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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saiuut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet

administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 1989,
300) vóór de inwerkingtreding op enkele ondergeschikte onderdelen te
wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De bestaande tekst wordt aangeduid als eerste lid.
2. Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende:
2. In deze wet wordt mede verstaan onder:
kenteken: het kenteken waaronder een motorrijtuig in het buitenland is

geregistreerd;
kentekenregister: een buitenlands register betreffende aldaar geregis–

treerde motorrijtuigen;
rijbewijs: een door het bevoegde gezag in het buitenland afgegeven

rijbewijs.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De eerste volzin komt te luiden:
Een kennisgeving van beschikking wordt overhandigd aan degene tot

wie zij zich richt.
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b. Na de eerste volzin wordt een volzin toegevoegd, luidende:
In de gevallen, bedoeld in artikel 31, eerste lid, wordt de beschikking

overhandigd aan degene tot wie zij zich richt.
c. In de tweede volzin wordt tussen «beschikking» en «wordt»

ingevoegd: of de kennisgeving van beschikking.
d. In de derde volzin wordt tussen «overhandiging» en «niet»

ingevoegd: van de kennisgeving.
e. De vierde volzin komt te luiden:
In het laatste geval wordt, indien mogelijk, de kennisgeving in of aan

het motorrijtuig achtergelaten.
f. Na de vijfde volzin wordt een slotzin toegevoegd, luidende:
De beschikking wordt in het geval van overhandiging van de kennis–

geving gezonden aan het door degene tot wie de kennisgeving zich richt
opgegeven adres.

2. In het derde lid, tweede volzin, wordt na «acceptgiro» ingevoegd:
dan wel op een in die beschikking aangeduide plaats.

Na artikel 5 wordt een nieuw artikel 5a ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot gedragingen, waarvan is vastgesteld dat zij hebben plaats–
gevonden met of door middel van een militair motorrijtuig. Daarbij kan
worden afgeweken van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

In artikel 6, eerste lid, wordt toegevoegd een tweede volzin, luidende:
Indien niet kan worden vastgesteld in welk arrondissement de

gedraging is verricht, kan beroep worden ingesteld bij de officier van
justitie in het arrondissement van de woonplaats van de betrokkene.

In artikel 9, eerste lid, wordt na «is verricht» toegevoegd: dan wel, in
het geval, bedoeld in artikel 6, eerste lid, tweede volzin, bij het kantonge–
recht binnen het rechtsgebied van de woonplaats van de betrokkene.

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
Indien het kantongerecht 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 het kantongerecht het beroep geheel of
gedeeltelijk gegrond en vernietigt of wijzigt het daarbij de bestreden
beslissing.

2. In het tweede lid wordt «de kantonrechter» vervangen door: het
kantongerecht.

In artikel 14, eerste lid, wordt «de kantonrechter» vervangen door: het
kantongerecht.
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Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
1. Tussen «beslist hij» en «bij hetzelfde arrest» wordt ingevoegd: in

geval dat mogelijk is.
2. Toegevoegd wordt een tweede volzin, luidende:
Indien de Hoge Raad de zaak niet zelf kan afdoen kan hij deze naar

bevind van omstandigheden hetzij terugverwijzen naar het kantonge–
recht, wiens uitspraak vernietigd is, hetzij verwijzen naar een ander
kantongerecht.

I

In artikel 25, eerste lid, wordt tussen «wordt het» en «bedrag»
ingevoegd: inmiddels verhoogde.

In artikel 27, vijfde lid, wordt «een vijfde gedeelte» vervangen door:
een tiende gedeelte.

Artikel 28, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. De woorden «bij het in artikel 9, eerste lid, bedoelde kantonge–

recht» worden vervangen door: bij het kantongerecht in het kanton waar
het adres is van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd.

2. Toegevoegd wordt een tweede volzin, luidende:
Indien degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd geen

bekende woon– of verblijfplaats in Nederland heeft, geschiedt de
instelling van de bovenbedoelde vordering door de officier van justitie in
het arrondissement Utrecht bij het kantongerecht te Utrecht.

In artikel 28, derde lid, wordt «ter griffie van het kantongerecht is
gestort» vervangen door: aan de instantie, belast met deze toepassing, is
betaald.

M

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «de artikelen 23, tweede lid,» vervangen

door: artikel 23, tweede lid,. Aan het eerste lid wordt een volzin toege–
voegd, luidende: Bij de hiervoor bedoelde vordering wordt de betrokkene
gewezen op het bepaalde in het derde lid.

