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Algemeen

HOOFDSTUK I INLEIDING

§ 1. Algemeen

De dynamiek van het verkeer op de weg drukt onmiskenbaar haar
stempel op de regelgeving ten aanzien van het betrokken terrein van het
recht. Slechts weinig complexen van regelgeving zijn zo nadrukkelijk en
bij voortduring in beweging als de verkeerswetgeving. Sedert de
invoering van een landelijk geldende verkeersregeling hebben groeiende
behoefte aan mobiliteit, daardoor veroorzaakte intensivering van het
verkeer en daarmee gepaard gaande toename van de verkeersonvei–
ligheid geleid tot steeds verdergaande regulering van het verkeer. De
voortschrijdende ontwikkelingen in de verkeerstechniek en de voertuig–
techniek brengen constante uitbreiding, aanpassing en verfijning van de
voorschriften met zich mee. De toename van het internationaal verkeer
heeft, met name sedert de jaren 50, in steeds sterker mate de noodzaak
tot harmonisatie van de verkeersregels in internationaal verband doen
gevoelen. In de jaren 70 heeft de steeds nadrukkelijker aandacht voor de
schadelijke neveneffecten van het verkeer de behoefte doen ontstaan
aan middelen om de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder en
schade te beperken en daartoe de verkeersregeling mede dienstbaar te
maken aan de behartiging van andere belangen dan de zogenaamde
klassieke verkeersbelangen.

De verkeersveiligheid heeft in de ontwikkeling van de regeling ten
aanzien van het verkeer van meet af aan een dominante rol gespeeld. Het
is de behoefte aan uniforme regels ter bestrijding van de verkeersonvei–
ligheid geweest die heeft geleid tot de invoering, bij de op 1 januari
1906 in werking getreden Motor– en Rijwielwet, van een landelijk
geldende verkeersregeling ter vervanging van de voorschriften zoals die
rond de eeuwwisseling voorkwamen in de plaatselijke politieverorde–
ningen en in de provinciale reglementen op de wegen en voetpaden. Het
is de in de jaren 20 sterk stijgende verkeersonveiligheid geweest die
heeft geleid tot de totstandkoming van de Wegenverkeerswet.

§ 2. Totstandkoming van de Wegenverkeerswet

De intrede van het motorrijtuig in het verkeer heeft het verkeersbeeld
in de eerste decennia van deze eeuw ingrijpend gewijzigd. Het gemeen–
schappelijk gebruik van wegen die tot dan het exclusief domein waren
geweest van voetgangers, ruiters, rijwielen en wagens, door langzaam
verkeer en gemotoriseerd verkeer leidde tot een confrontatie van
ongelijke grootheden die - mét de snelle toename van het aantal motor–
rijtuigen - de verkeersonveiligheid hand over hand deed toenemen. De
uit het begin van de eeuw daterende Motor– en Rijwielwetgeving bleek al
spoedig niet toereikend om de onrustbarend stijgende verkeersonvei–
ligheid het hoofd te bieden. Werd aanvankelijk nog gemeend dat door
aanpassing van de uitvoeringsvoorschriften van de Motor– en Rijwielwet
adequaat op de zich sterk wijzigende omstandigheden zou kunnen
worden ingespeeld, al spoedig werd duidelijk dat daarvoor een ingrij–
pender herziening noodzakelijk zou zijn. De commissie die in 1928 door
de toenmalige Minister van Waterstaat werd belast met de herziening
van de Motor– en Rijwielwetgeving, bood als resultaat van haar
werkzaamheden dan ook een nieuwe Motor– en Rijwielwet aan.

Een op de werkzaamheden van de herzieningscommissie gebaseerd
«Ontwerp van wet houdende regelen in verband met het gebruik van
motorrijtuigen en rijwielen, nopens het verkeer op de wegen en rijwiel–
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paden» werd bij Koninklijke Boodschap van 18 juli 1934 bij de Kamer
ingediend.

Het ontwerp droeg duidelijk de sporen van het uitgangspunt zoals dat
bij de herziening van de Motor– en Rijwielwetgeving voor ogen stond: het
zo spoedig mogelijk een halt toeroepen aan de met name door motorrij–
tuigen veroorzaakte onrustbarende stijging van de verkeersonveiligheid.
De Kamer achtte de strekking van het ontwerp te beperkt en drong bij de
behandeling daarvan bij herhaling aan op een algemene verkeerswet.
Hoewel de wenselijkheid van een algemene verkeerswet door de
bewindsman werd onderkend, meende hij toch op dat punt niet aan de
wensen van de Kamer tegemoet te moeten komen. Voor het tot stand
brengen van een algemene verkeerswet als door de Kamer gewenst, zou
naar het oordeel van de bewindsman meer tijd nodig zijn geweest.
Gezien de vooropgezette bedoeling van het wetsontwerp - het verkrijgen
van grotere veiligheid van het verkeer - zou niet te veel in de wet moeten
worden geregeld: aanpassing aan de voortdurend wisselende verkeers–
omstandigheden zou moeten plaatsvinden door het vaststellen van
nadere regels bij algemene maatregel van bestuur. Het ontwerp zoals dat
was ingediend bood naar het oordeel van de bewindsman bovendien
voldoende ruimte om het overige verkeer te regelen, mits er maar
verband bestond met het gebruik van motorrijtuigen en rijwielen.

Het ontwerp van wet werd, behoudens een aantal hier niet ter zake
doende wijzigingen, door de beide Kamers zonder hoofdelijke stemming
aanvaard. Bij de wet van 13 september 1935 kwam de nieuwe Wegen–
verkeerswet tot stand.

Hoewel de benaming Wegenverkeerswet - die het ontwerp in de loop
van de parlementaire behandeling heeft gekregen - anders zou doen
vermoeden, is de Wegenverkeerswet getuige haar parlementaire
geschiedenis allesbehalve een algemene verkeerswet waarin de hoofd–
lijnen ten aanzien van de regeling van het verkeer worden uitgestippeld.
Het uitgangspunt dat bij het tot stand brengen van de wet voor ogen
heeft gestaan, heeft er toe geleid dat de Wegenverkeerswet in overwe–
gende mate voorschriften betreffende het gebruik van motorrijtuigen
bevat, die zijn ingegeven door de wens om «met gestrengheid tegen hen,
die gevaren op de weg veroorzaken, op te treden». Bepalingen betref–
fende het overige verkeer treft men nauwelijks in de wet aan. Aan het
ontbreken van mogelijkheden om snel en adequaat in te spelen op de
voortdurend wisselende verkeerseisen - zozeer als een tekortkoming
ervaren van de Motor– en Rijwielwet, die te veel zelf regelde - is in de
Wegenverkeerswet slechts tegemoetgekomen door het creëren van een
zeer ruim bemeten delegatiebevoegdheid. Het is in belangrijke mate aan
die ruime delegatiebevoegdheid te danken dat de Wegenverkeerswet zo
lang heeft kunnen dienen als basis voor de regelgeving ten aanzien van
het verkeer.

Het heeft geruime tijd geduurd voordat de Wegenverkeerswet in
werking kon treden. Was eerst het wachten op de totstandkoming van de
nog benodigde uitvoeringsvoorschriften, toen die gereed waren moest de
inwerkingtreding worden uitgesteld als gevolg van stagnatie bij de
praktische organisatie van de voor het rijbewijs benodigde medische
verklaring. Toen ook deze problemen waren ondervangen, brak de
Tweede Wereldoorlog uit. In plaats van de gereedliggende Wegenver–
keerswet, het Wegenverkeersreglement 1938 en de Wegenverkeersbe–
schikking werd een door de bezetter geïnspireerde verkeersregeling
ingevoerd, waarvan de basis werd gevormd door de in 1941 in werking
getreden Wegenverkeersregeling. Deze zogenaamde bezettingswet–
geving werd na de bevrijding aanvankelijk - noodgedwongen geconti–
nueerd: voor intrekking van de Wegenverkeersregeling was een wet
vereist en overigens kon het Wegenverkeersreglement 1938 niet
ongewijzigd in werking treden. De Wegenverkeerswet zelf, hoewel in
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opzet reeds daterend uit het begin van de jaren 30, bleek nog steeds te
voldoen aan de eisen waaraan een wet als basis voor de regeling ten
aanzien van het verkeer naar de toentertijd heersende opvattingen zou
moeten voldoen. Toen ook de benodigde uitvoeringsvoorschriften gereed
waren, kon de Wegenverkeerswet, meer dan 15 jaar na haar totstand–
koming, in werking treden.

§3. De ontwikkeling van de wegenverkeerswetgeving sedert de jaren 50

In de 40 jaren die zijn verlopen sedert de inwerkingtreding van de
Wegenverkeerswet, heeft de wegenverkeerswetgeving met name in de
sfeer van de uitvoeringsvoorschriften een zeer forse uitbreiding
ondergaan. Waar aanvankelijk sprake was van één algemene maatregel
van bestuur en één ministeriële regeling die tezamen alle uitvoerings–
voorschriften van de Wegenverkeerswet bevatten, hebben facetten van
de regelgeving zich in de loop der jaren ontwikkeld tot specifieke
aandachtsgebieden die ten dele hun regeling hebben gekregen in afzon–
derlijke reglementen.

