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1 Bijlage(n) ter inzage gelegd op de griffie
van de Eerste Kamer.

MEMORIE VAN ANTWOORD1

Ontvangen 22 augustus 1990

Graag geven wij onze reactie op de door de vaste Commissie voor
Justitie geformuleerde vragen en opmerkingen. Dat het voorstel tot
gemengde gevoelens bij de vaste commissie aanleiding heeft gegeven,
begrijpen wij ten volle. Wij betreuren dat het wegnemen van enige onvol–
komenheden in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeers–
voorschriften als gevolg van de indiening kort voor het zomerreces van
de Tweede Kamer zozeer onder tijdsdruk plaatsvindt. Het past dan ook,
hieronder nader in te gaan op de omstandigheden die ertoe hebben
geleid dat het wetsvoorstel nodig was en niet eerder was ingediend. Des
te meer stellen wij de uit de beide Kamers ontvangen medewerking op
prijs, die het mogelijk maakt het voorstel op korte termijn af te handelen.

Met instemming lazen wij dat de leden van de vaste commissie wel
van oordeel waren dat het in beginsel positief te waarderen valt dat door
middel van dit wetsvoorstel een aantal inmiddels noodzakelijk gebleken
wijzigingen wordt aangebracht in de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften. Bij de kanttekeningen van de leden
van de vaste commissie dat de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften medio 1989 is afgehandeld met daarin de
inmiddels gebleken oneffenheden en dat naar de indruk van deze leden
er bij die behandeling nogal wat misgelopen zou zijn, zouden wij het
volgende willen opmerken. het is onzes inziens goed om stil te staan bij
de inhoud van de, zo op het oog, vele oneffenheden in de wettekst.
Nadere beschouwing leert dat sommige voorstellen tot wetswijziging van
ondergeschikt belang zijn en dat andere verbeteringen van de bestaande
wettekst behelzen. Wie oog wil houden voor de kwaliteit van wetgeving,
en wij rekenen ons tot diegenen, zal als uitgangspunt moeten nemen dat
de besluitvorming over wetgeving zonder nadere wijzigingen tot een
goed resultaat moet leiden. Maar van dezelfde waarde is het
uitgangspunt, dat naderhand gebleken onvolkomenheden of, zoals bij het
onderhavige wetsvoorstel, wenselijk gebleken verbeteringen, uiteraard
tot wijziging dienen te leiden. En niet nadat de wet in werking is
getreden, maar daarvóór. Dit laatste wordt nu juist beoogd met een
leemtewet voorafgaand aan de inwerkingtreding.

