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Na kennisneming van de memorie van antwoord en de nota van 
wijziging zijn in de vaste Commissie voor Justitie nog verschillende 
opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Onder het voorbehoud dat de 
regering deze tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de 
openbare beraadslaging over dit voorstel van wet genoegzaam 
voorbereid. 

1 Samenstelling: 
Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen 
(PvdA), Kosto (PvdA), voorzitter. Roethof 
(PvdA), K. G. de Vries (PvdA), De Kwaad-
steniet (CDA), Stemerdink (PvdA), 
Gualthérie van Weezel (CDA), Rempt-
Halmmans de Jongh (VVD), Van der Burg 
(CDA), Schutte (GPV), Krajenbrink (CDA), 
Korthals (VVD), Wiebenga (VVD), Laning-
Boersema (CDA), Dijkstal (VVD), Vermeend 
(PvdA), Kohnstamm (D66), Wolffensperger 
(D66), ondervoorzitter, Swildens-Rozendaal 
(PvdA), Soutendijk-van Appeldoorn (CDA), 
Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA). 
Plv. leden: Ter Veld (PvdA), Jabaaij (PvdA), 
Van Nieuwenhoven (PvdA), Lankhorst (PPR), 
Koetje (CDA), Van Traa (PvdA), Borgman 
(CDA), Hermans (VVD), De Hoop Scheffer 
(CDA), J. T. van den Berg (SGP), Vreug-
denhil (CDA), De Grave (VVD), Te Veldhuis 
(VVD), Kraaijeveld-Wouters (CDA), Van Es 
(PSP), Alders (PvdA), Eisma (D66), 
Groenman (D66), Doelman-Pel (CDA), Van 
Muiden (CDA), Leerling (RPF). 

I. Algemeen 

De leden van de CDA. f rac t ie hadden met belangstelling kennis 
genomen van de memorie van antwoord. Zij beperkten zich tot het 
stellen van enkele nadere vragen. 

Uit blz. 2 van de memorie van antwoord moesten de leden van de 
C.D.A.-fractie concluderen dat de regering ten aanzien van de aanzien-
lijke afneming van de werkdruk bij de politie niet over een duidelijk 
percentage beschikt. Zij wezen in dit verband naar het recente rapport 
van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, Rechtshand-
having, juni 1988, waar op blz. 218 ten aanzien van het verkeer (inclusief 
overtredingen) een verschil in tijdsverdeling tussen gemeente- en rijkspo-
litie gesignaleerd wordt in tabel 4.8 van 30 : 22. De leden van de 
C.D.A. fractie wilden in het licht van een mogelijke aanzienlijke afneming 
van de werkdruk bij invoering van een administratiefrechtelijke afdoening 
daarop een nadere toelichting. 

Voorts lazen deze leden in het genoemde WRR-rapport op blz. 219 dat 
afstoting van deeltaken op het gebied van verkeershandhaving tot de 
mogelijkheden behoort. Deelt de regering deze opvatting en zo ja, 
waaraan wordt gedacht? Betekent zulks voorts niet, zo vroegen deze 
leden, dat het Centraal justitie incassobureau te vestigen in Leeuwarden 
op grond van artikel 22, tweede lid voor privatisering in aanmerking kan 
komen, mits de officier van justitie de uiteindelijke verantwoording voor 
de inning van de administratieve sancties blijft behouden? 

De leden van de C.D.A.-fractie wensten mede te werken aan een zo 
spoedig mogelijke behandeling van dit wetsvoorstel dat de slagvaar-
digheid van politie en justitie kan verhogen en een doeltreffender en 
efficiënter handhaving van de verkeersorde en verkeersveiligheid kan 
waarborgen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 329, nr. 8 1 



De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden met waardering vast 
dat van de zijde van de ondertekenaars zo uitvoerig op de in het 
voorlopig verslag gestelde vragen, opgeworpen bezwaren en gedane 
suggesties is gereageerd. 

Op onderdelen heeft dit geleid tot overneming van verreweg de 
meeste harerzijds ter tafel gelegde voorstellen tot wijziging van de 
wetstekst. Op andere punten, zoals de relatie van dit wetsvoorstel tot 
internationale verdragen, is meer duidelijkheid geschapen. 

