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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
JUSTITIE1

Vastgesteld 6 augustus 1990

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende vragen en opmerkingen.

Vragen namens de commissie

De leden van de vaste commissie voor Justitie hadden met gemengde
gevoelens van dit wetsvoorstel kennis genomen. Zij waren van oordeel
dat het uiteraard in beginsel positief te waarderen valt dat middels dit
wetsvoorste! een aantal inmiddels noodzakelijk gebleken wijzigingen
wordt aangebracht in de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften. Daartegenover staat echter de nuchtere consta–
tering dat een afhandeling van die laatstgenoemde wet medio 1989
heeft plaats gevonden met daarin al deze inmiddels gebleken oneffen–
heden. Naar de indruk van deze leden was er dus bij de behandeling van
dat wetsvoorstel nogal wat misgelopen. Indien men vervolgens de
behandeling van dit wijzigingsvoorstel beschouwt, dan viel het hen op
dat ook thans weer tijdens die behandeling een aantal verdere correcties
noodzakelijk is gebleken. In het licht van deze voorgeschiedenis is het
naar de indruk van deze leden, een illusie om te denken dat thans alles
wel correct in orde zal zijn.

Zonder de verdere noodzakelijke wijzigingen direct te kunnen
aanwijzen, hadden zij het onbestemd gevoel dat spoedig zal blijken dat
nog een aantal andere correcties gewenst is. Dit alles nog onverlet het
feit dat zeker het voorgestelde artikel 5a wetgevingstechnisch bezien,
zeker niet de schoonheidsprijs verdient. Bij het vorenstaande voegt zich
dan ook het tijdstip van indiening van dit wetsvoorstel en ten gevolge
daarvan, mede gelet op het voorgestelde tijdstip van inwerkingtreding,
de wijze waarop behandeling van dit wetsvoorstel thans moet plaats–
vinden. Gaarne zouden de leden van de commissie vernemen hoe de
minister dit alles nu beoordeelt.
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Vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie

Deze leden hadden vooralsnog bedenkingen tegen artikel I,C, waarbij
voorgesteld wordt een nieuw artikel 5a aan de wet toe te voegen.

De aanleiding tot dit voorstel was hun duidelijk: militaire voertuigen
hebben geen kenteken in de zin van artikel 1 van deze wet en kunnen
derhalve niet via het kentekenregister in Veendam getraceerd worden.
Dat bracht deze leden tot de vraag, of het niet meer voor de hand had
gelegen artikel 1 van de wet in die zin te wijzigen, dat onder de definitie
van kenteken in dat artikel ook begrepen zou worden het ongetwijfeld
door militaire voertuigen gevoerde militaire onderscheidingsteken, en
voorts in die zin dat onder de definitie van kentekenregister in dat artikel
mede zou worden begrepen de ongetwijfeld bestaande registratie van
militaire voertuigen.

Een dergelijke wijziging van de wet, die zij gaarne door de bewindsman
becommentarieerd zagen, zou naar de mening van deze leden de
problemen voortvloeiend uit het feit dat militaire voertuigen geen
kenteken in de zin van deze wet voeren geheel oplossen en daarenboven
in haar strekking en reikwijdte volstrekt duidelijk zijn. Terzijde vroegen
deze leden overigens, waarom militaire voertuigen geen kenteken voeren.
Zou wijziging van de regelgeving waarop dit berust niet een nog betere
oplossing voor de gesignaleerde problematiek kunnen bieden?

Ondertussen waren deze leden van mening, en vandaar hun beden–
kingen, dat de nu voorgestelde wijziging noch in strekking noch in
reikwijdte voldoende duidelijk is. De centrale vraag was daarbij volgens
deze leden of het voorgestelde artikel 5a alleen geldt in geval bij een
militair voertuig «niet aanstonds kan worden vastgesteld wie daarvan de
bestuurder is» (art. 5), of ook in andere situaties.

Tegen dat laatste zouden zij grote bezwaren hebben, omdat dan een
vrijwel blanco mandaat gegeven zou worden voor forse afwijkingen van
de wet in alle gevallen waarin sprake is van een gedraging met of door
middel van een militair voertuig.

