat de administratieve procesgang voor de 
officier van justitie geen problemen zal opleveren, gelet op de te 
verwachten geringe werklast. Bij het getal van 400 000 beroepen dat 
deze leden noemden, willen wij het misverstand wegnemen dat het hier 
zou gaan om daadwerkelijk ingestelde beroepen. Het betreft een 
inschatting van de mogelijke beroepen. In de memorie van toelichting 
(blz. 11) hebben wij aangegeven dat wij het aannemelijk achten dat in de 
toekomst, volgens een ruime schatting, slechts 10% van degenen die 
momenteel niet ingaan op het transactie-aanbod van het openbaar minis-
terie, in de toekomst beroep op de officier van justitie zullen instellen. 
Het aantal beroepen op de officier van justitie onder het nieuwe systeem 
zal daarmee geen 400 000, zoals deze leden vermoedden, maar 40 000 
bedragen, verdeeld over negentien arrondissementen/parketten. In het 
hierboven geschetste systeem van beroep zien wij, in relatie tot het straf-
rechtelijk systeem, een extra werkbesparing die met invoering van meer 
geavanceerde boete-incassosystemen alleen niet bereikt zou kunnen 
worden. Tot onze voldoening merkten de leden van de D66-fractie op dat 
zij tegen de zekerheidstelling geen principiële bezwaren koesterden. 

Door het maximumbedrag in artikel 2 te stellen op f 500 is aange-
sloten bij het bedrag gelijk aan dat van de eerste geldboetecategorie. De 
Commissie-Mulder ging, op niet nader aangeduide gronden, uit van een 
maximumbedrag van f 300. Een bedrag dat geen aansluiting heeft bij 
elders in de wetgeving vastgelegde bedragen. Bij de opmerking van deze 
leden dat zij het bedrag van f 500 wat aan de hoge kant vinden, tekenen 
wij aan dat het gaat om een maximumbedrag. Zoals deze leden uit de 
bijlage bij het wetsvoorstel kunnen opmaken, is het maximumbedrag van 
de administratieve sanctie vooralsnog bepaald op f 140. 

Het naast elkaar kunnen bestaan in de toekomst van drie stelsels van 
parkeerregulering, hetgeen deze leden minder fraai achtten, noodzaakt 
naar onze mening tot een zo goed mogelijke afstemming van de 
genoemde stelsels. Wij herhalen onze stellingname uit de memorie van 
toelichting dat het driehoeksoverleg van de burgemeester, de korpschef 
van de politie en de officier van justitie de meest geschikte plaats lijkt 
om die afstemming te laten plaatsvinden. 

De aan het woord zijnde leden vroegen in dit verband om een 
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toelichting op de verhouding van elk van de stelsels tot de zogenaamde 
wegsleepregeling. 

Voor wat betreft het bestaande stelsel, waarbij het parkeren via de 
strafrechtelijke weg gehandhaafd wordt, wijzen wij er op dat ten aanzien 
van dat stelsel de bestaande wegsleepregeling ongewijzigd kan worden 
toegepast. Voor wat betreft dit wetsvoorstel, wijzen wij deze leden op de 
voorgestelde wijziging van artikel 43a van de Wegenverkeerswet, ertoe 
strekkende dat wordt voorkomen dat de bestaande regeling inzake het 
wegsiepen niet zou kunnen worden toegepast voor parkeerovertredingen 
die in de toekomst langs administratiefrechtelijke weg worden gehand-
haafd. In wetsvoorstel 19 405 betreffende de zgn. fiscalisering van 
parkeerboeten is geen voorziening opgenomen met betrekking tot de 
toepassing van de wegsleepregeling. Er bestaat onzerzijds ook geen 
voornemen de toepassing van de wegsleepregeling mogelijk te maken 
ten aanzien van parkeerregulering die langs fiscaalrechtelijke weg wordt 
gehandhaafd. In die gevallen achten wij de wielklem een beter handha-
vingsinstrument. Overigens wijzen wij deze leden er op dat momenteel 
een herziening van de bestaande wegsleepregeling en de wettelijke 
regeling van de wielklem worden voorbereid. 

Met genoegen lazen wij dat de leden van de D66-fractie het met ons 
eens waren dat de voorgestelde regeling onder de werking van artikel 6 
van het Europees Verdrag valt. 

De beschouwingen van de leden van de S.G.P.-fractie over het huidige 
systeem van strafrechtelijke afdoening behoeven geen bijzondere reactie 
onzerzijds. Wij leidden er uit af dat zij de wenselijkheid tot wijziging van 
dat systeem kunnen onderschrijven. Wij beschikken niet over een 
berekening op grond waarvan zou kunnen worden aangegeven welke 
kosten gemoeid zijn met de afdoening van één enkele overtreding, indien 
de verdachte/veroordeelde alle rechtsmiddelen zou aanwenden om 
vervolging, veroordeling of executie te ontgaan c.q. te vertragen. Dat 
deze kosten in zodanig geval niet in verhouding staan tot de aard van de 
overtreding, lijkt ons duidelijk. Wel wijzen wij deze leden er op dat het 
een illusie zou zijn te menen dat de kosten van het politie- en justitieap-
paraat zouden kunnen opwegen tegen de uiteindelijke baten. De 
opsporing, de vervolging en de berechting dienen de handhaving van de 
rechtsorde, hetgeen onverlet laat het streven de kosten van de rechts-
handhaving zo laag mogelijk te doen zijn en de effectiviteit van de 
rechtshandhaving zo hoog mogelijk. 