Zo zijn de voorschriften betreffende het verkeersgedrag sedert 1966
ondergebracht in een afzonderlijk Reglement verkeersregels en verkeers–
tekens. De voorschriften die verband houden met kentekens, kenteken–
bewijzen en kentekenregistratie zijn in het kader van de uitbreiding van
de kentekenplicht tot het staan op de weg en de automatisering van de
kentekenregistratie in 1974 samengebracht in een afzonderlijk
Reglement kentekenregistratie. Een afzonderlijk aandachtsgebied vormen
ook de voorschriften ten aanzien van rijbewijzen. Recentelijk zijn deze
voorschriften, die thans nog deel uitmaken van het Wegenverkeersre–
glement, ingrijpend gewijzigd en deels opnieuw opgezet in het kader van
de aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Eerste richtlijn van
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 december 1980
(80/1263/EEG) betreffende de invoering van een Europees rijbewijs
(Pb.EG 31 december 1980, nr. L 375) en in het kader van de verlenging
van de geldigheidsduur en de decentralisatie van de afgifte van rijbe–
wijzen. Reeds langere tijd bestaat het voornemen om deze uitvoerings–
voorschriften gezien hun specifieke karakter onder te brengen in een
afzonderlijk Reglement rijbewijzen. De voertuigtechnische voorschriften
ten slotte zijn sedert de inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet
ondergebracht in het Wegenverkeersreglement dat als gevolg van het in
afzonderlijke reglementen onderbrengen van de voorschriften betref–
fende het verkeersgedrag en betreffende de voertuigregistratie het
karakter van voertuigreglement heeft gekregen.

Naast de genoemde algemene, d.w.z. op basis van de in artikel 2 van
de Wegenverkeerswet vervatte delegatiebevoegdheid vastgestelde,
reglementen is een aantal algemene maatregelen van bestuur tot stand
gekomen, dat is gebaseerd op specifieke bepalingen van de Wegenver–
keerswet. Onder meer kwamen afzonderlijke maatregelen tot stand ter
uitvoering van de zogenaamde vorderingsprocedure, de alcoholwet–
geving, de wegsleepregeling en de periodieke keuring van motorrijtuigen,
aanhangwagens en opleggers. In totaal is thans sprake van een tiental
algemene maatregelen van bestuur en vele tientallen ministeriële
regelingen, zowel rechtstreeks ter uitvoering van de wet als ter nadere
uitvoering van de bij algemene maatregel van bestuur geregelde materie.

De Wegenverkeerswet is sedert haar inwerkingtreding veelvuldig
gewijzigd, in totaal bijna 30 maal. Vele van die in de loop der jaren
aangebrachte wijzigingen droegen een ingrijpend karakter, niet in de
laatste plaats omdat zij leidden tot nieuwe en soms omvangrijke uitvoe–
ringswetgeving. Gewezen mag worden op de invoering van de bloed–
proef, de herziening van de zogenaamde vorderingsprocedure, de
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uitbreiding van de kentekenplicht, de automatisering van de kentekenre–
gistratie en de introductie van een wegsleepregeling. Recenter in het
geheugen liggen de invoering van een algemene periodieke keuring voor
motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers, de decentralisatie van de
afgifte van rijbewijzen en de introductie van ademanalyse als bewijs–
middel voor het rijden onder invloed.

Niettegenstaande het vaak ingrijpende karakter van de aangebrachte
wijzigingen is bij al die wijzigingen steeds bewust de weg van partiële
wijziging ingeslagen. De lange tijd gekoesterde gedachte dat de wet
door het daarin aanbrengen van partiële wijzigingen steeds binnen een
betrekkelijk kort tijdsbestek aan de maatschappelijke wensen en
behoeften tegemoet zou kunnen komen en aldus aan de eisen van de tijd
zou kunnen blijven beantwoorden, heeft in het verleden de gedachte aan
vervanging van de Wegenverkeerswet door een nieuwe, meer aan de
eisen van de tijd beantwoordende basis voor de regeling ten aanzien van
het verkeer dan ook steeds naar de achtergrond verdrongen. Voor
aanzetten tot een fundamentele herziening, zoals het door de toenmalige
vice-president van het Gerechtshof te Leeuwarden, mr. N.J. Polak,
opgestelde ontwerp voor een nieuwe Wegenverkeerswet, dat op 14
november 1959 werd voorgelegd aan de najaarsvergadering van de
Nederlandse Vereniging voor rechtspraak, en het door prof. mr. A.D.
Belinfante samengestelde ontwerp Wegenverkeerswet II, bleek geen
voedingsbodem aanwezig.

Dat de behoefte aan een nieuwe Wegenverkeerswet zo lange tijd op
de achtergrond is gebleven, moet ook in niet onbelangrijke mate worden
toegeschreven aan de ruim bemeten delegatiebevoegdheid waarin de
vigerende wet voorziet. Die ruime delegatiebevoegdheid heeft het lange
tijd mogelijk gemaakt de regelgeving ten aanzien van het verkeer aan de
eisen van de tijd te laten beantwoorden zonder de aan die regelgeving
ten grondslag liggende basis ter discussie te stellen.

Waar de door die ruime delegatiebevoegdheid mogelijk gemaakte
ontwikkeling van deelterreinen van regelgeving, corresponderend met de
onderscheiden specifieke aandachtsgebieden, aanvankelijk nog leidde tot
een overzichtelijke rangschikking van de materie in afzonderlijke, op de
betrokken materie toegesneden algemene maatregelen van bestuur,
hebben latere ontwikkelingen steeds nadrukkelijker de schaduwzijde van
de destijds gekozen structuur laten zien.

De constante stroom van nieuwe en steeds gedetailleerder
voorschriften waarmee de verdere uitbouw van de ontstane deelterreinen
van regelgeving gepaard is gegaan, heeft tot toenemende mate van
regelverdichting geleid. De burger, tot wie het merendeel van de
verkeersvoorschriften zich richt, kan die voorschriften nauwelijks meer
bevatten. De met het toezicht op de naleving van de voorschriften
belaste instanties ondervinden in toenemende mate moeite met het reali–
seren van een adequaat handhavingsniveau. De commissie vermindering
en vereenvoudiging van overheidsregelingen (commissie Geelhoed) heeft
in haar Eindbericht (kamerstukken II, 1983-1984, 17 931, nr. 9) in
verband hiermee met klem aangedrongen op deregulering van de uitvoe–
ringsvoorschriften van de Wegenverkeerswet. Hoewel de commissie
daarbij in het bijzonder aandacht heeft gevraagd voor het stelsel van
verkeersregels en verkeerstekens en voor de voertuigreglementering,
heeft zij tevens geattendeerd op de noodzaak tot herziening van de
uitvoeringsvoorschriften op het gebied van de kentekenregistratie en op
de voorschriften ten aanzien van rijbewijzen.
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§ 4. De noodzaak tot herziening

De wegenverkeerswetgeving is dringend aan een fundamentele
herziening toe. De vele wijzigingen die in de loop der jaren in de Wegen–
verkeerswet zijn aangebracht hebben de wet, gegeven haar in vele
opzichten beperkte en gedateerde structuur, niet alleen steeds ondoor–
zichtiger gemaakt, doch hebben tevens in toenemende mate oneven–
wichtigheid doen ontstaan met betrekking tot de wijze waarop en de
mate van detaillering waarmee de in de wet aan de orde komende onder–
werpen hun regeling hebben gevonden. Waar onderwerpen als rijbe–
wijzen en kentekenbewijzen, die van meet af aan deel hebben uitgemaakt
van de wet, betrekkelijk summier zijn geregeld, hebben nadien
ingebrachte onderwerpen een uitvoenge en gedetailleerde regeling
gekregen. Een goed voorbeeld daarvan vormt de zeer gedetailleerde
regeling inzake de periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhang–
wagens en opleggers. Tot vervanging van de Wegenverkeerswet door
een moderne, meer aan de eisen van de tijd beantwoordende basis voor
het regelgevingscomplex is het om redenen, uiteengezet in paragraaf 3
nooit gekomen. Als een veel ernstiger en principiler bezwaar tegen de
huidige regelgeving dan de juist geschetste onvolkomenheden van de
Wegenverkeerswet moet worden aangemerkt het feit dat de gedele–
geerde regelgeving in de loop der jaren volkomen uit haar krachten is
gegroeid. Het ruim baan geven aan die gedelegeerde regelgeving,
waarvoor bij de totstandkoming van de Wegenverkeerswet zeer bewust
is gekozen om via de uitvoeringsvoorschriften snel en adequaat te
kunnen inspelen op de zich snel wijzigende verkeersomstandigheden,
heeft geleid tot het ontstaan van omvangrijke regelgevingscomplexen
onder en naast de Wegenverkeerswet, waarvoor de wet in vele opzichten
slechts een summiere basis en geen of nauwelijks structurele elementen
bevat. De verhouding tussen de wet als basis van het regelgevings–
complex en de ter uitvoering van de wet vastgestelde voorschriften is
dan ook dringend aan herijkmg toe.

