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Het gewijzigd voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan artikel 6 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
3. Wanneer het beroepschrift na afloop van de daarvoor gestelde 

termijn is ingediend, blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan 
achterwege, indien degene die beroep heeft ingesteld, stelt dat, en op 
welke grond, de termijnoverschrijding niet aan hem is toe te rekenen, 
zomede dat hij het beroep heeft ingesteld zo spoedig mogelijk als dit 
redelijkerwijs verlangd kon worden. 

2. Artikel 13, eerste lid, komt als volgt te luiden: 
1. Indien de kantonrechter bevindt dat het beroep ontvankelijk is en 

dat de beslissing van de officier van justitie niet of niet ten volle gehand-
haafd kan worden, verklaart hij het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond 
en vernietigt of wijzigt hij daarbij de bestreden beslissing. 

3. Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd: 
Toegevoegd wordt een nieuw vierde lid, luidende: 
4. De officier van justitie doet van het tijdstip, bedoeld in het eerste 

lid, onverwijld mededeling aan de beheerder van het in artikel 20, eerste 
lid, onder f, van de Wegenverkeerswet bedoelde register betreffende 
afgegeven rijbewijzen. De officier van justitie doet op gelijke wijze 
mededeling van het tijdstip waarop het rijbewijs is teruggegeven. 

4. Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Ingevoegd wordt een nieuw onderdeel A, dat luidt: 

A 

In artikel 1 6, tweede lid, wordt de punt achter «eisenen» vervangen 
door een puntkomma en wordt toegevoegd: 

4e - aan hem, wiens rijbewijs krachtens de Wet administratiefrechte-
lijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 1989, ..) is ingenomen. 

2. De onderdelen A tot en met E worden vernummerd tot onderschei-
denlijk B tot en met F. 
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3. In onderdeel B (nieuw) vervalt de verwijzing: (Stb. 1989, ...) 
5. Artikel 43 komt als volgt te luiden: 

Artikel 43 

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

2. Bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat deze wet slechts van 
toepassing is op bij dat koninklijk besluit aan te wijzen gedragingen in 
daarbij aan te wijzen arrondissementen. Behoudens eerdere intrekking 
vervalt deze aanwijzing twee jaar na het in het eerste lid bedoelde 
tijdstip. 

Toelichting 

1. Het aan artikel 6 toe te voegen lid heeft dezelfde strekking als bij 
voorbeeld artikel 9, vierde lid, van de Wet Arob, namelijk om degene die 
kan aantonen dat hij niet eerder in beroep kon gaan dan redelijkerwijs 
kon worden verlangd, terwijl de beroepstermijn reeds verstreken is, 
desalniettemin in zijn beroep ontvankelijk te doen zijn. Deze bepaling is 
van belang ten einde niet te kort te doen aan het door artikel 6 van het 
Europese mensenrechtenverdrag gewaarborgde recht op toegang tot de 
rechter. 

2. In artikel 13, eerste lid, werd slechts gesproken over de omstan-
digheid dat de beslissing van de officier van justitie «niet ten volle» kan 
worden gehandhaafd. Dit moet bij nadere overweging zijn: «niet of niet 
ten volle». 

3. De voorgestelde wijziging van artikel 30 strekt ertoe in samenhang 
met de onder 4 voorgestelde wijziging van artikel 16, tweede lid, van de 
Wegenverkeerswet, dat aan degene wiens rijbewijs is ingenomen of die 
het had moeten inleveren, geen nieuw rijbewijs wordt afgegeven vanaf 
het moment dat hij het rijbewijs moest inleveren en het tijdstip waarop 
hij het daadwerkelijk heeft terugontvangen. 

4. De wijziging van artikel 1 6 van de Wegenverkeerswet is hierboven 
onder 3 reeds toegelicht. De wijziging van artikel 32, lid 3, Wegenver-
keerswet is slechts van redactionele aard. 

5. De inwerkingtredingsbepaling is aangepast in die zin dat de termijn 
voor een integrale invoering van de nieuwe wet thans op maximaal twee 
jaar is gesteld. Voorts is de bepaling geherformuleerd. Thans wordt, voor 
wat de werkingssfeer betreft, aangesloten bij de gebieden waar de wet 
vooralsnog zal gelden. In de redactie van de oude bepaling werd aange-
sloten bij de uitoefening van de bevoegdheid van de toezichthoudende 
ambtenaren. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

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