In navolging van enkele eerder in het voorlopig verslag aan het woord 
zijnde fracties vroegen deze leden op welke wijze de bij de politie en de 
justitie vrijkomende capaciteit zal worden gebruikt. Wij mogen deze 
leden in het bijzonder verwijzen naar onze hierboven gegeven reactie op 
een soortgelijke vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie. Kort gezegd 
menen wij dat daaromtrent nu nog geen al te stellige uitspraken moeten 
worden gedaan. Maar het meest aannemelijk lijkt dat de verminderde 
werklast bij de betrokken instanties ruimte zal scheppen om aandacht te 
besteden aan zwaardere taken op het terrein van het verkeer of 
daarbuiten. 

De aan het woord zijnde leden stelden de vraag in welke richting onze 
gedachten gaan als de ervaring met de voorgestelde regeling aanleiding 
zou geven tot het overwegen van enigerlei uitbreiding van het bereik van 
de categorie gedragingen en waarvan een dergelijke uitbreiding afhan-
kelijk wordt gemaakt. 

Wij stellen voorop eerst de werking van de nieuwe wet te willen 
afwachten, alvorens wij ons gaan bezinnen op de vraag of het nieuwe 
systeem ook toepasbaar is op andere dan (lichte) verkeersovertredingen. 
Wij achten de vraag van deze leden hieromtrent dan ook prematuur. 
Niettemin houdt de vraag ons wel bezig. Zonder ons nu reeds te willen 
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vastleggen op enige uitspraak omtrent een toekomstige uitbreiding van 
de werkingssfeer van de nieuwe wet, kunnen wij ons voorstellen dat ook 
feiten, dicht tegen de eigenlijke verkeerswetgeving aanliggend, zich in de 
toekomst zouden lenen voor een administratiefrechtelijke handhaving. 
Meer concreet valt dan te denken aan het zogenaamde zwart en grijs 
rijden in het openbaar vervoer. 

Deze leden hebben ons misverstaan indien zij menen dat wij de 
vervolging en berechting van lichte verkeersovertredingen niet zinvol 
zouden achten. Dit wetsvoorstel strekt er nu juist toe de handhaving van 
de bedoelde voorschriften weer zo effectief mogelijk te laten zijn. Bij de 
door deze leden aangehaalde zinsnede hadden wij het oog op die hande-
lingen die, ervan uitgaande dat de wanbetaler, ondanks alle inspanningen 
van de politiële en justiële autoriteiten, toch de dans zal ontspringen in 
die zin dat een daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de opgelegde boete 
achterwege blijft, alsdan voor niets blijken te zijn verricht. In die zin is er, 
zoals deze leden zelf reeds veronderstelden, sprake van onevenredigheid 
tussen «kosten» en «baten», als men die terminologie in dit verband wil 
bezigen. Ons doel is om met de in dit wetsvoorstel neergelegde regeling 
een effectieve handhaving van de gestelde voorschriften mogelijk te 
maken en de betrokken instanties daartoe slechts die handelingen te 
laten verrichten die tot dat doel dienstig zijn. 

De aan het woord zijnde leden gaven te kennen, na lezing van onze 
uitvoerige beschouwingen omtrent de verenigbaarheid van het systeem 
van administratiefrechtelijke handhaving van een deel van de verkeersre-
gulering, geen ernstige twijfels meer te hebben ten aanzien van de vraag 
of het ontworpen syteem zich verdraagt met de ter zake in het geding 
zijnde internationale verdragen. Deze mededeling veronderstelt, letterlijk 
genomen, nog wel enige aarzeling bij deze leden over de aan de orde 
zijnde vraag. Wijzelf stellen ons, in het voetspoor van de Commissie-
Mulder, en daarin bijgevallen door de Raad van State, op het standpunt 
dat de verenigbaarheid van het ontworpen stelsel met de van belang 
zijnde verdragen geen vraag meer is. 

Onzes inziens maakt het voor de hierboven aangeduide vraag niet uit 
of de nadruk wordt gelegd op de decriminalisering, welke dit 
wetsvoorstel mede behelst, zo zouden wij willen stellen in reactie op een 
desbetreffende vraag van deze leden. 

De beschikking waarbij de administratieve sanctie wordt opgelegd, 
wordt, zo constateerden deze leden terecht, te zamen met een acceptgi-
rokaart per post toegezonden aan de betrokkene. Wij menen dat 
daarmee niet, ook niet in geval van constatering op kenteken, te grote 
risico's worden geschapen van onjuiste adressering, zodat de betrokkene 
niet tijdig zou worden geïnformeerd en daardoor processuele risico's zou 
lopen. Aan grotere waarborgen op dit punt, zoals deze leden vroegen, 
bestaat onzes inziens geen behoefte. Onze argumentatie hiervoor is de 
volgende. 