Die noodzaak tot herijking doet in samenhang met de noodzaak tot
fundamentele herziening van de belangrijkste deelterreinen van de regel–
geving thans een unieke gelegenheid ontstaan om de regelgeving ten
aanzien van het verkeer in haar totaliteit opnieuw op te zetten. Het
onderhavige voorstel van wet vormt voor die integraal nieuwe opzet de
basis. De in het recente verleden aangekondigde herzieningsoperaties
van de voorschriften ten aanzien van het verkeersgedrag, de voertuigre–
glementering, de voertuigregistratie en de rijbewijzen vormen belangrijke
bouwstenen. In de hierna volgende paragraaf zal de gekozen hoofd–
structuur beknopt worden toegelicht. In de hoofdstukken II tot en met V
van deze memorie zal nader worden ingegaan op de voorgestane nieuwe
opzet naar betrokken aandachtsgebied.

§ 5. Opzet en structuur van het nieuwe stelsel

De nieuwe opzet van de regelgeving ten aanzien van het verkeer
waarvoor het onderhavige voorstel van wet de basis vormt, is in sterke
mate geïnspireerd door het eind 1985 door de Commissie Wetgevings–
vraagstukken (Commissie Polak) uitgebrachte rapport «Orde in de regel–
geving», voor zover door het Kabinet aanvaard. Met name de in
hoofdstuk 3 van het rapport door de commissie geformuleerde uitgangs–
punten voor de keuze tussen de formele wet en de lagere regelgeving
hebben de ten aanzien van die nieuwe opzet gekozen structuur en de
daaraan gegeven uitwerking in belangrijke mate bepaald Aan de wet, als
basis voor het regelgevingscomplex, is overeenkomstig die uitgangs–
punten uitdrukkelijk het primaat gegeven. Waar de in hoofdlijnen in de
wet geregelde materie nadere uitwerking behoeft, is die uitwerking waar

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 030, nr. 3 8



mogelijk overgelaten aan de algemene maatregel van bestuur. De ruimte
voor die nadere uitvoering is in de wet zo strak mogelijk omlijnd. Slechts
die voorschriften die zich naar hun aard, door hun mate van detaillering
of door de voortdurende noodzaak tot bijstelling niet lenen voor regeling
bij algemene maatregel van bestuur, zullen bij ministeriële regeling
worden vastgesteld. Bij dit laatste valt met name te denken aan bepaalde
administratieve procedures, meet– en weegvoorschriften, modellen van
kentekenbewijzen, rijbewijzen en daarmee verband houdende formu–
lieren, en aan de vaststelling van tarieven.

In de nieuwe structuur hebben de deelterreinen van de regelgeving
zoals die zich sedert de jaren 50 in de gedelegeerde regelgeving hebben
ontwikkeld, een eigen herkenbare plaats gekregen. De Wegenver–
keerswet 1992 wijdt aan het verkeersgedrag, de voertuigreglementering,
de voertuigregistratie en de rijbevoegdheid afzonderlijke hoofdstukken
waarin ten aanzien van ieder van die aandachtsgebieden de hoofd–
structuur, de wezenlijke elementen en de voornaamste duurzame normen
op het betrokken aandachtsterrein zijn vervat. Per aandachtsgebied zal
de in de wet geschetste hoofdstructuur nadere invulling krijgen in een op
de materie van het betrokken deelterrein toegespitste algemene
maatregel van bestuur.

Hoofdstuk I bevat behalve de omschrijving van een aantal begrippen dat
wordt gebezigd in de wet en in de ter uitvoering daarvan vastgestelde
voorschriften een expliciete aanduiding van de reikwijdte van de uitvoe–
ringsvoorschriften in de vorm van een opsomming van de belangen ter
behartiging waarvan die uitvoeringsvoorschriften kunnen strekken. De
gegeven opsomming is ontleend aan artikel 2 van de Wegenverkeerswet
zoals die bepaling is komen te luiden bij de Wet van 25 mei 1989, Stb.
225 (uitbreiding van de reikwijdte van de Wegenverkeerswet).

Het algemene, op alle verkeersdeelnemers betrekking hebbende
hoofdstuk //bevat de belangrijkste voorschriften betreffende het
verkeersgedrag alsmede de basis voor de vaststelling van nadere regels
ter zake bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Bij dit laatste
valt behalve aan specifieke verkeersregels, die zich door hun aard niet
lenen voor vaststelling bij de wet in formele zin, tevens te denken aan
voorschriften met betrekking tot het toepassen van verkeerstekens en
het treffen van maatregelen op of aan de weg, en aan het geven van
aanwijzingen aan verkeersdeelnemers.

In verband met het in de nieuwe voertuigreglementering aangebrachte
structurele onderscheid tussen de eisen waaraan met betrekking tot de
toelating tot het verkeer dient te worden voldaan en de eisen die ten
aanzien van het gebruik op de weg gelden, is de betrokken materie in de
wet verdeeld over een tweetal afzonderlijke, met die verdeling corres–
ponderende hoofdstukken. Hoofdstuk ///bevat de hoofdlijnen van het
voorgestane systeem met betrekking tot de toelating tot het verkeer van
voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter
bescherming van weggebruikers en passagiers. Hoofdstuk l/is gewijd
aan het gebruik van voertuigen op de weg.

Waar de registratie van voertuigen, de opgave van kentekens en de
afgifte van kentekenbewijzen kan worden beschouwd als de verbindings–
schakel tussen de toelating tot het verkeer en het gebruik op de weg, is
de nieuwe opzet van de voertuigregistratie ondergebracht tussen de aan
de toelating tot het verkeer en het gebruik op de weg gewijde hoofd–
stukken, in hoofdstuk IV.
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De relatie tussen motorrijtuigen en hun bestuurders komt aan de orde
in hoofstuk VI. Dit hoofdstuk bevat de structurele elementen van de
regeling van rijexamen, afgifte van rijbewijzen en rijbewijsbezit.

De hoofdstukken VII tot en met XII zijn gewijd aan onderwerpen die
niet inhoudelijk de materie van een der specifieke deelterreinen van de
regelgeving betreffen. Voor een belangrijk deel vormen die hoofdstukken
het resultaat van herschikking, ingegeven door het streven naar een
heldere hoofdstructuur van het nieuwe stelsel, van verspreid over de
vigerende wetgeving opgenomen voorschriften.

Hoofdstuk VII bevat de basis voor en een regeling in hoofdlijnen ter
zake van ontheffingverlening. De in het hoofdstuk vervatte bepalingen
zijn deels ontleend aan de uitvoeringsvoorschriften van de Wegenver–
keerswet. Onder meer betreft het hier de aanwijzing van de tot onthef–
fingverlening bevoegde instanties en de - in het nieuwe stelsel tot alle
gevallen van ontheffingverlening uitgebreide - uitreiking van een bewijs
van ontheffing.

Ook de in hoofdstuk VIII opgenomen bepalingen betreffende kosten
zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de uitvoeringsvoorschriften
van de Wegenverkeerswet.

Aanvankelijk is overwogen de basis voor de vaststelling van tarieven
met betrekking tot kentekenbewijzen, rijbewijzen, keuringen en erken–
ningen om redenen van systematieke aard eveneens in het hoofdstuk
Kosten onder te brengen. Gezien het feit dat de aanvraagprocedures in
het kader waarvan die tarieven een rol spelen, hun regeling hebben
gekregen in de aan de onderscheiden aandachtsgebieden gewijde,
materieelinhoudelijke hoofdstukken III tot en met VI, is er bij nadere
overweging de voorkeur aan gegeven om ook de voorschriften met
betrekking tot tarieven in die hoofdstukken onder te brengen.

In hoofdstuk /Xzijn samengebracht de aanwijzing van de met het
toezicht op de naleving en met de opsporing van strafbare feiten belaste
personen, de bevoegdheden die aan die personen zijn toegekend in het
kader van de uitoefening van hun taak en - aan de keerzijde van die
bevoegdheden - de verplichtingen die daaruit voor de verkeersdeel–
nemers voortvloeien.

Hoofdstuk X\s gewiid aan de toepassing van bestuursdwang. In dit
hoofdstuk zijn samengebracht de in artikel 43 van de Wegenverkeerswet
vervatte, algemeen geformuleerde bevoegdheid tot uitoefening van
politiedwang en de in de artikelen 43a en 43b voorziene, op de verwij–
dering en bewaring van voertuigen toegesneden bijzondere vorm van
politiedwang.

Hoofdstuk XI bevat de soort en maat van de tegen overtreding van de
wet en haar uitvoeringsvoorschriften bedreigde strafsancties, de kwalifi–
catie van de strafbare feiten en een aantal bepalingen betreffende de
aansprakelijkheid van de eigenaar of houder van een motorrijtuig voor
overtredingen die met dat motorrijtuig zijn begaan door een onbekend
gebleven bestuurder.

