
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1989-1990

21 612 Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit wetsvoorstel bevat enige voorstellen van hoofdzakelijk onderge–
schikte aard tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 1989, 300). Zij zijn voor een deel
voortgekomen uit de werkzaamheden van het projectteam, dat in 1988
door de ambtsvoorganger van de eerste ondergetekende werd ingesteld.
Dit projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van
Justitie, de politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht en
heeft tot taak de invoering van de nieuwe wet voor te bereiden. Deze
nieuwe wet zal namelijk ingrijpende organisatorische aanpassingen
vergen bij de politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht.
Een belangrijk punt bij de invoering is de zorg voor de automatisering.
Deze vormt een noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve en
efficiënte afhandeling van de zaken die onder het bereik van de wet
vallen. Het projectteam bracht op 31 augustus 1989 haar Eindrapport
Analyse en Ontwerp uit* over de wijze waarop de nieuwe wet zou kunnen
worden ingevoerd. In bijlage 3 bij het eindrapport wordt een overzicht
gegeven van wenselijk geachte wetswijzigingen, voordat de wet in
werking zal treden. Wij hebben deze voorstellen voor het overgrote deel
overgenomen. Zij zullen hieronder bij de artikelsgewijze toelichting
worden besproken.

Vermeldenswaard is nog dat destijds naast het projectteam een
commissie in het leven is geroepen ter begeleiding van het project tot
invoerïng van de nieuwe wet. Deze commissie staat onder leiding van de
procureur-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden, mr. H. Addens.
De commissie bracht op 14 februari 1990 advies uit over het eindrapport
van het projectteam, waaruit blijkt dat zij zich met dit rapport in hoofd–
lijnen zeer wel kan verenigen. Ook de vergadering van procureurs–
generaal kon zich vinden in het eindrapport. Ëen belangrijke conclusie
van het projectteam, waarbij de begeleidingscommissie zich heeft
aangesloten, is, dat de nieuwe wet voorlopig in één bepaalde regio in
werking moet treden, te weten de regio Utrecht. Zulks ten einde ervaring
op te doen met de werking van de wet; een landelijke invoering ineens
zal volstrekt onverantwoord zijn, gelet op de alsdan te voorziene organi–
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satorische en ook technische problemen. Na de partiële invoering zal
binnen twee jaar de landelijke invoering moeten plaatsvinden. Wij
hebben overeenkomstig het bovenbedoelde voorstel besloten om de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften per 1
september 1990 in de regio Utrecht in werking te laten treden en
daarvan uit te zonderen de gedragingen betreffende de APK-keuring. Wij
zullen bevorderen dat een daartoe strekkend koninklijk besluit te zijner
tijd zal worden genomen.

Uit de bevindingen van het projectteam en van de begeleidingscom–
missie is gebleken dat, zoals wij hierboven reeds aangaven, ter wille van
een juiste werking van de wet bijstellingen op enkele, merendeels onder–
geschikte, punten wenselijk zijn. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel nog
enkele wijzigingen, die wij uit anderen hoofde wenselijk achten. De
voorgestelde wetswijzigingen zullen, in verband met de beoogde
regionale invoering van de wet op 1 september 1990, vóór die datum
hun beslag moeten hebben gekregen. Wij achten een spoedige afhan–
deling van dit voorstel dan ook geboden en roepen gaarne daartoe de
medewerking van de beide kamers der Staten-Generaal in.

Artikelsgewijze toelichting

Onderdeel A. Blijkens de definitie van «kentekenregister» in artikel 1
wordt hieronder alleen het register betreffende opgegeven kentekens in
Nederland begrepen. De constatering van de onder het bereik van de wet
vallende gedragingen vindt voor het overgrote deel plaats langs mecha–
nische weg. Deze constateringen op kentekens betreffen eveneens
voertuigen met een in het buitenland geregistreerd kenteken. Ook in die
gevallen moet het mogelijk zijn dat bij het begaan van een gedraging de
administratieve sanctie aan de kentekenhouder van zodanig voertuig
wordt opgelegd. Om hierin te voorzien, is de begripsomschrijving op de
aangegeven wijze aangevuld.