Het verschijnsel leemtewet is van alle tijden en dateert niet van
vandaag. Wij veinzen niet dat dit verschijnsel in de toekomst geheel zal
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verdwijnen. In dit verband wijzen wij op de ontwikkelingen op het terrein
van de automatisering, welke ontwikkelingen ons bij de onderhavige wet
parten hebben gespeeld. Dit laatste illustreren wij aan de hand van de
voorgestelde wijziging van «beschikking» in «kennisgeving van
beschikking» in artikel 4. Zonder een volledige geautomatiseerde
verwerking van de opgelegde beschikking, zou handhaving van de
bestaande wettekst weinig problemen hebben opgeleverd. De omstan–
digheid dat voortaan onder het stelsel van de nieuwe wet de admini–
stratie, de registratie en de verwerking van de beschikkingen zal verlopen
via het Centraal Justitieel Incassobureau en geheel geautomatiseerd zal
geschieden, noopte ertoe de wettekst aan te passen. De vraag rijst of
een dergelijke omstandigheid niet aanstonds te voorzien valt, reeds bij
het concipiëren van de wettekst of - later - tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel. Het antwoord zal moeten zijn: soms
wel, soms niet. In het onderhavige geval zijn tijdens het traject dat het
wetsvoorstel langs beide kamers moest afleggen enkele beslissingen
omtrent de praktische uitvoerbaarheid genomen, die een bijstelling van
de wettekst wenselijk maakten. Wellicht had het voor de hand gelegen
toen reeds met (enkele van) de thans voorgestelde wijzigingen te komen;
er is door onze ambtsvoorgangers echter voor gekozen de tekst van de
wet zo snel mogelijk te doen vaststellen en eventuele wetswijzigingen op
te sparen voor een later in te dienen leemtevoorstel. Zo'n voorstel krijgt
welhaast op een natuurlijke wijze een zwaan-kleef-aan-karakter. Wij
wijzen er op dat de voorgestelde wijzigingen voor het overgrote deel
afkomstig zijn van de projectgroep, belast met de daadwerkelijke
invoering van de nieuwe wet. De wettekst is getoetst op praktische
uitvoerbaarheid, een exercitie die zich uit de aard der zaak slecht laat
uitvoeren vanachter een bureau, en deze toetsing heeft geresulteerd in
het onderhavige leemtevoorstel. De wet is nog niet in werking getreden,
zodat de voorgestelde wijzigingen tot op heden nog kunnen worden
aangebracht zonder dat de werking gefrustreerd zou worden door een
niet geheel adequate regelgeving. Van dit laatste is thans geen sprake.
Wij vertrouwen erop dat de wet, bijgeschaafd en al, op de beoogde
datum in werking zal kunnen treden. Dit vertrouwen stoelt op de
mededeling die ons heeft bereikt, dat de Eerste Kamer dit leemtevoorstel
op 28 augustus a.s. zal behandelen. Daarvoor zijn wij zeer erkentelijk,
daar de verwachting thans gerechtvaardigd is dat de Wet Mulder, om
deze inmiddels ingeburgerde term te bezigen, op 1 september a.s. in de
regio Utrecht wordt ingevoerd. Dat zal het startsein vormen voor een
betere handhaving van de lichte verkeersvoorschriften, een handhaving
die naar allerwegen levende opvatting te wensen overlaat.

De leden van de vaste commissie merkten vervolgens op dat tijdens de
behandeling van het onderhavige leemtevoorstel een aantal verdere
correcties noodzakelijk is gebleken. In het licht van deze voorgeschie–
denis zou het naar de indruk van deze leden een illusie zijn om te denken
dat thans alles wel in orde zal zijn. Bij deze opmerkingen tekenen wij het
volgende aan. De werkzaamheden van het projectteam, ingesteld om,
zoals wij eerder aangaven, de daadwerkelijke invoering voor te bereiden,
zijn nog steeds gaande. Het einde daarvan is eerst voorzien als de
integrale invoering van de wet in geheel Nederland, naar verwachting
medio 1992, een feit zal zijn. Wij sluiten niet uit dat na de partiële
invoering van de wet op 1 september 1990 zal blijken dat de wet goed
werkt, doch dat die werking eerst optimaal zal zijn als wijzigingen op
onderdelen zouden worden aangebracht.

Vanzelfsprekend zal de wettekst alsdan aanpassing behoeven. Toch
zijn wij wat dit laatste betreft, anders dan deze leden kennelijk sugge–
reren, niet somber gestemd. Wij wijzen er verder op dat er een evaluatie
van de wet is voorzien meteen na de partiële invoering. Daaraan is
welhaast inherent dat de uitkomst van de evaluatie tot bijstelling op
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onderdelen zal leiden. Men zou kunnen stellen dat de werkzaamheden
van de projectgroep een soort evaluatie avant-la-lettre behelsden en
mitsdien de bijstelling van de wettekst vóór de inwerkingtreding reeds
gegeven was. Voor alle volledigheid wijzen wij deze leden er op dat een
wijziging van de Wet Mulder de komende jaren toch reeds onont–
koombaar is in verband met de aanpassing aan de Algemene wet
bestuursrecht. Met onze boven weergegeven beschouwingen zijn wij
reeds ingegaan op de opmerking van deze leden dat zij het onbestemde
gevoel hadden dat spoedig zou blijken dat nog een aantal correcties
gewenst is. Wetgevingstechnisch bezien, verdient het voorgestelde
artikel 5a van de wet zeker niet de schoonheidsprijs, aldus de leden van
de vaste commissie.