De in artikel 31 van de Wegenverkeerswet vervatte regeling inzake de
bijzondere aansprakelijkheid waartoe het gebruik van motorrijtuigen kan
leiden, is om redenen van systematiek ondergebracht in een afzonderlijk
hoofdstuk XII.

Hoofdstuk XIII bevat een aantal slotbepalingen. Onder meer voorziet
dit hoofdstuk in een afzonderlijke invoeringswet. In de toelichting op
artikel 176 wordt daarop nader ingegaan.
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HOOFDSTUK II DE VOORSCHRIFTEN TEN AANZIEN VAN HET
VERKEERSGEDRAG

§ 1. Algemeen

De in hoofdstuk I geschetste forse toename van de wegenverkeerswet–
geving, die sedert de inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet met
name in de sfeer van de uitvoeringsvoorschriften heeft plaatsgevonden,
moet voor wat betreft het thans aan de orde zijnde aandachtsgebied in
belangrijke mate worden toegeschreven aan de opvattingen van de
besluitwetgever omtrent de mate waarin de overheid door het vaststellen
van voorschriften ten aanzien van het gedrag van verkeersdeelnemers
invloed kan uitoefenen op een veilig en geordend verloop van het
verkeer. Met name sedert het begin van de jaren 60 is bewust gestreefd
naar het vaststellen van concrete, tot weggebruikers gerichte normen
voor iedere denkbare verkeerssituatie. Blijkens de nota van toelichting bij
het in 1966 tot stand gekomen Reglement verkeersregels en verkeers–
tekens (hierna te noemen: het RVV 1966) is dat reglement er zelfs op
gericht door het geven van concrete voorschriften voor ieder denkbaar
verkeersgedrag en voor iedere denkbare verkeerssituatie de algemene, in
artikel 25 van de Wegenverkeerswet geformuleerde norm voor een veilig
en ordelijk verloop van het verkeer overbodig te maken. Het realiseren
van die doelstelling is in de praktijk een volstrekte illusie gebleken. Artikel
25 van de Wegenverkeerswet is nog onverminderd van kracht en moet
nog steeds veelvuldig te hulp worden geroepen als vangnet voor
ongewenst verkeersgedrag dat niet wordt bestreken door de concrete
normen van het RW 1966.

Het feit dat er gedurende een lange reeks van jaren is gestreefd naar
het vaststellen van een concrete norm voor ieder denkbaar verkeers–
gedrag en voor iedere denkbare verkeerssituatie, heeft geleid tot een
ernstige mate van regelverdichting, die de geloofwaardigheid van de
regels heeft aangetast en de mate waarin de verkeersvoorschriften
worden nageleefd, negatief heeft beïnvloed. De verregaande mate van
detaillering die in de regelgeving is aangebracht, heeft ertoe bijgedragen
dat de weggebruiker de redelijkheid van de voorschriften niet meer inziet
en in toenemende mate gaat handelen naar eigen inzicht en eigen
verantwoordelijkheid. De massale overtreding van de voorschriften
waartoe die ontwikkeling heeft geleid, bergt het ernstige gevaar in zich
dat ook voorschriften die wél essentieel voor de verkeersveiligheid
moeten worden geacht, niet langer worden nageleefd.

De commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsrege–
lingen (commissie-Geelhoed) heeft in haar Eindbericht (kamerstukken II,
1983-1984, 17 931, nr. 9} op een en ander indringend de aandacht
gevestigd en heeft er op aangedrongen de gedragsregels en verkeers–
tekens van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens nog eens
kritisch in beschouwing te nemen. De nadere analyse van de situatie
door de commissie kleine criminaliteit (commissie-Roethof), heeft die
commissie geleid tot de aanbeveling dat grote terughoudendheid dient te
worden betracht bij de vaststelling van nieuwe verkeersvoorschriften en
de plaatsing van verkeerstekens die verplichtingen en verboden inhouden
voor weggebruikers, en dat bij de besluitvorming hieromtrent consequent
de criteria dienen te worden toegepast die door haar subcommissie
verkeer ter uitwerking van de aanbevelingen van de commissie-Geelhoed
zijn geformuleerd. De aanbevelingen van de commissie-Geelhoed en de
commissie-Roethof hebben geleid tot de aankondiging, in het
Beleidsplan Samenleving en criminaliteit (kamerstukken II, 1985-1986,
18 995, nrs. 1 en 2) van een volledig nieuw opgezet, sterk gedereguleerd
stelsel van verkeersregels en verkeerstekens. De voorschriften die zich
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richten tot weggebruikers zijn inmiddels - nog op basis van de Wegen–
verkeerswet - ondergebracht in een nieuw Reglement verkeersregels en
verkeerstekens, het RW 1990. De voorschriften die zijn bestemd voor de
wegbeheerders - onder meer gaat het hierbij om voorschriften die
verband houden met de plaatsing van verkeerstekens - zijn onderge–
bracht in een afzonderlijke algemene maatregel van bestuur, het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). De
genoemde besluiten zijn inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd.

§ 2. De nieuwe opzet in hoofdlijnen

Met betrekking tot de nieuwe opzet van de regelgeving ten aanzien van
het verkeersgedrag is in veel mindere mate sprake van een structurele
herverdeling van de voorschriften over de onderscheiden niveaus van
regelgeving dan het geval is met betrekking tot de terreinen van de
voertuigreglementering, de voertuigregistratie en de rijbevoegdheid, die
in de volgende hoofdstukken van deze memorie ter sprake komen.

In de eerste plaats houdt dit verband met het feit dat de belangrijkste
normen op het onderhavige aandachtsgebied reeds in het vigerende
stelsel zijn vervat in de wet in formele zin, zodat uit dien hoofde voor een
structurele herverdeling geen aanleiding bestaat. De betrokken
bepalingen van de Wegenverkeerswet, die betrekking hebben op gedra–
gingen in het verkeer, die in ernstige mate gevaarzettend zijn of als
ernstige inbreuken op de verkeersorde moeten worden aangemerkt, en
die in dat verband voor het merendeel zijn gekwalificeerd als verkeers–
misdrijven, zijn in het algemeen ongewijzigd overgenomen in de Wegen–
verkeerswet 1992. Op een aantal punten bestond er aanleiding de
betrokken bepalingen te moderniseren of bestaande onvolkomenheden
weg te nemen. In het artikelsgewijze gedeelte van deze memorie zal
daarop naderworden ingegaan.

Het feit dat ten aanzien van de regelgeving betreffende het verkeers–
gedrag niet in dezelfde mate sprake is van een herstructurering als op de
andere deelterreinen van de regelgeving ten aanzien van het verkeer,
hangt in de tweede plaats samen met de aard van de hier in het geding
zijnde voorschriften. Gezien het feit dat de eigenlijke verkeersregels zich
door hun aard niet lenen voor vaststelling bij de wet in formele zin, zullen
zij ook in het nieuwe stelsel moeten worden vastgesteld bij algemene
maatregel van bestuur. De nieuwe opzet van de regelgeving ten aanzien
van het verkeersgedrag zal derhalve in overwegende mate gestalte
krijgen in de gedelegeerde regelgeving.

Het vorenstaande neemt uiteraard niet weg dat in de nieuwe opzet
zoveel mogelijk is getracht de noodzakelijkerwijs voor de gedelegeerde
regelgeving te reserveren ruimte strakker te omlijnen dan in het
bestaande stelsel is geschied. In dit verband is de in de Wegenver–
keerswet vervatte, algemeen geformuleerde basis voor de gedelegeerde
regelgeving vervangen door een expliciete basis voor het vaststellen van
gedragsregels, het in het leven roepen van geboden en verboden voor
weggebruikers door het toepassen van verkeerstekens, het feitelijk
afdwingen van een bepaald gedrag door het treffen van infrastructurele
maatregelen en het geven van aanwijzingen aan weggebruikers. Voorts
zijn elementen van de vigerende uitvoeringsvoorschriften die in het licht
van de aanbevelingen van de commissie-Polak als zo wezenlijk zijn aan te
merken dat zij op het niveau van de wet in formele zin behoren te zijn
vastgesteld, in het kader van de nieuwe opzet naar de wet overgebracht.
Met name betreft het hier de aanwijzing van de competente instanties
tot het toepassen van verkeerstekens en het treffen van infrastructurele
maatregelen op of aan de weg, en de hoofdlijnen van de procedure met
betrekking tot de besluitvorming ter zake.
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Wij menen dat aldus de ook in de Wegenverkeerswet 1992 geboden
ruimte voor gedelegeerde regelgeving voldoende is omlijnd. Daarnaast
zal door de vervanging van het RVV 1966 door een gedereguleerd stelsel
van verkeersregels en verkeerstekens, zoals vervat in het RVV 1990, en
door het uitsplitsen en in afzonderlijke reglementen onderbrengen van de
eigenlijke verkeersregels en de tot wegbeheerders gerichte voorschriften,
de regelgeving als geheel overzichtelijker worden.