Allereerst wijzen wij deze leden er op dat bij een constatering op 
kenteken zo mogelijk op het voertuig zelf een kennisgeving van de 
beschikking wordt achtergelaten. Dit geval behoeft hier verder geen 
bespreking, daar het probleem van de onjuiste adressering zich niet 
voordoet. Bij toezending van de beschikking en de acceptgirokaart zal 
door de administratie van de opsporingsinstantie langs geautomatiseerde 
weg aan het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
een uittreksel worden gevraagd, hetwelk onder andere behelst de naam, 
voornamen, adres, postcode en woonplaats van de kentekenhouder, dat 
wil zeggen degene tot wie de beschikking is gericht. 

Uit het bovenstaande moge blijken dat er geen aanleiding is te veron-
derstellen dat de beschikking, indien er sprake is van constatering op 
kenteken, niet aan de juiste persoon en het juiste adres zal worden 
gezonden. 
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Het onderzoek naar de wijze waarop het openbaar ministerie langs 
eenvoudige weg over de gbjevens kan komen te beschikken, welke 
nodig zijn voor een effectieve toepassing van de in artikel 27 opgenomen 
verhaalsmogelijkheid, is nog niet gereed. Wij wijzen deze leden er wel op 
dat het hier een punt van praktische uitvoering van de nieuwe wettelijke 
regeling betreft, dat naar het zich laat aanzien niet, of wellicht op enkele 
ondergeschikte punten, tot bijstelling van de ontworpen bepalingen zal 
leiden. Wij vertrouwen er op dat het bedoelde onderzoek tot alleszins 
bevredigende resultaten zal leiden. 

Ten slotte vroegen de aan het woord zijnde leden of het geen aanbe-
veling zou verdienen om bij parkeerovertredingen, waarbij de woon- of 
verblijfplaats van de bestuurder onbekend is, de wielklem bij wijze van 
voorlopige maatregel te kunnen toepassen. 

In de door deze leden bedoelde gevallen is er niet sprake van contact 
tussen de betrokkene en de toezichthoudende ambtenaar. Deze omstan-
digheid levert een moeilijkheid op bij het eventueel treffen van een 
regeling, als door deze leden bedoeld. Vooralsnog komt het ons voor dat 
de geopperde gedachte zou kunnen worden betrokken bij de komende 
herziening van de wielklem- en wegsleepregeling. 

Met genoegen namen wij kennis van de waarderende woorden van het 
lid van de G.P.V.-fractie voor de inhoud van dit wetsvoorstel. 

Hij constateerde dat weinig aandacht is besteed aan het beantwoorden 
van de vraag hoe de nagestreefde werkbesparing zal worden gebruikt. 

Wij herhalen onze stellingname in de memorie van toelichting dat een 
kwantificering van de te verwachten werkbesparing bij de politie, het 
openbaar ministerie en de rechter al snel een speculatief karakter krijgt 
en eveneens een vertekend beeld kan geven van de ruimte die door de 
werkbesparing ontstaat bij de drie genoemde instanties. Wij gaven aan 
dat het in de praktijk veelal zo zal gaan dat de vrijgekomen tijd wordt 
opgevuld met andere werkzaamheden van meer dringende aard, welke 
tot dan toe moesten blijven liggen. Daarbij kan worden gedacht aan 
ernstige verkeersmisdragingen en andere vormen van criminaliteit. Ook 
kan gewerkt worden aan opgelopen achterstanden, waarbij, het lid van 
de S.G.P.-fractie wees op deze mogelijkheid, aan de in artikel 6 van het 
Europees verdrag neergelegde eis van berechting binnen een redelijke 
termijn meer recht kan worden gedaan. Consequenties in de personele 
sfeer moeten niet bij voorbaat worden uitgesloten, maar ook ten aanzien 
van deze mogelijkheid geldt dat daaromtrent eerst kan worden beslist 
indien de wet in werking is getreden. Het antwoord op de concrete vraag 
van het aan het woord zijnde lid is, dat wij het voornemen om deze wet 
te zijner tijd te gebruiken als een mogelijkheid besparingen in de 
personele sfeer te bewerkstelligen op dit moment niet koesteren. 

Het aan het woord zijnde lid achtte niet helemaal duidelijk onze stelling 
dat het bij dit wetsvoorstel zou gaan om ethisch-neutrale verkeersvoor-
schriften, waarvan de overtreding niet moreel verwerpelijk moet worden 
geacht. Hij vroeg zich vervolgens af of door het poneren van deze 
stelling geen afbreuk wordt gedaan aan de geloofwaardigheid van de 
verkeerswetgeving. 