Onderdelen B, D en E. In de wet wordt thans nog voorzien in de
overhandiging van de beschikking in geval van de staandehouding door
de politie-ambtenaar. In geval van constatering op kenteken wordt aan
het motorrijtuig een kennisgeving achtergelaten. Het lijkt bij nadere
overweging om technisch-organisatorische overwegingen praktischer om
ook in het eerste geval uit te gaan van de overhandiging van een kennis–
geving van beschikking in plaats van de beschikking zelf. In beide
gevallen volgt toezending van de beschikking over de post, gelijk met de
acceptgiro waarmee de sanctie moet worden voldaan. Een inhoudelijke
wijziging behelst dit voorstel niet; het is louter ingegeven uit praktische
overwegingen. In bijzondere gevallen kan het gewenst zijn dat de sanctie
ter plekke dan wel op een aangewezen plaats kan worden voldaan.
Gedacht kan worden aan het geval dat een bestuurder zonder bekende
woon– of verblijfplaats in Nederland wordt staande gehouden dan wel in
het geval van een speciale verkeerscontrole. Alsdan dient in de
beschikking vermeld te staan de plaats waar de sanctie in dat geval kan
worden voldaan.

Het kan voorkomen, bij voorbeeld bij constatering aan de hand van
foto's van kentekens gemaakt door het Centraal Bureau Motorrijtuigen–
belasting, dat niet kan worden vastgesteld in welk arrondissement
precies de gedraging is verricht. In artikel 6, eerste lid, is voor dit geval
thans bepaald dat alsdan beroep kan worden ingesteld bij de officier van
justitie in het arrondissement van de woonplaats van de betrokkene. In
artikel 9, eerste lid, is voor dit geval een overeenkomstige voorziening
getroffen voor het instellen van beroep tegen de beslissing van de
officier van justitie.
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Onderdeel C. Dit onderdeel bevat een voorziening voor het geval dat
wordt vastgesteld dat een onder het bereik van de wet vallende
gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een militair
voertuig. Deze voertuigen zijn niet opgenomen in het kentekenregister te
Veendam. Het is, gelet op het bepaalde in artikel 5 van de wet, dan ook
niet mogelijk om de beschikking op te leggen aan de kentekenhouder.
Niettemin mogen dergelijke gedragingen niet «straffeloos» plaatsvinden.
Om die reden hebben wij, na overleg met onze ambtgenoot van
Defensie, voor het bovenaangeduide probleem de volgende oplossing
gekozen. Indien is vastgesteld dat een gedraging heeft plaatsgevonden
met een militair motorvoertuig, zal de zaak aan het militair openbaar
ministerie te Arnhem moeten worden overgedragen. Vervolgens kan over
de zaak - eventueel - door de militaire kantonrechter worden beslist.
Deze procedure zal leiden tot een afwijking op de artikelen 6, eerste lid,
en 9, eerste lid, alsmede ook op artikel 28, eerste lid van de wet. In laatst
genoemd artikel wordt nu immers niet meer, zoals in het oorspronkelijk
wetsvoorstel, verwezen naar het kantongerecht als bedoeld in artikel 9,
eerste lid. Met de Raad van State in haar advies van 20 juni 1990, nr.
W03.90.0246, zijn wij van oordeel dat in artikel 5a hieraan een wettelijke
grondslag dient te worden gegeven.

Onderdelen F en G. Op enkele plaatsen in de wet worden de woorden
«het kantongerecht» en «de kantonrechter» niet altijd op even systema–
tische wijze gebruikt. De in deze onderdelen opgenomen voorstellen
strekken ertoe dat overal waar het rechterlijk orgaan is bedoeld te
spreken over «het kantongerecht».