HOOFDSTUK III DE NIEUWE VOERTUIGREGLEMEIMTERING

§ 1. Inleiding

Anders dan op de terreinen van het verkeersgedrag, de voertuigregis–
tratie en de rijbevoegdheid, heeft op het terrein van de technische
voertuigreglementering sedert de inwerkingtreding van de Wegenver–
keerswet nimmer een fundamentele herziening plaatsgevonden. De
voertuigtechnische voorschriften zijn als gevolg daarvan nog steeds
gebaseerd op een totaal verouderde, uit het begin van de vijftiger jaren
daterende structuur die volstrekt ontoereikend is om adequaat te kunnen
inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van de voertuigtechniek en
de voortschrijdende harmonisatie van de technische voorschriften in
internationaal verband.

De tientallen wijzigingen die sedert de jaren 50 in het Wegenverkeers–
reglement zijn aangebracht, hebben, gegeven die verouderde structuur,
de voertuigreglementering doen uitgroeien tot een omvangrijke, gecom–
pliceerde en zeer ondoorzichtige materie. De in het Wegenverkeersre–
glement vervatte voorschriften, die gerelateerd zijn aan het gebruik van
voertuigen op de weg, zijn voor de justitiabelen nauwelijks nog te
doorgronden. Uit een oogpunt van handhaving is de voertuigreglemen–
tering in bepaalde opzichten ontoereikend of niet gedetailleerd genoeg,
in andere opzichten overlappen de voorschriften elkaar juist.

Als een ernstige tekortkoming van de huidige voertuigreglementering
wordt ook ervaren de gebrekkige wijze waarop de toelating tot het
verkeer is geregeld. De Wegenverkeerswet bevat ter zake een uiterst
summiere, voor niet-ingewijden hoogst onduidelijke regeling die
bovendien beperkt is tot registratieplichtige motorrijtuigen. De behoefte
aan voorschriften ten aanzien van de toelating tot het verkeer heeft,
gegeven het feit dat de in het Wegenverkeersreglement vervatte
voorschriften gerelateerd zijn aan het gebruik van voertuigen op de weg,
geleid tot het ontstaan van een omvangrijk complex van pseudowet–
geving.

De ontwikkelingen in de voertuigtechniek en met name de voortschrij–
dende harmonisatie van de technische voorschriften in internationaal
verband stellen aan de voertuigreglementering eisen waaraan het huidige
stelsel gezien zijn gebrekkige structuur in vele opzichten niet kan
voldoen. Voorts laat de samenhang tussen nationale en internationale
voertuigreglementering aan duidelijkheid te wensen over. De nationale
voorschriften sluiten in bepaalde opzichten niet aan bij de internationale
voorschriften, tot stand gekomen en nog tot stand te brengen in het
kader van de Europese Gemeenschappen, de Economic Commission for
Europe (ECE) en de Benelux Economische Unie, en zijn qua niveau van
normstelling daarbij achtergebleven.

Gezien de geschetste fundamentele tekortkomingen is de technische
voertuigreglementering, wellicht meer nog dan enig ander onderdeel van
de regelgeving ten aanzien van het verkeer, aan een grondige herziening
toe.
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§ 2. Uitgangspunten van de nieuwe voertuigreglementering

a. Onderscheid toelatingseisen en permanente eisen
In de nieuwe voertuigreglementering wordt een structureel onder–

scheid gemaakt tussen de eisen die gelden met betrekking tot de
toelating tot het verkeer (de z.g. toelatingseisen) en de eisen die gelden
voor het gebruik op de weg (de z.g. permanente eisen).

De toelatingseisen zullen slechts worden gehanteerd bij de eerste
toelating van het voertuig tot het verkeer en bij het aanbrengen van
substantiële wijzigingen in de constructie van het toegelaten voertuig.
Voor kentekenplichtige voertuigen en voor voertuigen die behoren tot
een goedgekeurd type, wordt expliciet voorzien in een toelatingskeuring
waarbij de aan die keuring onderworpen voertuigen worden getoetst aan
specifieke toelatingseisen. Toetsing aan en handhaving van de toela–
tingseisen vinden plaats door een door de Minister van Verkeer en
Waterstaat aan te wijzen instantie.

De permanente eisen worden zoveel mogelijk beperkt tot die eisen die
voor de burger en voor de met de handhaving belaste instanties duidelijk
en begrijpelijk zijn en die met eenvoudige middelen en methoden kunnen
worden gecontroleerd. De permanente eisen vormen - met uitzondering
van de hierna te noemen gebruikseisen - de eisen waaraan voertuigen in
het kader van de algemene periodieke keuring zullen moeten voldoen.
Controle op die eisen door de politie zal slechts een aanvullende
behoeven te zijn.

De in het kader van de nieuwe voertuigreglementering voorziene
gebruikseisen, die onder meer betrekking hebben op de belading en op
het onderling koppelen van voertuigen, lenen zich naar hun aard niet
voor controle in het kader van de algemene periodieke keuring. Het
toezicht op de naleving van deze - tot de gebruiker gerichte -
voorschriften zal dan ook uitsluitend door de politie langs de weg kunnen
geschieden.

b. De relatie van de voertuigreglementering met andere wetten
Behalve in de wegenverkeerswetgeving worden ook in en op basis van

andere wetten voorschriften ten aanzien van voertuigen en hun belading
gegeven dan wel wordt de mogelijkheid daartoe geopend. Deze
voorschriften zijn te verdelen in:

a) algemene voorschriften, die van toepassing zijn op alle voertuigen.
In deze categorie vallen de Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb.
1970, 580), de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99), de Wet op de telecom–
municatievoorzieningen (Stb. 1988, 520} en de Wet energiebesparing
toestellen (Stb. 1986, 59).

b) specifieke voorschriften, die van toepassing zijn op voertuigen
waarvan een nader aangegeven gebruik wordt gemaakt.

In deze categorie vallen de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175), de
Wet ambulancevervoer (Stb. 1971, 369) en de Wet gevaarlijke stoffen
(Stb. 1963,313).

Overeenkomstig de door de commissie vereenvoudiging en vermin–
dering van overheidsregelingen in haar Eindbericht geformuleerde
conclusie (kamerstukken II, 1983-1984, 17 931, nr. 9, blz. 261) dat er in
beginsel naar dient te worden gestreefd dat regels betreffende
technische voorschriften met betrekking tot voertuigen niet op verschil–
lende wetten worden gebaseerd, is bij de nieuwe voertuigreglementering
gekozen voor het uitgangspunt om de algemene technische eisen die ten
aanzien van voertuigen bij het gebruik op de weg worden gesteld,
ongeacht de feitelijke gebruiksbestemming van het voertuig te baseren
op de wegenverkeerswetgeving. Specifieke technische eisen ten aanzien
van inrichting, uitrusting of gebruik van het voertuig om het bijzondere
vervoer mogelijk te maken, blijven op de bijzondere wetten gebaseerd.
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Dit uitgangspunt heeft er in overleg met de Minister van Volkshuis–
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) toe geleid de -
thans op de Wet geluidhinder en de Wet inzake de luchtverontreiniging
gebaseerde - algemene voertuigeisen met betrekking tot de aspecten
geluidhinder en luchtverontreiniging mede onder te brengen in de
wegenverkeerswetgeving. Hetzelfde is geschied ten aanzien van de - op
de Wet op de telecommunicatievoorzieningen gebaseerde - algemene
voertuigeisen op het gebied van het voorkomen van radiostoring.

Voor wat betreft de verhouding tussen de Wegenverkeerswet en de
Wet energiebesparing toestellen lijken zich geen afstemmingsproblemen
voor te doen aangezien laatstgenoemde wet voor zover het motorrij–
tuigen betreft ais een aanvullende wet moet worden gezien. Dit houdt in
dat van de in die wet voorziene bevoegdheden geen gebruik zal worden
gemaakt in gevallen waarin reeds op basis van de Wegenverkeerswet
maatregelen worden genomen die zich (mede) richten op het bevorderen
van een doelmatig energiegebruik (zie ook kamerstukken II, 1986/87,
16092, nr. 9 blz. 35).

De hiervoor genoemde onderverdeling in algemene voertuigeisen en
specifieke voertuigeisen mag evenwel niet leiden tot een diversiteit aan
keuringsinstanties, keuringslokaties, keuringstijdstippen en/of keurings–
formulieren. In de praktijk blijken hiervoor veelai reeds voorzieningen te
zijn getroffen door één instantie met de keuringen te belasten. Van een
sluitend juridisch keuringsregime is echter niet altijd sprake. Ambulances
worden reeds thans zowel voor wegenverkeersrechtelijke aspecten als
voor aspecten die voortvloeien uit de Wet ambulancevervoer, gekeurd
door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Formeel dient een
ambulance echter zowel ingevolge de Wet ambulancevervoer als
ingevolge de Wegenverkeerswet een periodieke keuring te ondergaan.