Naar het antwoord op wat deze leden de centrale vraag achtten,
konden zij slechts gissen. Met betrekking tot de op grond van het
voorgestelde artikel 5a uit te vaardigen Algemene Maatregel van Bestuur
werd immers in de schriftelijke stukken en tijdens de behandeling in de
Tweede Kamer uitsluitend «bij voorbeeld» vermeld wat in die Algemene
Maatregel van Bestuur zou kunnen komen te staan.

Mocht de door deze leden bedoelde centrale vraag door de
bewindsman in de door hen juist geachte restrictieve zin beantwoord
worden, dan zouden deze leden er nog bezwaren tegen hebben als bij
gedragingen begaan door militairen het militaire O.M. en de militaire
kantonrechter als beroepsorganen zouden fungeren. Deze instanties
spelen een rol bij tuchtrechtelijke vergrijpen en bij overtredingen en
misdrijven begaan door militairen. De gedragingen bedoeld in de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften zijn nu echter
juist aan het strafrecht onttrokken, zodat een aparte rechtsgang voor
militairen voor wat betreft deze zaken in geen enkel opzicht voor de hand
ligt, ook niet in dat van een optimale werkverdeling. Deze opmerking
werd deze leden ook ingegeven door de mededeling van de bewindsman
in de Tweede Kamer dat het militaire O.M. belast zal worden met het
traceren van de bestuurder van een militair voertuig, waardoor dit O.M.
in een eerder stadium bij een zaak betrokken wordt dan het geval is in
een zaak waarin een burger dezelfde gedragingen begaan heeft en een
ambtenaar als bedoeld in artikel 3 van de wet tot het opleggen van de
administratieve sanctie overgaat. Deze leden hadden de indruk, dat veel
van hun twijfels wellicht weggenomen zouden kunnen worden indien het
concept van de betrokken Algemene Maatregel van Bestuur hun bekend
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zou zijn. Is de bewindsman, zo vroegen zij, in staat en bereid dit concept
over te leggen?

De zaak waar het hier om gaat nog eens van een andere zijde
benaderend, stelden deze leden het volgende. Indien een bestuurder van
een motorvoertuig een gedraging als bedoeld in de Wet administratief–
rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften begaat, wordt - zo niet
aanstonds kan worden vastgesteld wie die bestuurder is - de sanctie
opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de
gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. Deze kenteken–
houder kan zeer wel de werkgever van de betrokken bestuurder zijn.
Deze kan, behalve in het geval dat zijn werknemer tegen zijn wil van het
motorvoertuig gebruik maakte, de administratieve sanctie niet op grond
van artikel 8 ontgaan.

Hoe een en ander vervolgens tussen werknemer en werkgever
geregeld wordt, is een zaak die alleen hen in beginsel aangaat. Waarom,
zo vroegen deze leden, zou nu voor militaire werknemers via het voorge–
stelde artikel 5a een wezenlijk andere regeling gecreëerd moeten worden
waarbij het steeds wel de bestuurder/werknemer is aan wie de admini–
stratieve sanctie kan worden opgelegd?

Voorts merkten deze leden op, dat zij de indruk hadden dat de door
hen verwoorde twijfels verwant waren aan de door de Raad van State in
zijn advies d.d. 20 juni 1990 onder 2. gestelde vraag, een vraag waarop
in het nader rapport d.d. 25 juni niet wordt ingegaan.

Voorts vroegen deze leden nog, of het voorgestelde artikel 5a ook
voorziet in de gevallen waarin een buitenlands militair voertuig betrokken
is.

Tenslotte wezen deze leden nog op enige kleine onvolkomenheden. In
de bij de wet behorende bijlage (Stb. 300, 1988) wordt stelselmatig
gesproken over catogorie. In artikel I, H (artikel 19, 2e lid) staat «wiens»
waar «welks» in taalkundig opzicht juist zou zijn. Voorts ontging deze
leden de zin van de wijziging van de categorieaanduiding «VII» in «VIII»
(Artikel II, A en B).

De voorzitter van de commissie,
Wagemakers

De griffier van de commissie,
Dijkstra-Liesveld
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