Om meteen een antwoord te geven op de laatste vraag: wij menen van 
niet. De constatering had alleen ten doel aan te geven dat bij een deel 
van de verkeersregels de regel als zodanig geen innerlijke ethische 
waarde heeft. Wel heeft de regel een regulerende waarde en is daarom 
noodzakelijk en zij moet om die reden gehandhaafd worden. In het conti-
nentale wegverkeer geldt de regel dat rechts gehouden moet worden en 
dat verkeer van rechts voorrang heeft. Handhaving van die regels is 
noodzakelijk en overtreding ervan dient uit oogpunt van verkeersvei-
ligheid te worden gesanctioneerd. Deze regels missen echter innerlijk 
ethische lading: de regel had ook kunnen luiden dat het verkeer links 
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moet houden en dat verkeer van links voorrang heeft. Mutatis mutandis 
geldt hetzelfde voor de kleur van de verkeerslichten, de betekenis van de 
borden en dergelijke. Ook snelheidslimieten hebben tot op zekere hoogte 
en afhankelijk van de plaats waar zij gelden geen innerlijke waarde, maar 
worden bepaald door belangen als milieubescherming en verkeersvei-
ligheid en kunnen dus van plaats tot plaats verschillen. Hierin onder-
scheiden zij zich van ernstiger verkeersdelicten en van strafbare feiten 
als doodslag, mishandeling, diefstal enz. Bij laatstbedoelde wettelijke 
verbodsbepalingen kan men gradaties onderscheiden naar de mate van 
morele verwerpelijkheid. Niet te ontkennen valt dat de overtreding van 
bepaalde verbodsbepalingen minder ernstig wordt geacht dan de 
overtreding van andere verbodsbepalingen. Die omstandigheid vormt de 
ratio van de strafmaat. Onder het bereik van dit wetsvoorstel vallen 
ingevolge artikel 2 niet die verkeersovertredingen, waarbij letsel is toege-
bracht of schade is ontstaan. Evenmin vallen ernstige verkeersfeiten 
onder het bereik van het wetsvoorstel. Ten aanzien van deze laatste 
categorieën zouden wij de kwalificatie «ethisch-neutraal» allerminst 
passend achten. Dat het bij de gedragingen, vermeld in de bijlage bij dit 
wetsvoorstel, om niet ernstige feiten gaat, blijkt ook uit de omstan-
digheid dat overtreding ervan niet gedocumenteerd wordt. Dat laatste 
geldt thans ook reeds voor de feiten, vallend onder het Besluit politie-
transactie. 

Dit lid achtte van belang dat het bereik van de wettelijke regeling 
principieel kan worden begrensd. Graag maken wij van de gelegenheid 
gebruik de toelichting bij dit wetsvoorstel op dit punt te verduidelijken. 

Onzes inziens valt er geen materieel criterium aan te geven op grond 
waarvan bepaalde feiten als strafbare feiten, als tuchtfeiten of als 
administratieve feiten moeten worden beschouwd. De keuze ter zake is 
aan de wetgever. Deze zal die keuze zo goed mogelijk gemotiveerd 
moeten doen. Bepalend voor die keuze zal, bij gebreke van de 
mogelijkheid om een materieel criterium te hanteren, doorgaans zijn het 
gewenste stelsel van handhaving in het concrete geval. Zo is de gang van 
zaken met betrekking tot dit wetsvoorstel ook geweest. Het bestaande 
systeem van strafrechtelijke afdoening voor lichte verkeersovertredingen 
in ogenschouw nemend, oordeelde de Commissie-Mulder dat het 
bestaande systeem niet doelmatig moest worden geacht. Bij het 
onderzoek naar een ander handhavingsstelsel meende de commissie een 
systeem van administratiefrechtelijke afdoening te moeten aanbevelen. 
Indien een dergelijk systeem eenmaal is gekozen, ligt het voor de hand 
de voorschriften die langs administratiefrechtelijke wijze worden gehand-
haafd, niet langer als strafbare feiten te bestempelen. Over de opmerking 
van dit lid dat het toch niet zo kan zijn dat de regering van oordeel is dat 
er geen principieel verweer mogelijk is tegen de veel verdergaande 
beslissing om alle strafrechtelijke overtredingen om te zetten in admini-
stratiefrechtelijke overtredingen, zouden wij dit willen zeggen. Er zal 
zeker een grens zijn, met behulp waarvan kan worden aangegeven tot 
hoe ver men kan gaan bij de afdoening van overtredingen op administra-
tiefrechtelijke wijze, maar die grens is op voorhand moeilijk te bepalen. 
Met behulp van een begrip als de werkelijke aard van de overtreding, een 
begrip ontleend aan de jurisprudentie van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, komt men wellicht tot een afbakening tussen 
overtredingen die zich voor administratiefrechtelijke afdoening of voor 
een strafrechtelijke afdoening lenen. Ook een ander criterium, ontleend 
aan de jurisprudentie van hetzelfde Hof, te weten de zwaarte van de 
bedreigde straf, kan een aanknopingspunt zijn voor de bovenbedoelde 
afbakening. Er zal echter een groot grensgebied overblijven betreffende 
overtredingen, waarbij nauwelijks een principiële stellingname ten 
aanzien van de keuze voor het ene of andere stelsel van afdoening 
mogelijk is. Hier speelt de beoordeling van de feiten door de wetgever 
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een rol. Voor wat betreft links houden of te hard rijden kan administra-
tiefrechtelijke afdoening aangewezen zijn. Voor wat betreft doodslag en 
valsheid in geschrift zal een strafrechtelijke afdoening onontbeerlijk zijn. 
Wij zouden dit lid er op willen wijzen dat de keuze voor een strafrechte-
lijke afdoening van verkeersvoorschriften bij de totstandkoming van de 
vroegste verkeerswetgeving vermoedelijk niet uit principiële overwe-
gingen geschied is, maar uit gemak door te kunnen aansluiten bij het 
bestaande systeem. In het algemeen zouden wij in dit verband nog het 
volgende naar voren willen brengen. Steeds meer breekt het inzicht door 
dat in het verleden voor wat betreft het zogenaamde ordeningsrecht 
(sociaal-economisch recht en verkeersrecht) te veel als vanzelfsprekend 
gebouwd is op het klassieke strafrecht en dat in de toekomst veel meer 
een beroep op andere handhavingsmechanismen (zoals bestuurlijke 
preventie, bestuursdwang e.d.) moet worden gedaan. 