De thans voorliggende voertuigreglementering brengt de ambulance–
keuringen - gelet op de in belangrijke mate op verkeersveiligheid
gerichte achtergrond van die keuringen - onder in het wegenverkeers–
rechtelijke keuringssysteem. Vanzelfsprekend wordt erin voorzien dat bij
de keuring ook de aspecten die zien op het ambulancevervoer, aan bod
komen.

Met betrekking tot bussen en taxi's is besloten de keuring van deze
voertuigen, die tot nu toe berustte op de Wet personenvervoer, onder te
brengen in het wegenverkeersrechtelijke keuringsregime. Achtergrond
hiervan is eveneens het zeer nauw met de verkeersveiligheid samenhan–
gende karakter van de keuring van deze voertuigen. Ten einde ook de op
het personenvervoer toegespitste eisen te kunnen toetsen, is bepaald dat
de wegenverkeersrechtelijke keuringen die aspecten mede omvatten.

Met betrekking tot voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen blijft het huidige systeem, waarbij de keuring van
die voertuigen, inclusief de algemene voertuigaspecten, geschiedt in het
kader van de Wet Gevaarlijke Stoffen, gehandhaafd. Reden hiervoor is
de specifieke veiligheidsachtergrond van deze wetgeving, welke ruimer is
dan de wegenverkeersrechtelijke verkeersveiligheidsachtergrond.

c. De relatie van de voertuigreglementering met de internationale regel–
geving

Nederland heeft thans een redelijke mate van vrijheid bij het bepalen
van het niveau van de eisen, waaraan voertuigen bij toelating op de weg
moeten voldoen. Het minimum wordt bepaald door wat in Nederland
noodzakelijk wordt geacht vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en
milieubescherming, en door bindende afspraken die daarover worden
gemaakt in Benelux-verband. Het maximum wordt voor veel aspecten
bepaald door wat daarvoor in groter internationaal verband is overeenge–
komen. Deze bindende internationale afspraken worden binnen de
Europese Gemeenschappen (EG) vastgelegd in richtlijnen. Daarnaast zijn
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er de reglementen die tot stand komen onder auspiciën van de Economic
Commission for Europe (ECE), een commissie van de Verenigde Naties,
op basis van de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen
overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeurings–
voorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrus–
tingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83). Voor
zover Nederland een dergelijk reglement heeft ondertekend, is dit ook
bindend. Een richtlijn of reglement heeft de strekking dat een voertuig in
het kader van de toelating tot het verkeer voor wat betreft het aspect
waarop die richtlijn of dat reglement betrekking heeft, niet mag worden
geweigerd indien aan de eisen vervat in die richtlijn of dat reglement,
wordt voldaan.

De richtlijnen en reglementen voorzien in goedkeuringscertificaten,
zodat de noodzakelijke beproevingen en metingen slechts in één lidstaat
behoeven te worden uitgevoerd. De overige lidstaten moeten het
voertuigtype accepteren op basis van een dergelijk goedkeuringscerti–
ficaat. Met name in de EG is het de bedoeling alle van belang zijnde
aspecten en onderdelen (d.w.z. waarvoor nu in een of meer lidstaten
eisen gelden) te regelen. Voor personenauto's is dat proces al voor een
groot deel voltooid. Voor motorfietsen, vrachtauto's en landbouwtrac–
toren is men zover nog niet en voor veel andere categorieën, zoals
fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen, is nog niets of vrijwel niets
geregeld.

Zodra alle aspecten en onderdelen van een bepaalde categorie
voertuigen internationaal zijn geregeld is het - althans binnen de EG -
mogelijk een EG-goedkeuring af te geven voor het gehele voertuig.

In EG-verband wordt ernaar gestreefd om één interne markt te reali–
seren met daaruit voortvloeiend een totale goedkeuring voor de EG van
een produkt dat wordt gefabriceerd in een der lidstaten. Een dergelijke
totale goedkeuring moet volgens de in EG-verband gemaakte afspraken
in 1992 mogelijk zijn voor personenauto's. Verwezen moge voorts
worden naar de toelichting op artikel 21.

Volgens dezelfde afspraken moet binnen de EG in 1992 één interne
markt zijn gerealiseerd. Daarvoor is het o.a. nodig dat in alle lidstaten bij
de toelating een gelijk niveau van normstelling wordt toegepast. Het
zogenaamde optionele systeem, inhoudende dat een land voor de
nationale toelating lagere eisen mag hanteren dan de EG-richtlijnen
voorschrijven, wordt daarmee verlaten.

In het kader van de herziening van de voertuigreglementering worden
de toelatingseisen zoveel mogelijk op het niveau van de internationale
voorschriften gebracht. In principe zullen alle aspecten en onderdelen
van internationaal gereglementeerde voertuigcategorieën aan alle daarop
van toepassing zijnde EEG-richtlijnen moeten voldoen. Daarmee wordt
van de kant van Nederland voldaan aan een belangrijke doelstelling van
de EG voor de jaren 90, te weten het creëren van één interne markt.
Vanzelfsprekend zal voor de op dat moment reeds toegelaten voertuigen
een overgangsregime gelden. Voorts zal Nederland ervoor moeten waken
het Nederlandse bedrijfsleven door het stellen van in Europa nog niet
algemeen gehanteerde voorschriften, in een onredelijk ongunstige
concurrentiepositie te brengen ten opzichte van het bedrijfsleven in de
ons omringende landen.

Voor de niet door de EG gereglementeerde voertuigcategorieën en
voertuigaspecten zullen aanvullende nationale voorschriften gelden, waar
mogelijk gebruikmakend van relevante ECE-reglementen.

In Benelux-verband gemaakte afspraken spelen bij de - gefaseerde -
invoering mede een rol.

Naast toelating op basis van de genoemde EG– en ECE-eisen worden
ook voertuigen en onderdelen toegelaten op basis van bijvoorbeeld de in
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de Verenigde Staten gehanteerde normen, mits deze normen
aantoonbaar een gelijkwaardig niveau van veiligheid en milieube–
scherming bieden.

§ 3. De toelating tot het verkeer

a. Algemeen
Ten einde vast te kunnen stellen of voor een bepaalde voertuigcate–

gorie moet worden voorzien in een stelsel van toelatingskeuring en toela–
tingseisen, is het volgende onderscheid naar soort voertuig aangebracht:

a. Gecompliceerde voertuigen, ten aanzien waarvan de gebruiksom–
standigheden (bij voorbeeld de snelheid) vereisen dat vergaande
technische eisen worden gesteld aan constructie en inrichting. Het gaat
hierbij voornamelijk om normale personen– en bedrijfsauto's, motor–
fietsen alsmede aanhangwagens en opleggers, waarvan de maximum
toegestane massa meer bedraagt dan 750 kg.

b. Gecompliceerde voertuigen, ten aanzien waarvan de gebruiksom–
standigheden het mogelijk maken om met betrekkelijk eenvoudige
technische eisen te volstaan. Hierbij valt te denken aan landbouwvoer–
tuigen en overige voertuigen die door hun constructie een beperkte
maximum snelheid kunnen bereiken.

c. Betrekkelijk eenvoudige voertuigen, waaraan gezien het specifieke
gebruiksdoel toch vergaande eisen worden gesteld met betrekking tot de
constructie, bij voorbeeld bromfietsen.

d. Eenvoudige voertuigen, ten aanzien waarvan de gebruiksomstandig–
heden en de constructie het mogelijk maken met eenvoudige technische
eisen te volstaan, bij voorbeeld fietsen, lichte aanhangwagens en invaü–
denvoertuigen.

Ad a) Gecompliceerde voertuigen, ten aanzien waarvan de
gebruiksomstandigheden vereisen dat vergaande technische
eisen worden gesteld aan constructie en inrichting (bij
voorbeeld personen– en bedrijfsauto's).

Het feit dat aan deze voertuigen vergaande technische eisen dienen te
worden gesteld, maakt een systeem van specifieke toelatingseisen, te
toetsen in het kader van een toelatingskeuring, zonder meer noodzakelijk.
Bovendien is in sommige gevallen destructief onderzoek (botsproef) naar
de deugdelijkheid en veiligheid van een voertuig vereist. Het ligt daarom
voor de hand deze eisen slechts eenmaa! te hanteren, namelijk bij de
eerste toelating van een voertuig(type). De toelatingskeuring wordt voor
deze voertuigen uitgevoerd alvorens een kenteken wordt afgegeven.
Daarmee is zeker gesteld dat de individuele burger niet met voor hem te
ingewikkelde eisen wordt geconfronteerd, behoudens in die gevallen dat
hij zelf om opgave van een kenteken verzoekt. Dit laatste doet zich voor
bij een zelf geïmporteerd voertuig. In een dergelijk geval zal vaak een
beroep moeten worden gedaan op de (officiële) importeur van het
desbetreffende merk voor het verlenen van assistentie.

Voor de voertuigimporteur vormt de toelatingskeuring geen onredelijke
belasting. Er wordt immers voorzien in een systeem van typekeuring,
waarbij niet ieder individueel voertuig wordt onderzocht, doch slechts
veelal één exemplaar dat representatief is voor een bepaald voertuigtype.
Voorts voorzien EEG-richtlijnen erin dat een in één lidstaat verleende
goedkeuring voor een type voertuig of een aspect daarvan, ook in de
andere lidstaten geldig is.