Deze opmerking geeft ons aanleiding deze leden te verwijzen naar
onze uiteenzetting hieronder over de betekenis van dit artikel, dit naar
aanleiding van de specifieke vragen van de leden van de PvdA-fractie. De
leden van de vaste commissie memoreerden verderop in hun betoog het
tijdstip van indiening van dit wetsvoorstel en ten gevolge daarvan, mede
gelet op het voorgestelde tijdstip van inwerkingtreding, de wijze waarop
de behandeling van dit wetsvoorstel thans moet plaatsvinden.

De eerste ondergetekende wil in reactie op deze opmerking allereerst
verwijzen naar zijn uiteenzetting in de Tweede Kamer op 28 juni 1990 bij
de mondelinge behandeling van dit wetsvoorstel. Speciaal wil hij nog het
volgende punt herhalen. Dit punt betreft de afstemming tussen de
totstandkoming van wetgeving en de voorbereiding van de invoering.
Anders dan vroeger moet thans reeds aanstonds na de indiening van een
wetsvoorstel worden gedacht aan de wijze van invoering. Dat vereist een
nauwe samenwerking tussen de wetgevingsjuristen en degenen die voor
de invoering van de wet verantwoordelijk zijn. Een goede organisatie en
een goede planning zijn hier geboden. Daarbij zal tevens sprake moeten
zijn van een voortgangscontrole op de werkzaamheden. Bij de volgende
twee grote wetgevingsprojecten zal deze methode van werken in elk
geval moeten worden gevolgd en beproefd: de totstandkoming en de
invoering van de Algemene wet bestuursrecht en de herziening van de
rechterlijke organisatie. Ontwikkelingen in de werkwijze bij het Direc–
toraat-Generaal Wetgeving bij zijn ministerie maken het mogelijk de
organisatie van het werk aan zulke wetgevingsprojecten steeds meer op
professionele wijze te laten geschieden. Wij betreuren het dat door de
geschetste gang van zaken ook de Eerste Kamer zich geplaatst ziet voor
de noodzaak dit wetsvoorstel op korte termijn te behandelen. Wij zeggen
toe al het mogelijke te doen wat in ons vermogen ligt om een herhaling
van een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

De leden van de PvdA-fractie hadden vooralsnog bedenkingen tegen
het voorstel om een nieuw artikel 5a aan de wet toe te voegen. Het is
waar, zoals deze leden opmerkten, dat militaire voertuigen geen kenteken
in de zin van artikel 1 van de wet hebben en derhalve niet via het kente–
kenregister te Veendam getraceerd kunnen worden. Het zou, zoals deze
leden zich vervolgens afvroegen, denkbaar zijn geweest artikel 1 van de
wet in die zin te wijzigen, dat onder de definitie van kenteken in dat
artikel ook begrepen zou worden het door militaire voertuigen gevoerde
militaire onderscheidingsteken. Voorts zou denkbaar zijn geweest de
definitie van kentekenregister in dat artikel aldus te wijzigen dat
daaronder de bestaande registratie van militaire voertuigen zou moeten
worden begrepen. Verderop in deze memorie zullen wij aangeven
waarom wij desalniettemin voor een andere weg hebben gekozen.

De reden, dat in reactie op een volgende vraag van deze leden, dat
militaire voertuigen geen kenteken voeren, is gelegen in de specifieke
functie van die voertuigen. Zij zijn niet bij uitstek bedoeld om aan het
normale, dagelijkse verkeer op de openbare weg deel te nemen.
Doorgaans zal het verkeer met deze voertuigen plaatsvinden op militaire
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terreinen rond kazernes en in het bijzonder op militaire oefenterreinen.
Deze omstandigheid maakt, naast andere, dat de gebruikelijke kenteken–
registratie voor deze voertuigen minder zinvol is. Zo zal er bij militaire
voertuigen nimmer sprake zijn van eigendomsoverdracht, zoals dat bij de
normale motorrijtuigen wel het geval is. Dit laatste zeer frequent zelfs.
Daarnaast is de functie van de keritekenregistratie met betrekking tot de
verzekerings– en belastingplicht bij militaire voertuigen een totaal andere.
Wijziging van de bestaande regelgeving met betrekking tot de kenteken–
registratie in die zin dat ook militaire voertuigen voortaan een gebruikelijk
kenteken zouden voeren, ligt dan ook niet voor de hand.