2. Toegevoegd worden een derde en een vierde lid luidende:
3. Indien drie maanden na het verstrijken van de termijn, bedoeld in

artikel 28, eerste lid, onder a, de rechthebbende zijn voertuig niet heeft
afgehaald, wordt hij geacht zijn recht op de zaak te hebben opgegeven
en is de officier van justitie bevoegd het voertuig om niet aan een derde
in eigendom over te dragen, te verkopen of te vernietigen.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld omtrent de overbrenging, bewaring, eigendoms–
overdracht om niet, verkoop, vernietiging, de berekening van de kosten
van overbrenging en bewaring, alsmede omtrent hetgeen verder voor de
uitvoering van dit artikel noodzakelijk is.
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In artikel 30, vierde lid, worden de woorden «tijdstip, bedoeld in het
eerste lid» vervangen door: tijdstip, bedoeld in het eerste en in het
tweede lid.

0

In artikel 31, eerste lid, wordt «bevindt» vervangen door: bevinden.

In artikel 32, eerste lid, worden de woorden «is voldaan» vervangen
door: , alsmede de inmiddels daarop gevallen kosten van de inbewa–
ringstelling zijn voldaan.

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt een vierde volzin toegevoegd, luidende:
Daarbij wordt hij gewezen op het bepaalde in artikel 29, derde lid.
2. In het derde lid, eerste volzin wordt «bij het in artikel 9, eerste lid,

bedoelde kantongerecht» vervangen door: bij het kantongerecht in het
kanton waar de inbewaringstelling is geschied.

3. In het derde lid, tweede volzin, wordt «De kantonrechter»
vervangen door: Het kantongerecht.

4. Toegevoegd wordt een zesde lid, luidende:
6. Ten aanzien van de inbewaringstelling is artikel 29, derde en vierde

lid, van overeenkomstige toepassing.

In artikel 43, tweede lid, wordt de punt na «arrondissementen»
vervangen door een komma en wordt toegevoegd: een arrondissement of
een deel van een arrondissement.

ARTIKEL II

De bijlage bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder de Verklaring van categorieaanduidingen wordt «VII: een ieder»
vervangen door: VIII: een ieder.

B

In de kolom «Bedrag per gedraging en per categorie» wordt «VII»
vervangen door: VIII.

C

Nummer «152» wordt vervangen door: 151.
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In nummer 184 wordt achter het eerste gedachtenstreepje onder de
categorieaanduiding IV het cijfer 2 geplaatst en wordt achter het
tweede gedachtenstreepje onder de categorieaanduiding IV het cijfer 1
geplaatst.

In nummer 187 wordt achter het tweede gedachtenstreepje onder de
categorieaanduiding IV het cijfer 3 geplaatst.

Nummer 199, zesde gedachtenstreepje, vervalt.

G

Nummer 202, zesde gedachtenstreepje, vervalt.

H

Nummer 368 komt te luiden:
368 als bestuurder van een tram of autobus niet stoppen 8jo. 111a

voor een rood tram/buslicht lid 1 sub c en
lid 3 RVV

I

Nummer «454» wordt vervangen door: 453.

J

In de omschrijving van de gedragingen in de nummers 516, 528 en
531 worden de woorden «bij schemering zonder enige verlichting»
telkens vervangen door: bij onvoldoende daglicht zonder de voorge–
schreven verlichting.

K

In de omschrijvingen van de gedragingen onder de nummers 561 en
564 worden de woorden «zonder enige verlichting» telkens vervangen
door: zonder de voorgeschreven verlichting.

In de nummers 591 en 594 wordt in de omschrijving van de gedraging
het woord «woonerf» telkens vervangen door: erf.

M

In nummer 600 wordt een achtste gedachtenstreepje toegevoegd,
luidende:

- een persoon vervoeren die niet op een doelmatige en 94 lid 1 III
veilige zitplaats is gezeten of zijn voeten niet aan weerszijden RVV ^
van het voertuig doet rusten op voetsteunen
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In nummer 724 wordt achter het eerste gedachtenstreepje onder de
categorieaanduiding I en II telkens het cijfer 3 geplaatst.

ARTIKEL III

De tekst van de gewijzigde Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften wordt door Onze Minister van Justitie in het
Staatsblad geplaatst.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september 1990.

Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst
en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
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