Samenvattend mag worden gesteld dat het systeem van toelatingskeu–
ringen een effectief onderdeel van de voertuigreglementering vormt, dat
bovendien voor betrokkenen geen onredelijke lasten meebrengt.
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Ad b) Gecompliceerde voertuigen, ten aanzien waarvan de
gebruiksomstandigheden het mogelijk maken om met betrek–
kelijk eenvoudige technische eisen te volstaan (bij voorbeeld
landbouwvoertuigen).

Overwogen is om ten aanzien van deze voertuigen een systeem van
toelatingseisen, gekoppeld aan een registratie– en kentekenplicht, in te
voeren. Behalve de mogelijkheid tot het stellen van specifieke toelatings–
eisen zou een dergelijke registratie– en kentekenplicht het voordeel
hebben van een gemakkelijker herkenning en opsporing van de betrokken
voertuigen door de politie.De genoemde voordelen wegen evenwel niet
op tegen de evidente bezwaren, te weten de extra lasten voor de
gebruikers van deze voertuigen en het extra beslag op het met de
registratie en keuring van deze voertuigen belaste overheidsapparsat.
Het stellen van toelatingseisen vormt een zware taak voor de overheid,
omdat deze eisen altijd een compromis zullen vormen tussen de
gewenste veiligheid en de nog acceptabel geachte vermindering van de
gebruiksmogelijkheden. Dergelijke eisen kunnen ook niet goed bij de
toelating worden gesteld aangezien het feitelijk gebruik op dat moment
veelal niet kan worden voorzien. Waar deze voertuigen bovendien veelal
slechts een beperkt gebruik van de openbare weg maken - en dat
overigens met een geringe snelheid –, kan worden volstaan met een
stelsel van eenvoudige permanente eisen welke zich lenen voor controle
langs de weg door de politie.

Ad c) Betrekkelïjke eenvoudige voertuigen, waaraan gezien het
specifieke gebruiksdoel toch vergaande eisen worden gesteld
met betrekking tot de constructie (bij voorbeeld bromfietsen).

Evenals bij de onder a genoemde voertuigen is bij de hier bedoelde
voertuigen, waaraan vergaande technische eisen dienen te worden
gesteld, een stelsel van toelatingseisen en toelatingskeuring noodzakelijk.
Voor deze categorie voertuigen wordt dan ook het huidige systeem van
typegoedkeuring gehandhaafd, waardoor de individuele burger niet met
voor hem te ingewikkelde eisen wordt geconfronteerd. Ook hier worden
de toelatingseisen gesteld aan de fabrikant of importeur, alvorens een
goedkeuring wordt verleend voor een serie voertuigen. Door de fabrikant
of importeur worden vervolgens alle identieke exemplaren van een
ingeslagen goedkeuringsnummer voorzien, ten teken dat zij tot een
goedgekeurde serie behoren. Voor de burger geldt slechts de
verplichting dat zijn bromfiets tot een goedgekeurd type moet behoren
en ten bewijze daarvan van een goedkeuringsmerk moet zijn voorzien.

Van de mogelijkheid om de bromfietsen registratieplichtig te maken
(anders dan door middel van het huidige verzekeringsplaatje) is bewust
afgezien. Het voordeel - een mogelijkheid tot meer individuele beoor–
deling en toelating - weegt niet op tegen de aan de burger op te leggen
lasten en het aanzienlijke beslag op het overheidsapparaat dat met de
invoering van een registratieplicht is gemoeid.

Ad d) Eenvoudige voertuigen, ten aanzien waarvan de gebruiks–
omstandigheden en de constructie het mogelijk maken met
eenvoudige technische eisen te volstaan (bij voorbeeld fietsen,
lichte aanhangwagens en invalidenvoertuigen).

Gelet op wat hiervoor is gezegd over de gecompliceerde voertuigen, is
het duidelijk dat een toelatingskeuring en specifieke toelatingseisen (die
alleen mogelijk zijn in combinatie met een registratieplicht of de plicht te
behoren tot een goedgekeurd type) hier niet zinvol zijn. De veiligheid van
deze eenvoudige voertuigen kan voldoende worden gewaarborgd door
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eenvoudige, voor de burger begrijpelijke en voor de politie hanteerbare
permanente eisen.

b. Toelating van gebruikte voertuigen
Een afzonderlijk probleem vormt de toelating tot het verkeer van

gebruikte voertuigen. Deze voertuigen, waarbij te denken valt aan histo–
rische voertuigen en uit het buitenland geïmporteerde gebruikte
voertuigen, zullen veelal niet kunnen voldoen aan de moderne toelatings–
eisen, die telkens worden aangepast aan de voortschrijdende techniek.
Om dit probleem te ondervangen, is het redelijk - evenals thans bij de
toelating van gebruikte voertuigen op die voertuigen toegespitste eisen
toe te passen. Deze voertuigen zullen worden gekeurd aan de hand van
de toelatingseisen die golden in het jaar van ingebruikname dan wel van
fabricage van het voertuig, alsmede aan de hand van de in het jaar van
toelating geldende permanente eisen.

Er zij op gewezen dat de permanente eisen ook «historische» eisen
bevatten, namelijk voor zover er in wordt voorzien dat voertuigen die
vóór een bepaalde datum zijn gefabriceerd, aan lagere eisen mogen
voldoen.

Wel zal een gebruikt voertuig voor afgifte van een kentekenbewijs bij
de keuring aan de hand van de permanente eisen aan een uit een
oogpunt van verkeersveiligheid te bepalen minimum niveau moeten
voldoen, bijvoorbeeld voor wat betreft de remmen. Kan aan dit minimum
niveau niet worden voldaan, dan kan het voertuig wellicht nog in
aanmerking komen voor de afgifte van een bijzonder kenteken, waarbij
beperkende voorwaarden met betrekking tot het gebruik dat van het
voertuig mag worden gemaakt, kunnen worden gesteld.

c. Toelating van voertuigonderdelen
Het bestaande systeem, dat voor een aantal onderdelen, zoals

koplampen voor motorvoertuigen, autogordels en achterreflectoren voor
fietsen, voorziet in een typekeuring (met bijbehorend goedkeuringsmerk),
wordt gehandhaafd.

Het eerder vermelde streven om bij de toelating van onderdelen alleen
nog de EG-eisen voor goedkeuring te hanteren, zal leiden tot uitbreiding
van het aantal van een goedkeuringsmerk voorziene onderdelen.

Voorts zal een aantal andere (vervangings)onderdelen aan een toela–
tingskeuring worden onderworpen en van een goedkeuringsmerk
voorzien. Te denken valt daarbij bij voorbeeid aan banden, die nogal eens
door individuele autobezitters worden vervangen.
d. Toelating van wijzigingen in de constructie

Het instrument toelatingskeuring is noodzakelijk ten aanzien van
voertuigcategorieën of –onderdelen, waarvan is vastgesteld dat de aard
van hun constructie of gebruiksdoel toelatingseisen noodzakelijk maakt.
Het betrokken voertuig of onderdeel kan vervolgens gedurende zijn
gebruiksduur uitsiuitend nog getoetst worden aan de hand van de
permanente eisen. Dit leidt ertoe dat elke wijziging tijdens het gebruik
van een eenmaal (type)goedgekeurd voertuig of voertuigonderdeel in
beginsel toelaatbaar is, voor zover deze wijziging past binnen deze
permanente eisen.

In de praktijk echter blijken veelvuldig wijzigingen te worden aange–
bracht, die tot onveilige situaties kunnen leiden. Met name moet hierbij
worden gedacht aan wijzigingen aan remsysteem, carrosserie, wielop–
hanging, brandstofsysteem en (aanhangwagen)koppeling. Om dergelijke
ongewenste wijzigingen te voorkomen, is gekozen voor het volgende
systeem.

Die aspecten van de constructie van - goedgekeurde - voertuigen, die
zo wezenlijk zijn voor de verkeersveiligheid, dat ze in beginsel niet mogen
worden gewijzigd, worden limitatief als permanente eisen in de
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wetgeving opgenomen. In ieder geval zullen hieronder de genoemde
voorbeelden vallen. Wil men toch een dergelijk aspect wijzigen, dan
dient deze wijziging een toelatingskeuring te ondergaan.

Voor een aantal nader aan te geven aspecten kan een toelatings–
keuring evenwel achterwege blijven, mits de wijziging wordt uitgevoerd
met goedgekeurde onderdelen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan
het vervangen van een goedgekeurde (aanhangwagen)koppeling door
een andere - eveneens goedgekeurde - (aanhangwagen)koppeling.