Op de eventuele precedentwerking van het ontworpen stelsel zijn wij 
hierboven ingegaan in antwoord op desbetreffende vragen van de leden 
van de S.G.P.-fractie. Wij mogen het aan het woord zijnde lid daarnaar 
verwijzen. Voor wat betreft de mogelijkheid om bij algemene maatregel 
van bestuur de categorieën gedragingen vast te stellen, waarop de wet 
betrekking heeft en die zijn vermeld in de bijlage bij de wet, wijzen wij dit 
lid er op dat hiertoe ingevolge artikel 2, eerste lid, slechts kunnen 
behoren gedragingen die in strijd zijn met op het verkeer betrekking 
hebbende voorschriften gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet, 
de Provinciewet of de gemeentewet. Zou het in de toekomst wenselijk 
worden geacht bij algemene maatregel van bestuur de bijlage uit te 
breiden met andere gedragingen, dan zal daaraan voorafgaande een 
wetswijziging nodig zijn. Dan zal er sprake zijn van de normale betrok-
kenheid van de Staten-Generaal als medewetgever. In de memorie van 
toelichting bij zodanig wetsvoorstel zal de motivering voor de uitbreiding 
staan vermeld, zodat de vraag naar de materiële grenzen voor de voorge-
stelde uitbreiding alsdan aan de orde kan komen. 

Hierboven gaven wij reeds aan dat als eenmaal besloten is tot een 
systeem van administratiefrechtelijke afdoening, de feiten zonder 
bezwaar als administratieve feiten kunnen worden aangeduid. In artikel 
2, eerste lid, tweede volzin, is bepaald dat voorzieningen van strafrechte-
lijke of strafvorderlijke aard zijn uitgesloten. In verband met deze 
bepaling menen wij dat het niet juist is om de feiten waarop dit 
wetsvoorstel betrekking heeft, aan te duiden als strafbare feiten. 
Overigens wijzen wij het lid van de G.P.V.fractie erop dat de term 
«administratieve feiten» in de wet zelf niet voorkomt. 

Aan het slot van zijn betoog plaatste dit lid nog enkele opmerkingen 
over de zekerheidstelling. Wij zijn erkentelijk voor zijn mening dat wij er 
in geslaagd zijn in de memorie van toelichting de geuite kritiek op de 
zekerheidstelling met goede argumenten te weerleggen. Toch meende hij 
dat er niet aan mag worden voorbijgegaan dat bij voorbeeld bij een 
cumulatie van overtredingen het bedrag van de zekerheidstelling voor 
sommigen behoorlijk hoger kan worden. Dit zou kunnen leiden tot de 
beslissing om die reden af te zien van een beroep op de kantonrechter. 

De door dit lid geschetste cumulatie van (geconstateerde) overtre-
dingen zal zich doorgaans niet snel voordoen. Zo dat wel het geval is, is 
er kennelijk sprake van een notoire verkeersovertreder. In het geschetste 
geval is de betrokkene kennelijk van mening dat in alle geconstateerde 
gevallen de administatieve sanctie ten onrechte is opgelegd, zelfs nadat 
hij in alle gevallen reeds bij de officier van justitie nul op het request 
heeft gekregen. Eerst zal immers de officier van justitie in elke afzonder-
lijke zaak in beroep een oordeel hebben gegeven, alvorens de betrokkene 
toekomt aan het beroep op de kantonrechter. De vraag van het lid van de 
G.P.V.-fractie of het geen aanbeveling verdient de rechter de 
mogelijkheid te geven om ontheffing te verlenen aan de zekerheid-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20329, nr. 6 20 



stelling, blijven wi j , gelet op het bovenstaande, ontkennend beant-
woorden. 

ARTIKELEN 

Artikel 1 

De door de leden van de P.v.d.A.-fractie voorgestelde redactie voor de 
definitiebepaling van «gedraging» achten wij inderdaad juister dan de 
door ons voorgestelde redactie. Hun voorstel hebben wij daarom overge-
nomen. 

Artikel 2 

Tot ons genoegen lazen wij dat de leden van de C.D.A.-fractie ermee 
konden instemmen dat voor wat betreft het toepassingsgebied van de 
wet nauw is aangesloten bij het Besluit politietransactie. 

De onuitgesproken gedachte achter de regeling dat aan jongeren 
tussen de 12-16 jaar geen hoger bedrag dan 250 gulden per gedraging 
kan worden opgelegd is, dat het onredelijk zou zijn deze categorie 
jeugdigen, die nog niet beschikt over een eigen inkomen, het volle pond 
te laten betalen. Wij achten het daarom minder juist, voor wat betreft de 
handhaving van de onderhavige verkeersvoorschriften, jeugdigen op 
dezelfde voet als volwassenen te behandelen. Een halvering van het 
bedrag van de administratieve sanctie komt ons redelijk voor. 

