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Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 14 juni 1988 

Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het opschrift Artikel I vervalt. 

2. In artikel 1 wordt «gedraging: een gedraging als bedoeld in artikel 
2;» vervangen door: 

gedraging: een gedraging als bedoeld in artikel 2, eerste lid; 

3. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 
1. «(Stb. 1851, 85)» wordt vervangen door: (Stb. 1931,89) 
2. De verdeling in alinea's vervalt. 

4. Artikel 4, derde lid, eerste volzin, komt te luiden: 
De beschikking vermeldt de mogelijkheid tot het indienen van een 

beroepschrift als bedoeld in artikel 6, de aan het beroepschrift ingevolge 
artikel 6, tweede lid, gestelde vereisten, alsmede de dag waarop 
krachtens artikel 23 de sanctie uiterlijk moet zijn voldaan. 

5. Artikel 6, eerste lid, komt te luiden: 
1. Tegen de oplegging van de administratieve sanctie kan degene tot 

wie de beschikking is gericht, binnen zes weken na de overhandiging of 
toezending van de beschikking, schriftelijk beroep instellen bij de officier 
van justitie in het arrondissement waar de gedraging is verricht. 

6. In artikel 9, eerste lid, vervallen de woorden: of waar zijn adres is. 

7. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het eerste lid, tweede volzin, komt als volgt te luiden: 
De zekerheidstelling door de betrokkene geschiedt ter griffie van het 

kantongerecht door middel van overgifte van contant geld dan wel een of 
meer betaalcheques, girobetaalkaarten of Eurocheques tot het beloop 
van de administratieve sanctie. 

2. In het tweede lid, derde volzin, wordt «aan hen» vervangen door: 
aan hem 

8. Aan artikel 18, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
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Indien de Hoge Raad de uitspraak van het kantongerecht vernietigt, 
zendt de griffier eveneens een afschrift van het arrest aan de griffier van 
het kantongerecht. 

9. In artikel 22, tweede lid, wordt tussen «tot» en «de wijze» 
ingevoegd: de plaats en 

10. In artikel 26, vierde lid, wordt na «Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering» ingevoegd: (Stb. 1896, 156) 

11. Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het tweede lid, wordt na «Wetboek van Strafvordering» 

ingevoegd: (Stb. 1925, 343) 
2. In het vierde lid vervalt de verdeling in alinea's. 
3. In het vijfde lid vervalt de verdeling in alinea's. 

12. Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd. 
1. In het eerste lid wordt tussen «justitie» en «aan» ingevoegd: te 

bepalen tijdstip en 
2. Ingevoegd wordt een nieuw tweede lid, luidende: 
2. De termijn, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder b, vangt aan op 

het tijdstip waarop de inlevering van het rijbewijs heeft plaatsgevonden. 
3. Het tweede lid komt, onder vernummering tot derde lid, te luiden: 
3. Indien aan de verplichting tot inlevering van het rijbewijs niet wordt 

voldaan, is de officier van justitie bevoegd dat rijbewijs op kosten van de 
in het eerste lid bedoelde persoon te doen inleveren. 

13. Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt tussen «plaatsgevonden» en 

«gedraging» ingevoegd: hebbende 
2. In het tweede lid vervalt de verdeling in alinea's. 

14. Na artikel 36 wordt ingevoegd: 
Hoofdstuk XI. Slotbepalingen 

15. De opschriften Artikel II tot en met Artikel IX worden vervangen 
door respectievelijk de opschriften Artikel 37 tot en met Artikel 44. 

16. Artikel 37 (nieuw), onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel 32, derde lid, komt als volgt te luiden: 
3. Het is degene, wiens rijbewijs krachtens de Wet administratiefrech-

telijke handhaving verkeersvoorschriften is ingenomen, verboden op een 
weg een motorrijtuig, voor het besturen waarvan het rijbewijs is 
afgegeven, te besturen met ingang van het tijdstip, bedoeld in artikel 30, 
eerste lid. 

17. In Artikel 41 (nieuw) wordt na «Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen» ingevoegd: (Stb. 1975, 284). 

Toelichting 

1,3, 10, 11, 14, 15 en 17. Deze wijzigingen zijn, onder verwijzing naar 
de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, gesuggereerd door de 
vaste Commissie aan het slot van het voorlopig verslag. 

2 en 4. Deze wijzigingen zijn gesuggereerd door de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. 

5. De wijziging van de termijn van dertig dagen in een termijn van zes 
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weken sluit aan bij het voorontwerp voor een Algemene bestuurswet. Het 
laten vervallen van de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de officier 
van justitie in de woonplaats van degene tot wie de beschikking is 
gericht, betreft een voorstel van de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

6. Deze wijziging vloeit voort uit de hierboven onder 5 aangeduide 
tweede wijziging van artikel 6. 

7. De hier voorgestelde wijziging is toegelicht in de memorie van 
toelichting in reactie op vragen daarover van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. De tweede wijziging betreft het herstel van een 
misstelling. 

8. Deze wijziging werd door de leden van de P.v.d.A.-fractie gesugge-
reerd bij artikel 20. Een aanvulling van artikel 18, vierde lid, achten wij 
evenwel juister. 

9. Als plaats van betaling van de administratieve sanctie zal in de 
toekomst het in Leeuwarden te vestigen Centraal Justitie Incassobureau 
worden aangewezen. In de memorie van toelichting is deze vestiging 
door de eerste ondergetekende aangekondigd. In verband daarmee 
wordt de hier voorgestelde wijziging noodzakelijk geacht. 

12. Op de hier voorgestelde aanvulling op de regeling betreffende de 
inneming van het rijbewijs is reeds voldoende ingegaan in de memorie 
van antwoord. 

13. Het betreft hier het herstel van een door de leden van de 
P.v.d.A.-fractie gesignaleerde vergissing. 

17. Deze wijziging vloeit voort uit de onder 12 voorgestelde wijziging 
van artikel 30. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

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