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Ontvangen 14 februari 1989 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Artikel 8 wordt vervangen door: 

Artikel 8 
Indien, in het geval van artikel 5, degene op wiens naam het kenteken 

in het kentekenregister is ingeschreven, de naam en het adres bekend 
maakt van degene die de gedraging heeft verricht, aannemelijk maakt 
dat tegen zijn wil door een ander van het motorrijtuig gebruik is gemaakt 
en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen, een 
voor een termijn van ten hoogste drie maanden schriftelijk aangegane 
huurovereenkomst overlegt waaruit blijkt wie ten tijde van de gedraging 
de huurder van het motorrijtuig was, dan wel een vrijwaringsbewijs, 
bedoeld in artikel 1 van het Reglement kentekenregistratie (Stb. 1974, 
547), overlegt waaruit blijkt dat hij ten tijde van de gedraging geen 
eigenaar of houder meer was van het betrokken motorvoertuig, vernietigt 
de officier van justitie de beschikking. In dat geval is hij bevoegd tot het 
opleggen van een administratieve sanctie aan degene die de gedraging 
heeft verricht of degene die de huurder van het motorrijtuig was, dan wel 
degene aan wie het motorrijtuig werd overgedragen. De artikelen 4, 6 en 
7 zijn alsdan van overeenkomstige toepassing. 

Toelichting 

Dit amendement beoogt de in artikel 8 neergelegde risico-aansprake-
lijkheid te mitigeren door, in geval van een onbekende bestuurder van 
een motorrijtuig, degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de 
gedraging in het kentekenregister was ingeschreven en aan wie 
ingevolge artikel 5 alsdan de administratieve sanctie wordt opgelegd, de 
gelegenheid te bieden de naam en het adres bekend te laten maken van 
de daadwerkelijke bestuurder. Artikel 8 stemt daarmee - materieel 
gesproken - overeen met artikel 40, tweede lid, onderdeel a, van de 
Wegenverkeerswet zoals dit artikel is komen te luiden bij de Wet van 1 
april 1988, Stb. 164. 
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