Wij lazen gaarne dat de leden van de C.D.A.-fractie de betrokkenheid 
van de Tweede Kamer bij een wijziging van de bijlage bij dit wetsvoorstel 
door het vijfde lid van artikel 2 voldoende gewaarborgd achtten. 

Artikel 3 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen naar ons beleid in de toekomst 
ten aanzien van de categorie jongeren onder de 12 jaar. Wij gaan ervan 
uit dat de nieuwe wet vooralsnog niet van toepassing zal worden op deze 
categorie jeugdigen. Hetgeen deze leden vervolgens opmerkten, kunnen 
wij onderschrijven. 

De vraag van het lid van de G.P.V.-fractie of het derde lid van artikel 3 
zich ertegen verzet dat daarvoor in aanmerking komend personeel van de 
Koninklijke Marechaussee wordt aangewezen als toezichthoudende 
ambtenaren in de zin van het eerste lid, beantwoorden wij ontkennend. 

Artikel 4 

Indien de betrokkene weigert de beschikking in ontvangst te nemen, 
zal over deze weigering naar ons oordeel toch minder misverstand 
kunnen bestaan dan de leden van de P.v.d.A.-fractie lijken te veronder-
stellen. Die weigering wordt gelijkgesteld met overhandiging. Vervolgens 
zal de volgende procedure volgen: na de met een overhandiging gelijkge-
stelde weigering zal aan de betrokkene een acceptgiro worden toege-
zonden, waaraan tevens een afschrift van de gegeven (maar niet in 
ontvangst genomen) beschikking is gevoegd. Hem is op dat moment 
duidelijk op welke (bij de wet bepaalde) wijze hij dient te betalen. 

De suggestie van de leden van de P.v.d.A.-fractie om het derde lid aan 
te vullen in de door hen aangegeven zin, hebben wij gevolgd. 

Artikel 5 

Indien de constatering door technische hulpmiddelen (roodlicht-
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camera, radar) plaatsvindt, wordt tegelijkertijd op de foto dan wel 
anderzins het tijdstip van de constatering vastgelegd, dit in reactie op 
een desbetreffende vraag van de leden van de C.D.A.-fractie. Steeds zal 
nauwkeurig zijn vastgelegd, zoals thans reeds geschiedt, waarbij valt te 
wijzen op de zeer onlangs van kracht geworden nieuwe snelheidslimiet 
van 120 km, op welk moment de gedraging heeft plaatsgevonden. 

Omtrent de positie van de kentekenhouder in geval van joy-riding en 
geconstateerde diefstal van een voertuig, waaromtrent de leden van de 
C.D.A.-fractie een nadere uiteenzetting wensten, kunnen wij kort zijn. In 
deze gevallen zal de eigenaar of houder door middel van aangifte bij de 
politie kunnen aantonen, dat van het voertuig tegen zijn wil gebruik is 
gemaakt en dat mitsdien de administratieve sanctie ten onrechte aan 
hem is opgelegd. 

Het antwoord op de vraag van het G.P.V.-fractie over welke mogelijk-
heden de verhuurder beschikt om zich te vrijwaren van het betalen van 
de administratieve sanctie luidt: geen. Op hem als kentekenhouder rust 
de risico-aansprakelijkheid. Wel kan hij in het huurcontract een vrijwa-
ringsclausule laten opnemen, inhoudend dat aan de huurder gedurende 
de periode van de huur van het voertuig opgelegde administratieve 
sancties, door de huurder aan de verhuurder zal worden betaald. Deze 
clausule kan worden versterkt door betaling van een borgsom te 
verlangen. Daardoor vrijwaart de verhuurder zich weliswaar niet van zijn 
betalingsverplichting jegens de overheid, maar weet hij zich wel van 
regres verzekerd. In die zin vrijwaart hij zich dus wel voor vermogens-
schade. 

Artikel 6 

De vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie of het wel verstandig is 
artikel 6 zo te redigeren dat de officier van justitie in twee verschillende 
arrondissementen bevoegd kunnen zijn, beantwoorden wij bij nadere 
overweging ontkennend. Wij veronderstelden aanvankelijk dat de aan de 
betrokkene gelaten keuze in zijn voordeel zou zijn, maar het door deze 
leden gegeven voorbeeld toont aan dat het tegendeel het geval kan zijn. 
Wij hebben artikel 6 aangepast in die zin dat de mogelijkheid om beroep 
in te stellen bij de officier van justitie van de woonplaats van de 
betrokkene niet langer is opgenomen. Ogenschijnlijk biedt deze 
oplossing de betrokkene minder mogelijkheden, maar uit een oogpunt 
van rechtsbescherming lijkt zij te verkiezen boven de oorspronkelijke 
opzet. 

Indien het beroep niet voldoet aan de wettelijke vereisten, dit in 
antwoord op een vraag van de aan het woord zijnde leden, wordt het niet 
ontvankelijk verklaard. Tot het opvragen van ontbrekende stukken of 
gegevens zal niet worden overgegaan, zodat de vraag betreffende de 
daarmee gepaard gaande administratieve lasten niet aan de orde is. 