Onderdeel H. De onderhavige wijziging van artikel 19 strekt ertoe het
voor de Hoge Raad mogelijk te maken, indien aangewezen, een zaak
terug te verwijzen naar het kantongerecht, wiens uitspraak vernietigd is,
hetzij een zaak te verwijzen naar een ander kantongerecht. Het zal niet
altijd mogelijk zijn dat de Hoge Raad bij hetzelfde arrest een eindbe–
slissing neemt, bij voorbeeld als onder omstandigheden een nader feiten–
onderzoek door de kantonrechter nodig zal zijn. Daarom is de onder–
havige aanvulling van de wettekst opgenomen.

Onderdeel I. In de tekst is nu duidelijker naar voren gebracht dat de
procentuele verhoging, bedoeld in artikel 25, eerste lid, mede omvat de
verhoging die reeds is opgelegd op grond van artikel 24. Omvatte het
bedrag van de sanctie bij voorbeeld aanvankelijk tachtig gulden dan zal,
indien de 30 dagen na de eerste aanmaning als bedoeld in artikel 24 zijn
verstreken, dit bedrag honderd gulden bedragen. Wordt ook de tweede
aanmaning, bedoeld in artikel 25, eerste lid, genegeerd, dan zal het
bedrag worden verhoogd tot honderdvijftig gulden.

Onderdeel J. In het voorstel van Wet, houdende Algemene regeling
van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke betalingen
(kamerstukken I, 1989-1990, 17 897, nr. 101) wordt in Artikel XXII een
wijziging van artikel 576, vijfde lid van het Wetboek van Strafvordering
voorgesteld, er op neerkomende dat ten hoogste een tiende gedeelte van
de bijstandsuitkering van de veroordeelde bestemd kan worden tot
betaling van het bedrag dat uit hoofde van een onherroepelijke veroor–
deling verschuldigd is. Het bovenbedoelde wetsartikel gaat nu nog uit
van een vijfde gedeelte. Artikel 28, derde lid, van de Wet administratief–
rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften komt materieel gesproken
overeen met artikel 576, vijfde lid, Sv. Het ligt dan ook voor de hand de
in dit laatste artikellid aan te brengen wijziging over te nemen in artikel
28, derde lid, van de onderhavige wet. De in dit onderdeel voorgestelde
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wijziging strekt daartoe. Een aankondiging van deze wijziging deed de
ambtsvoorganger van de eerste ondergetekende op 27 juni 1989 bij de
mondelinge behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel dat
leidde tot de onderhavige wet (handelingen I, 34 - 1249).

Onderdeel K. In artikel 28, eerste lid, is bepaald, door de verwijzing
naar artikel 9, eerste lid, dat de officier van justitie de vordering tot
machtiging van eert of meer van de door de wet toegestane dwangmid–
delen moet indienen bij het kantongerecht waar de gedraging is verricht.
Deze bepaling verdient bij nader inzien uit praktisch oogpunt wijziging.
Thans wordt daarom voorgesteld om de bovenbedoelde vordering te
laten indienen bij het kantongerecht waar het adres is van degene aan
wie de administratieve sanctie is opgelegd. Uit een oogpunt van
nabijheid van de betrokkene is zulks wenselijk, mocht het nodig zijn tot
daadwerkelijke toepassing van een dwangmiddel over te gaan.

In de wet is niet voorzien in een regeling, waarbij is bepaald bij welk
kantongerecht de officier van justitie zijn vordering moet indienen als de
administratieve sanctie is opgelegd aan een buitenlander. Daarom wordt
- voorlopig - voorgesteld aan artikel 28, eerste lid, toe te voegen dat in
het bedoelde geval de vordering wordt ingediend bij het kantongerecht
te Utrecht. Deze plaats ligt het meest voor de hand, gelet op het,
hierboven in het algemeen gedeelte van deze toelichting reeds vermelde,
feit dat de wet allereerst in de regio Utrecht in werking zal treden,
alsmede gelet op de centrale ligging van het bedoelde kantongerecht.