De aan het woord zijnde leden achtten de voorgestelde wijziging in
strekking noch in reikwijdte voldoende duidelijk. Daarom koesterden zij
bedenkingen tegen het onderhavige voorstel. Wij zullen trachten
hieronder de betekenis van artikel 5a zo duidelijk mogelijk weer te geven,
waarna, zo hopen wij, deze leden hun bezwaren zullen kunnen en willen
laten varen. Het voorgestelde artikel 5a, dit in antwoord op een vraag van
deze leden, zal in beginsel gelden zowel in die gevallen, bedoeld in artikel
5 van de wet, kort gezegd, in geval van constatering van de gedraging
langs mechanische weg, als in de gevallen van staande houden. Dit
laatste zal, zo menen wij, in de praktijk echter zelden het geval zijn. Doel
van de bijzondere regeling is, gegeven de specifieke situatie binnen de
krijgsmacht, om te kunnen achterhalen wie de bestuurder was van het
militaire voertuig. Dat is alleen bij een constatering langs mechanische
weg een probleem; niet in het geval van staande houden. Wij
beschouwen de mogelijkheid dat artikel 5a, zoals deze leden het
noemden, een vrijwel blanco mandaat zou bieden voor forse afwijkingen
van de wet in alle gevallen waarin sprake is van een gedraging met of
door middel van een militair voertuig, als een theoretische. Wij zouden
deze leden allereerst er op willen wijzen dat de wet geldt voor zowel
burgers als militairen. Er is dus geen uitzondering gemaakt voor
militairen die in hun privé-voertuig rijden. Dit is een belangrijk gegeven.
Alléén voor gedragmgen met of door middel van een militair voertuig
geldt een van de wet afwijkende wijze van afdoening. Het is goed om
erbij stil te staan dat het dus moet betreffen een gedraging op de
openbare weg met of door middel van een motorrijtuig. Dit is uit de aard
der zaak een zeer beperkte categorie zaken. Het zal nog wel eens
voorkomen dat militaire voertuigen zich op de openbare weg bevinden,
maar waar het om gaat is dat met die voertuigen ook daadwerkelijk een
gedraging plaatsvindt, waarop de wet betrekking heeft. Bij voorbeeld, om
de meest voorkomende gedragingen te noemen, dat te hard gereden
wordt, fout geparkeerd wordt of door rood licht wordt gereden. De
afwijkende regeling van artikel 5a zal uit de aard der zaak een zeer
beperkte reikwijdte hebben. Als de aan het woord zijnde leden spreken
van de mogelijkheid van forse afwijkingen, dienen zij het bovenstaande in
gedachten te houden. Naar wij hopen hebben wij hierboven de betekenis
van artikel 5a voor deze leden duidelijk weergegeven. Deze leden gaven
te kennen er bezwaren tegen te hebben indien bij gedragingen begaan
door militairen het Militair Openbaar Ministerie en de militaire kanton–
rechter als beroepsorganen zouden fungeren.

Dit is, in de bewoordingen zoals deze leden deze bezigen, niet het
geval. Gedragingen, begaan door militairen, vallen in beginsel onder
bereik van de wet. Hun hoedanigheid vormt op zichzelf onvoldoende
reden de wet niet van toepassing te laten zijn. Alleen voor gedragingen,
begaan met of met behulp van een militair voertuig, geldt een van de wet
afwijkende regeling. Het is bij deze afwijking niet zozeer de hoedanigheid
van de bestuurder die de grond vormt voor deze afwijking, maar veeleer
het gebruik van het militair motorrijtuig. Of beter nog: een combinatie
van beide zaken. Wij menen dat het uit een oogpunt van een optimale
werkverdeling voor de hand ligt om voor de onderhavige gedragingen