Artikel 7 

De tekst van dit artikel dwingt niet tot het horen van de betrokkene 
door de officier van justitie persoonlijk. Juist met het oog op de werkbe-
lasting is het denkbaar dat het horen zal geschieden door daartoe door 
de officier aangewezen en geïnstrueerde parketsecretarissen. 

Een bevoegdheid voor de officier van justitie tot matiging van het 
bedrag van de administratieve sanctie achten wij gewenst. Wij stellen 
voorop dat naar onze mening deze bevoegdheid alleen in uitzonderlijke 
gevallen zal kunnen worden toegepast. Met de meerderheid van de 
Commissie-Mulder, die op dit punt verdeeld was, menen wij dat de wet 
niet mag uitsluiten dat rekening wordt gehouden met dergelijke uitzon-
derlijke gevallen. Daarbij zien wij niet over het hoofd dat, zoals het lid 
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van de G.P.V.-fractie stelde, het in de meeste gevallen zal gaan om vrij 
geringe geldbedragen. Met betrekking tot zijn stellingname dat de 
matigingsbevoegdheid op gespannen voet zou staan met de eisen van 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, menen wij dat een tegengestelde 
opvatting evenzeer verdedigbaar is. Ter illustratie van deze opvatting 
zouden wij het volgende voorbeeld willen noemen. De betrokkene rijdt 
sneller dan toegestaan in de haast om een ernstig zieke medepassagier 
naar een arts of een ziekenhuis te brengen. In beroep erkent hij volledig 
de verkeersovertreding te hebben begaan, maar voert daarbij de hiervoor 
vermelde reden aan. In een dergelijk geval kan het matigingsrecht 
toepassing vinden, gelet op de strikt persoonlijke omstandigheden van 
het concrete geval. Daarbij behoeft niet meteen te worden overgegaan 
tot vernietiging van de beschikking, daar het feit van de overtreding van 
het voorschrift blijft vaststaan. 

Wij verwachten niet dat de toepassing van een matigingsrecht door de 
officier van justitie de te voeren administratie extra en veelal nodeloos 
ingewikkeld zal maken. Indien door deze toepassing wordt voorkomen 
dat de betrokkene niet in beroep gaat bij de kantonrechter, levert dit over 
het geheel genomen zelfs een werkbesparing op. 

Artikel 11 

Wij wijzen de leden van de P.v.d.A.-fractie er op dat wij artikel 11, 
eerste lid, mede in het licht van hun eerdere opmerkingen over de zeker-
heidstelling, hebben gewijzigd. 

Artikel 13 

Aan de door de leden van de P.v.d.A.-fractie geopperde mogelijkheid 
voor de kantonrechter om een beslissing te nemen die de administratief-
rechtelijke variant is van een schuldigverklaring zonder oplegging van 
straf bestaat naar onze mening geen behoefte. De aan de kantonrechter 
toekomende volledige toetsingsbevoegdheid brengt mee dat een derge-
lijke mogelijkheid niet nodig is. Door te bepalen dat zich omstandigheden 
voordeden welke hadden moeten doen afzien van het opleggen van een 
administratieve sanctie, wordt hetzelfde resultaat bereikt als deze leden, 
naar wij veronderstellen, voor ogen staat met de door hen geopperde 
suggestie. 

Artikel 20 

Terecht stellen de leden van de P.v.d.A. voor te bepalen dat de griffier 
van de Hoge Raad de griffier van het betrokken kantongerecht inlicht 
indien de Hoge Raad de uitspraak van het kantongerecht én de 
beschikking heeft vernietigd. Wij hebben er echter de voorkeur aan 
gegeven artikel 18 in de door deze leden bedoelde zin aan te vullen. 

Artikel 21 

Een uitgewerkte regeling voor het teruggeven van de zekerheidstelling 
in het geval dat de beschikking wordt vernietigd, zal worden neergelegd 
in de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 35 van het 
wetsvoorstel. In de toekomst zal de gang van zaken naar verwachting als 
volgt zijn. Na de beslissing van de kantonrechter of van de Hoge Raad 
zendt de griffier een afschrift van de beslissing respectievelijk van het 
arrest aan de betrokkene en aan de officier van justitie. Ook zal de 
griffier van de Hoge Raad een afschrift van het arrest zenden aan de 
griffier van het kantongerecht. De laatste vraag van de aan het woord 
zijnde leden of de griffier van het kantongerecht door de griffier van de 
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Hoge Raad in kennis wordt gesteld van het arrest van de Hoge Raad, 
wordt, zo moge uit het bovenstaande blijken, bevestigend beantwoord. 

Artikel 23 

Bij de vraag van de P.v.d.A.-fractie omtrent de wetenschap bij het 
administratieve orgaan over de onherroepelijkheid van de beschikking, 
tekenen wij aan dat wij, op een eerder voorstel van deze leden, de 
dubbele competentie van de officier van justitie hebben doen vervallen. 
De door deze leden geschetste problematiek hield direct verband met 
deze dubbele competentie, zodat een beantwoording van hun vraag 
thans niet meer relevant is. 

