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OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD
AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN
GEWIJZIGD

TEKST VAN DE WET:

Artikel I

1. In onderdeel A stond aanvan–
kelijk «opgegeven kentekens» in
plaats van: geregistreerde motorrij–
tuigen.

2. In onderdeel B, onder 1, sub f,
stond aanvankelijk «door degene tot
wie zij zich richt» in plaats van: door
degene tot wie de kennisgeving zich
richt. Voorts is aan onderdeel B
toegevoegd:

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

3. In onderdeel C is aan artikel 5a
toegevoegd: Daarbij kan worden
afgeweken van het bepaalde bij of
krachtens deze wet.

4. Na onderdeel D is, onder
vernummering van de overige onder–
delen, een nieuw onderdeel E toege–
voegd.

Artikel II

5. Onderdeel I luidde aanvankelijk:
I. Na nummer 450 wordt

ingevoegd:

453 als bestuurder van een
motorrijtuig fileverkeer 33 I II
rechts inhalen over de RVV
vluchtstrook 6 6

Artikel IV

6. Spetember is gewijzigd in: sep–
tember

MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Op bladzijde 2 in de eerste ali–
nea is aan de zin, beginnende met
«Wij hebben overeenkomstig boven–
bedoelde voorstel besloten» toege–
voegd: en daarvan uit te zonderen de
gedragingen betreffende de APK–
keuring.

2. De toelichting op de onderde–
len B en D is aangevuld met de toe–
lichting op onderdeel E. Toegevoegd
is de alinea aanvangende met «In bij–
zondere gevallen kan het gewenst
zijn» en eindigende met «de plaats
waar de sanctie in dat geval kan wor–
den voldaan».

3. In de toelichting op onderdeel
C stond na «Vervolgens kan over de
zaak - eventueel - door de militaire
kantonrechter worden beslist»: Een
en ander zal bij algemene maatregel
van bestuur nader moeten worden
uitgewerkt.

4. De toelichtmg op onderdeel I is
toegevoegd.
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