De aan het woord zijnde leden zouden nog graag op de hoogte worden 
gesteld van de laatste stand van zaken in de lopende discussie over het 
fiscaliseringsontwerp. Ook zijn zij benieuwd te vernemen of een 
inmiddels binnengekomen advies over het ontwerp van de Raad voor de 
verkeersveiligheid nog tot commentaar aanleiding geeft en zo ja, welk. 

In de memorie van antwoord is vermeld, dat de tekst van de wet niet 
dwingt tot het horen van degene die in beroep gaat door de officier van 
justitie persoonlijk. Op zichzelf is dit juist, maar de vraag rijst of uit een 
voorschrift als artikel 59g van de Wet op de rechterlijke organisatie (zie 
artikel III van het wetsvoorstel) niet het tegendeel valt te concluderen. 
Daar wordt immers met zo veel woorden bepaald dat de verkeersschout 
de bevoegdheden kan uitoefenen die de Wet aan de officier van justitie 
toekent. Waarop berust dan het oordeel dat het horen van de betrokkene 
zonder een dergelijke voorziening kan geschieden bij voorbeeld door een 
parketsecretaris? Deze verricht dan in zoverre een taak die de wet aan de 
officier van justitie opdraagt. Kan de betrokkene eisen dat hij door de 
officier van justitie wordt gehoord? 

De leden van de V.V.D.fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van de memorie van antwoord. Zij waren de regering erken-
telijk voor de uitvoerige beantwoording van de vele gestelde vragen. 
Deze leden hadden dan ook slechts op een enkel punt nog een nadere 
vraag. 

Deze leden wilden nog ingaan op de regeling van artikel 5. De regering 
stelt zich onder andere op bladzijde 11 van de memorie van antwoord op 
het standpunt dat de kentekenhouder in beginsel aansprakelijk is voor 
hetgeen met zijn voertuig geschiedt. Zij acht deze risico-aansprake-
lijkheid niet onredelijk. Betreft het hier overigens een strafrechtelijke 
risicoaansprakelijkheid? 

De leden van de V.V.D. fractie vroegen de regering nader in te gaan op 
de - schijnbare - onevenwichtigheid dat gedragingen, die per definitie 
persoonsgebonden zijn, «zijn verricht» of «gebeuren», mede tegen de 
achtergrond van het feit dat een oorspronkelijk strafrechtelijk te 
handhaven systeem wordt gewijzigd in een administratiefrechtelijk te 
handhaven systeem. 

Deze leden stelden de regering in dit verband nog de vraag of, gezien 
het voorgestelde bestuurlijke handhavingsmechanisme, de gedragingen 
als zodanig nog wel «straf»waardig worden geacht (in de zin van het 
- klassieke - strafrecht). 

De leden van de V.V.D.-fractie wilden een nadere reactie van de 
regering op de in hun visie dubbele belasting van de verhuurder of 
lessor, die zich, in voorkomende gevallen, zowel tegen de beschikking 
van de bevoegde opsporingsambtenaar c.q. officier van justitie dient te 
verweren alsmede in vele gevallen een civiele procedure tegen de 
medecontractant dient te starten. 

Deze leden waren nog niet geheel overtuigd van de stelling dat voor 
dergelijke gevallen een «disculpatiemogelijkheid» als bij artikel 40 WVW 
onwenselijk of onnodig zou zijn. Zij vroegen de regering dan ook deze 
stelling nader te onderbouwen. 

Tenslotte vroegen deze leden de regering naar een schatting van de 
omvang van het aantal auto's, dat in Nederland rijdt met valse kenteken-
platen. 
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De leden van de D66-fractie dankten de regering voor de uitgebreide 
beantwoording van de vragen in de memorie van antwoord. Zij wensten 
toch nog een aantal vragen naar aanleiding hiervan te stellen. 

De administratieve sanctie zal worden opgelegd aan diegene op wiens 
naam het kenteken staat geregistreerd. In het voorlopig verslag hadden 
zij daartoe de aantekening gemaakt dat deze bepaling problemen op zou 
kunnen leveren voor lease- en verhuurbedrijven. De regering stelt hier 
tegenover dat in de praktijk hiervoor vrijwaringsclausules in de 
contracten zullen worden opgenomen. Zij acht het onredelijk dat het 
onbetaald blijven van een administratieve boete voor risico van de 
overheid zou moeten komen wegens een gebrekkig geregelde contrac-
tuele verhouding. 