Inderdaad zal de griffier van het kantongerecht, indien niet tijdig zeker-
heidstelling heeft plaatsgevonden, zulks aan het arrondissementsparket 
moeten mededelen. Dat hieromtrent in het wetsvoorstel niets is bepaald, 
signaleerden deze leden terecht. Onzes inziens behoeft een dergelijk 
voorschrift ook geen plaats in de wet te krijgen. Het gaat hier om een 
voor de praktijk van belang zijnde uitvoeringsvoorschrift, dat zal worden 
opgenomen in de, hierboven reeds vermelde, algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 35 van de wet. 

Het lid van de G.P.V.-fractie meende dat de termijn van veertien dagen 
(in artikel 23) waarbinnen het bedrag van de administratieve sanctie 
moet zijn voldaan, te kort is. 

Wij wijzen hem er op dat in dit artikel is bepaald dat uiterlijk binnen 
veertien dagen nadat een beschikking waarbij een administratieve 
sanctie is opgelegd, onherroepelijk is geworden, de administratieve 
sanctie moet zijn voldaan. Degene aan wie een administratieve sanctie is 
opgelegd, kan op grond van artikel 6, eerste lid, binnen dertig dagen na 
de overhandiging of toezending van de beschikking schriftelijk beroep 
instellen bij de officier van justitie in het arrondissement waar de 
gedraging is verricht. Laat hij deze termijn verstrijken, dan dient hij 
binnen veertien dagen het bedrag van de administratieve sanctie te 
voldoen. Wij hebben bij nota van wijziging de termijn waarbinnen beroep 
kan worden ingesteld, bepaald op zes weken. De betrokkene heeft in de 
toekomst acht weken de tijd om te betalen. Dat lijkt ons een redelijke 
termijn. 

Artikel 27 

Met genoegen lazen wij dat het lid van de G.P.V-fractie kon instemmen 
met deze bepaling, op grond waarvan verhaal mogelijk wordt gemaakt op 
het tegoed van iemands bank- of girorekening ingeval van wanbetaling. 
Hierboven zijn wij, dit in antwoord op vragen van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie, ingegaan op de stand van zaken van het overleg met de 
bankinstellingen. Wij mogen het aan het woord zijnde lid daarnaar 
verwijzen. 

Artikel 28 

De termijn van drie jaar, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, heeft 
betrekking op de toepasbaarheid van de dwangmiddelen. Binnen 
maximaal deze periode moet de officier van justitie overgaan tot het 
vorderen van een dwangmiddel. Er is geen aanleiding te veronderstellen 
dat, nadat de kantonrechter de vordering heeft toegewezen, niet kort 
daarna tot daadwerkelijke toepassing zal worden overgegaan. Voor het 
binden aan een termijn van de door de officier van justitie verkregen 
machtiging, zien wij dan ook geen aanleiding. 
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Artikel 31 

De door de leden van de P.v.d.A.-fractie gesignaleerde vergissing 
hebben wij hersteld. 

De ambtenaar, dit in antwoord op de desbetreffende vraag van deze 
leden, zal via het raadplegen langs elektronische weg van het opspo-
ringsregister kunnen vernemen dat de bestuurder reeds geregistreerd 
staat voor het niet voldaan hebben van een eerder opgelegde administra-
tieve sanctie. 

Het is waar, zoals het lid van de G.P.V.-fractie opmerkte, dat het 
gebruik van de voorlopige maatregelen, genoemd in Hoofdstuk IX, veron-
derstelt dat er contact bestaat tussen de politie-ambtenaar en de 
betrokken bestuurder of dat feitelijk beslag kan worden gelegd op het 
voertuig. Daaruit volgt reeds dat bij overtredingen door buitenlanders, 
welke langs fotografische weg worden geconstateerd, de toepassing van 
de voorlopige maatregelen niet goed denkbaar is. Voor de tenuitvoer-
legging van de hier bedoelde categorie overtreders zullen verzoeken om 
rechtshulp aan de buitenlandse overheden uitkomst moeten bieden. 

Artikel 32 

Doordat in dit artikel wordt gesproken over de bevoegdheid om het 
voertuig «in bewaring te stellen», wordt opengelaten op welke wijze dit 
zal geschieden. De wijze waarop de inbewaringstelling in de praktijk het 
beste kan plaatsvinden, betreft een aangelegenheid die onderwerp zal 
vormen van de algemene maatregel als bedoeld in artikel 35. De 
mogelijkheid om het voertuig in bewaring te stellen, betreft een wezenlijk 
element van het ontworpen systeem. Om die reden, zo beantwoorden wij 
de laatste vraag van het lid van de G.P.V.-fractie, is deze mogelijkheid in 
de wet zelf vermeld. Of die inbewaringstelling zal geschieden door het 
voertuig weg te slepen of door een wielklem aan te brengen, betreft een 
zaak van praktische uitvoering. 

Wij hebben in artikel 22, tweede lid, de mogelijkheid van subdelegatie 
gekozen, omdat thans nog niet valt te overzien op welke wijze de inning 
van de administratieve sanctie in de toekomst in detail zal worden 
geregeld. Een en ander houdt nauw verband met de instelling van het 
Centraal Justitie Incassobureau, waartoe de eerste ondergetekende heeft 
besloten. 

De opmerkingen van de commissie inzake de aanwijzingen voor de 
wetgevingstechniek hebben wij verwerkt. 

De Ministervan Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 
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