Eerste Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 612, nr. 243b



een van de wet afwijkende regeling te treffen. Indien, in de gedach–
tengang van deze leden, het openbaar ministerie belast zou worden met
het traceren van de bestuurder, zou dit zeer onpraktisch en inefficiënt
zijn. Daar is het bij de Wet Mulder niet om begonnen. Wij blijven van
mening dat de soort gedragingen, waarbij het hierom gaat, gelet op de
specifieke situatie binnen de krijgsmacht, het beste aan het Militair
Openbaar Ministerie kan worden overgelaten. Ook hier zouden wij deze
leden in herinnering willen roepen, dat de onderhavige gedragingen zich
waarschijnlijk sporadisch zullen voordoen. Voor wat betreft de vraag van
deze leden met betrekking tot de overlegging van de concept-algemene
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 5a, wijzen wij hen op het
desbetreffende ontwerp-besluit militaire motornjtuigen dat als bijlage ter
kennisneming bij deze memorie is gevoegd.

De aan het woord zijnde leden gingen vervolgens in op de situatie dat
de beschikking wordt opgelegd aan de werkgever van een werknemer die
een gedraging in de zin van de wet beging en koppelden hieraan de
vraag waarom nu voor militaire werknemers via het voorgestelde artikel
5a een wezenlijk andere regeling gecreëerd zou moeten worden waarbij
het steeds wel de bestuurder/werknemer is aan wie de administratieve
sanctie kan worden opgelegd In antwoord op deze vraag wijzen wij deze
leden erop dat de situatie in zoverre verschilt dat de beschikking in het
normale geval wordt opgelegd aan een individuele eigenaar/houder,
terwijl bij militaire motorrijtuigen de beschikking steeds wordt opgelegd
aan het Ministerie van Defensie. De reden hiervoor is dat het, gelet op de
specifieke situatie van de militaire dienst, wenselijk kan zijn om de
betrokken militair direct te confronteren met zijn laakbare gedrag,
waarbij het gedrag met een militair motorrijtuig, te denken valt bij
voorbeeld aan een tank, toch van een andere orde is dan een gedraging
met een personenauto. Deze wenselijkheid is door onze ambtgenoot van
Defensie uitdrukkelijk naar voren gebracht en wij hebben gemeend
daaraan tegemoet te moeten komen. Wij hebben de indruk dat de opzet
die deze leden voor ogen staat en die ons voor ogen staat niet wezenlijk
van elkaar verschillen. Het verschil van inzicht betreft de praktische
uitwerking. De pregnante opmerkingen van deze leden hebben ons
evenwel aanleiding gegeven het onderhavige ontwerp heel uitdrukkelijk
te betrekken bij de komende evaluatie van de nieuwe wet, zodat in de
nabije toekomst kan worden bezien of, dan wel hoe met de voorgestelde
regeling nog nauwer bij het gewone regiem van de nieuwe wet kan
worden aangesloten. In beginsel, zo beantwoorden wij de leden deze
volgende vraag van deze leden, voorziet artikel 5a ook in de gevallen
waarbij een buitenlands militair motorrijtuig betrokken is. Wat enige
kleine onvolkomenheden betreft, waarop de aan het woord zijnde leden
ons wezen, merken wij het volgende op. De aanduiding «catogorie» in
plaats van «categorie» betreft een duidelijke zetfout, die bij de komende
tekstplaatsing in het Staatsblad kan worden hersteld. Bij de volgende
taalkundige opmerking van deze leden merken wij op dat het kantonge–
recht een rechterlijke instantie is, waar recht gesproken wordt door een
functionaris, zijnde de kantonrechter. Indien men uitgaat van het laatste,
is het verklaarbaar dat is gesproken over «wiens uitspraak» in plaats van
«welks uitspraak». Het laatste is echter, dat geven wij deze leden toe,
taalkundig zuiver. De wijziging, dit in antwoord op een laatste vraag van
deze leden, van de categorieaanduiding VII in VIII houdt verband met het
bestaande Besluit politietransactie, waarin onder categorie VII schippers
vallen en onder categorie VIII een ieder.
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Omdat het Besluit politietransactie voorlopig in Nederland, met uitzon–
dering van de regio Utrecht, blijft gelden, is voor wat betreft de onder–
havige bijlage aansloten bij de in het Besluit politietransactie opgenomen
categorieaanduiding, dit om mogelijke misverstanden bij de betrokken
politie-ambtenaren te voorkomen. Een puur praktische wijziging dus.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
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