De leden van de D66-fractie merkten hierover op dat het probleem 
niet in de contractuele sfeer ligt maar in de verhaalssfeer. Wanneer 
iemand een auto huurt en deze na enige tijd terugbrengt ontvangt hij de 
gestorte waarborgsom terug. Ontvangt de verhuurder daarna bericht van 
de opgelegde sanctie, dan zal hij die zelf moeten verhalen op de huurder 
van de auto. Het feit dat hij daar zelf niet in gereden heeft biedt weinig 
soelaas omdat het kenteken op zijn naam geregistreerd staat. De 
verhuurder zal dus de nodige kosten moeten maken om dat bedrag van 
de administratieve boete terug te krijgen. In praktijk zal dit leiden tot 
verhoging van de verhuurprijs. De leden van de D66-fractie achtten dit 
toch niet redelijk. 

De leden van de D66-fractie bleven van mening dat het in de toekomst 
naast elkaar bestaan van drie stelsels van parkeerregulering niet erg fraai 
is. Het was deze leden nog niet geheel duidelijk geworden hoe dit alles 
nu in de toekomst geregeld zal worden. De minister geeft aan dat er 
reden is na te gaan of er ook op langere termijn behoefte zal bestaan aan 
de zogenaamde fiscalisering. Daarnaast wordt er een herziening van de 
wettelijke wegsleepregeling en de wettelijke regeling van de wielklem 
voorbereidt. Deze leden vroegen de minister een overzicht te geven 
aangaande de laatste stand van zaken met betrekking tot deze plannen. 

II. Artikelen 

Artikel 1 

Het begrip «administratieve sanctie» betekent in deze wet, kort 
gezegd: de betaling aan de staat van een geldsom. Op deze omschrijving 
sluit het gebruik van dit begrip elders in de wet niet steeds goed aan. In 
tal van artikelen is sprake van «het opleggen van een administratieve 
sanctie» of een soortgelijke formulering (zie bij voorbeeld de artikelen 3, 
tweede lid, en 5), van «het bedrag van de administratieve sanctie» (zie bij 
voorbeeld de artikelen 4, eerste lid, en 29, eerste lid) of van «de 
verschuldigde administratieve sanctie» (zie bij voorbeeld artikel 2 1 , 
tweede lid). Men kan wel «een sanctie opleggen» (in de betekenis die 
deze woorden in het gewone spraakgebruik hebben), maar niet zeggen 
dat iemand «de betaling van een geldsom wordt opgelegd». Men legt 
iemand de verplichting tot betaling op, niet de betaling zelf. Dergelijke 
opmerkingen zijn ook over de bedoelde andere formuleringen te maken. 
Zie overigens ook artikel 21 : «De sanctie wordt (-) verhoogd» men kan 
niet zeggen dat de betaling van een geldsom wordt verhoogd. Het 
verdient aanbeveling de gekozen terminologie nog eens nader te 
overwegen. 

Artikel 3 

In het tweede lid zijn de woorden «in artikel 2 bedoelde» en de komma 
na het woord «vastgestelde» overbodig. Een «gedraging» is immers al 
een gedraging als bedoeld in artikel 2, eerste lid. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 329, nr. 8 3 



Artikel 7 

In het eerste lid kan de verdeling in alinea's vervallen. 

Artikel 22 

In het tweede lid in plaats van «geldsbedragen» geldbedragen. 

Artikel 26 

Verdient het geen aanbeveling in het vierde lid te bepalen welke 
artikelen van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing 
zijn? 

Artikel 28 

Dient in het eerste lid de zinsnede «dan wel, indien (-) komt,» niet op 
een nieuwe regel te beginnen? Deze zinsnede hoort niet thuis in het 
bepaalde onder b. 

Artikel II 

Onderdeel D: De aan het tweede lid van artikel 43a Wegenverkeerswet 
toe te voegen volzin loopt niet goed. Moet in plaats van de woorden «en 
ingezonden» niet worden gelezen: «, dat wordt ingezonden»? 

De voorzitter van de commissie, 
Kosto 

De griffier van de commissie, 
Coenen 

4 