Onderdeel L. In artikel 28, derde lid, is bepaald dat de toepassing van
het dwangmiddel wordt gestaakt als het verschuldigde bedrag ter griffie
van het kantongerecht is gestort. Ook hier hebben praktische overwe–
gingen geleid tot een voorstel tot wijziging van deze regeling. In de
meeste gevallen zal de (parket)politie zijn belast met de feitelijke
toepassing van het dwangmiddel, zodat het voor de hand ligt deze
instantie aan te wijzen als instantie waaraan kan worden betaald. In de
voorgestelde wettekst wordt, ruimer, gesproken over een door de officier
van justitie aan te wijzen instantie, belast met de toepassing van het
dwangmiddel.

Onderdeel M. Het is wenselijk te voorzien in een regeling omtrent
hetgeen dient te geschieden als de rechthebbende van een voertuig dat
buiten gebruik is gesteld, na het verstrijken van een maand, kennelijk niet
van zins is het voertuig weer onder zich te nemen. In de wet is daarom
een bepalmg opgenomen (artikel 29, derde lid) die bepaalt dat de officier
van justitie bevoegd is het voertuig om niet aan een derde in eigendom
over te dragen, te verkopen of te vernietigen indien het voertuig na vier
maanden buitengebruikstelling niet mocht zijn opgehaald De termijn van
drie maanden, waarna een rechthebbende geacht mag worden het
voertuig te hebben prijsgegeven, is gekozen, omdat ervan mag worden
uitgegaan dat na deze periode de rechthebbende niet meer zal komen
opdagen. In het nieuwe vierde lid van artikel 29 is bepaald dat bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden
gesteld omtrent de overbrenging, de bewaring en hetgeen daarmee
samenhangt.

Onderdeel N. Het is wenselijk dat de officier van justitie niet alleen het
tijdstip waarop het rijbewijs dient te worden ingeleverd doorgeeft aan
het Centraal Register Rijbewijzen, maar ook het tijdstip waarop die
inlevering daadwerkelijk plaatsvindt.
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Onderdeel P. In artikel 33, derde lid, is bepaald dat elke belangheb–
bende tegen de inbewaringstelling van het voertuig, welke plaatsvindt bij
wijze van voorlopige maatregel, een bezwaarschrift kan indienen bij het
kantongerecht binnen het rechtsgebied waar de gedraging is verricht.
Indien de woonplaats van de belanghebbende/betrokkene en laatstbe–
doelde plaats ver uit elkaar liggen, levert zulks een praktisch probleem
op. Het lijkt daarom beter om te bepalen dat het bezwaarschrift kan
worden ingediend bij het kantongerecht in het kanton waar de inbewa–
ringstelling is geschied. Deze laatste plaats zal doorgaans dichtbij de
woonplaats van de beianghebbende zijn.

Onderdeel Q. Artikel 43 van de wet maakt een gedifferentieerde
inwerkingtreding van de wet mogelijk. De wet kan vooreerst gaan gelden
voor een deel van de in de bijlage bij de wet omschreven gedragingen.
Een andere mogelijkheid is een regionale invoering. Ook kent de wet de
combinatie van beide mogelijkheden. Zoals in het algemeen gedeelte van
deze memorie reeds is aangegeven, hebben wij tot deze laatste
mogelijkheid besloten. De wet zal per 1 september 1990 gaan gelden in
de regio Utrecht. Daar artikel 43 thans spreekt over «arrondissementen»,
is het wenselijk dit artikel op dit punt preciezer te formuleren. De
beoogde inwerkingtreding zal namelijk niet plaatsvinden in de gemeenten
Culemborg, Barneveld, Scherpenzeel en Hoevelaken van het arrondis–
sement Utrecht. Daarom wordt voorgesteld in artikel 43 te spreken over
«deel van een arrondissement». Daarop ziet dit onderdeel.

Artikel II. De in dit onderdeel opgenomen wijzigingen betreffen de
onvolkomenheden in de bijlage en behoeven geen nadere toelichting.

Artikel IV. De inwerkingtreding van deze wet hangt onverbrekelijk
samen met de partiële inwerkingtreding van de Wet administratiefrechte–
lijke handhaving verkeersvoorschriften op 1 september 1990. Deze
laatste datum hebben wij hierboven in het algemeen gedeelte reeds
toegelicht.

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

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