De aangebrachte wijzigingen zullen op het bij het gewijzigde voertuig
behorende kentekenbewijs of in het kentekenregister worden vermeld,
zodat deze voor handhavingsdoeleinden gemakkelijk beschikbaar zijn.

e. Verkoopverbod en bescherming goedkeuring
In de Wegenverkeerswet 1992 wordt de mogelijkheid geopend om

met betrekking tot nader aan te wijzen voertuigen, voertuigonderdelen,
uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers
of passagiers, die niet zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer,
een zogenaamd verkoopverbod in te stellen. Dit zware, maar wel effec–
tieve instrument dient als sluitstuk van de handhaving te worden gezien
en zal slechts dan worden toegepast wanneer andere handhavingsinstru–
menten niet effectief blijken te zijn.

Vooreerst wordt dit instrument alleen overwogen voor vervangingsuit–
laten. Daarnaast wordt gedacht aan het naar de Wegenverkeerswet 1992
overbrengen van het thans op de warenwetgeving gebaseerde verkoop–
verbod voor bromfiets– en motorhelmen.

In taeginsel zal een verkoopverbod - dat overigens niet alleen het
verkopen van bepaalde produkten betreft, maar bij voorbeeld ook het
vervaardigen daarvan - aileen betekenis kunnen hebben voor produkten
die in het kader van de Europese Gemeenschappen gereglementeerd
zijn. Ten aanzien van niet-internationaal gereglementeerde produkten zal
een dergelijk verbod al gauw een handelsbelemmering vormen. Dienten–
gevolge zal een verkoopverbod slechts een beperkte betekenis kunnen
hebben.

De naleving van het hiervoor vermelde verkoopverbod dient voldoende
te worden gewaarborgd. Ook de bescherming van een in het kader van
een toelatingskeuring verleende goedkeuring dient afdoende te zijn
geregeld. Het gaat daarbij om twee gevallen. Enerzijds moet aan fabri–
kanten en importeurs worden verboden produkten als goedgekeurd op
de markt te brengen, terwijl die niet als zodanig goedgekeurd zijn.
Anderzijds dient aan anderen dan diegene aan wie de goedkeuring is
verleend, te worden verboden een goedkeuringsmerk op produkten aan
te brengen.

Ten einde op adequate wijze tegen handelen in strijd met de
genoemde verboden op te kunnen treden, zal dergelijk handelen worden
bestempeld tot economisch delict. Daardoor kan - gelet op de in het
geding zijnde belangen - met passende sancties en met een passend
instrumentarium tegen onregelmatig handelen worden opgetreden.

f. Bedrijfserkenningen
Binnen de voertuigreglementering wordt voor de overheid de

mogelijkheid geopend om bedrijven te erkennen om toelatingsonderzoek
van voertuigen of onderdelen zelf uit te voeren. Dit biedt bedrijven het
voordeel dat zij de door hen geleverde produkten niet meer afzonderlijk
ter keuring aan de overheid behoeven aan te bieden. Daarvoor in de
plaats treedt het door hen gevolgde en met waarborgen omgeven
produktieproces. Voor de overheid betekent de erkenningsregeling een
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lastenverlichting in die zin dat er een verschuiving optreedt van daadwer–
kelijke keuringen naar het houden van toezicht op de erkende bedrijven.

Voorwaarde voor deelname aan een dergelijke erkenningsregeling is
dat het bedrijf beschikt over een voorgeschreven kwaliteitsborgings–
systeem, dat ten minste een zelfde niveau van kwaliteit van de produkten
garandeert als het toelatingsonderzoek door de overheid.

De overheid controleert de geleverde kwaliteit van de erkende
bedrijven door toezicht te houden op het kwaliteitsborgingssysteem. Dit
toezicht bestaat uit periodieke bedrijfsschouwingen of bedrijfsevaluatie
door deskundigen die de bedrijven op hun kwaliteitsaspecten beoor–
delen, alsmede uit het steekproefsgewijze controleren van voertuigen of
onderdelen om te kunnen vaststellen of de gestelde kwaliteitswaar–
borgen ook daadwerkelijk tot een terechte goedkeuring leiden.

S 4. Permanente eisen

Omdat voertuigen en onderdelen nu eenmaal aan verouderingsver–
schijnselen en slijtage onderhevig zijn, kunnen deze niet altijd aan het
hoge niveau van de toelatingseisen blijven voldoen. Toch zullen deze
voertuigen en onderdelen hun hele levensduur aan een minimumniveau
van eisen moeten blijven voldoen. Deze eisen worden conform de
huidige situatie opgenomen in een stelsel van permanente eisen.

Bedoelde permanente eisen worden gehanteerd zowel door de met de
periodieke keuring belaste instanties als door de politie. Controle op het
voldoen aan de permanente eisen is slechts zinvol indien de eisen
duidelijk zijn en de controle in het kader van de algemene periodieke
keuring (APK) of door de politie met relatief eenvoudige middelen en
methoden kan geschieden.

Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit dat een deel van de
huidige WVR-eisen niet langer als permanente eis zal worden gesteld.

a. Controle op permanente eisen in het kader van de periodieke keuring
Zoals uit het hierna volgende zal blijken, wordt voor wat betreft de

handhaving een belangrijke rol toegekend aan de APK. In verband
daarmee zal de thans in de Wegenverkeerswet opgenomen horizon–
termijn, die aan de APK voor lichte voertuigen een beperkte
werkingsduur geeft, komen te vervallen. In verband met het feit dat de
horizontermijn reeds met ingang van 16 juli 1991 afloopt, is het noodza–
kelijk gebleken om vooruitlopend op het onderhavige wetsvoorstel een
voorziening te treffen die het tijdelijk karakter van de periodieke keuring
voor lichte voertuigen wegneemt. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is
inmiddels aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden
(kamerstukken II, 1990-1991, 21 901, nrs. 1-3).

Hoewel de permanente eisen zowel kunnen worden gehandhaafd door
de APK-keuringsinstanties als door de politie, vormt in de voertuigregle–
mentering de periodieke keuring het belangrijkste handhavingsmoment.
Vanaf het moment dat de keuringsverplichting voor het voertuig geldt,
dient dit immers jaarlijks ter keuring te worden aangeboden, hetgeen
aanmerkelijk grotere kansen biedt op handhaving van de gestelde perma–
nente eisen dan incidentele politie-controle langs de weg. In de praktijk
is gebleken dat het gemiddelde aantal geconstateerde gebreken bij
uitgevoerde technische controles door de politie langs de weg - met
name bij de bedrijfsauto's - sedert de invoering van de APK aanmerkelijk
is afgenomen. Voor motorvoertuigen met een toegestane maximum
massa van ten hoogste 3500 kg, die onder de vrijstellingstermijn van 3
jaar vallen, zal de mogelijkheid worden geopend om vanaf 1 jaar na
toelating tot de weg een verplichting tot een beperkte periodieke keuring
in te voeren, die alleen betrekking heeft op milieu-aspecten («milieu–
keuring»). Sinds 1 januari 1988 wordt evenwel in het kader van de onder
toezicht van de Stichting Veiligheidsinspecties WN verrichte vrijwillige
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voertuiginspecties tevens aandacht besteed aan de milieu-aspecten.
Indien uit een daaromtrent te houden evaluatie blijkt dat in het kader van
deze vrijwillige inspecties de milieu-aspecten voldoende tot hun recht
komen dan wel dat de toenemende toepassing van electronica de onder–
houdsbehoefte van voertuigen ter zake van die aspecten voldoende sterk
vermindert, kan eventueel worden afgezien van een wettelijk verplichte
«milieukeuring». Door de Minister van Volkshuisvestmg, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer zijn inmiddels wettelijke voorzieningen in
voorbereiding genomen die het mogelijk maken om, indien de resultaten
van de vrijwillige milieukeuring tegenvallen, op korte termijn een wettelijk
verplichte milieukeuring in te voeren, zulks in afwachting van de in de
Wegenverkeerswet 1992 voorziene verplichte milieukeuring. Bedoelde
wettelijke voorzieningen dragen derhalve een tijdelijk karakter en zullen
komen te vervallen bij inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1992.

Voor zware voertuigen, taxi's en ambulances zal de periodieke keuring
in volle omvang vanaf 1 jaar na toelating van kracht zijn.

Effectieve controle op de naleving van de APK is alleen mogelijk indien
het om registratieplichtige voertuigen gaat. De controle vindt immers
plaats aan de hand van het kentekenregister en de daarin opgenomen
vermeldingen omtrent verrichte periodieke keuringen (voor het systeem
van deze zogenaamde registervergelijking moge worden verwezen naar
paragraaf 3 van hoofdstuk IV). Het keuringsteken speelt voor de
handhaving geen rol meer en komt in verband daarmee te vervallen.

Indien de keuringsplicht wordt beperkt tot die categorieën van
voertuigen waarvan blijkens de ervaring de onderhoudstoestand regel–
matig en in ernstige mate te kort schiet, kan een verplichte periodieke
keuring niet als onredelijk belastend voor de burger worden aangemerkt.

De uit een keuring eventueel voortvloeiende reparatiekosten mogen
hierbij niet als extra lasten worden gezien, die voortvloeien uit het
systeem van de APK. Immers ook zonder een APK rust op de autobezitter
de wettelijke plicht zijn voertuig behoorlijk te onderhouden (thans artikel
13 WVR) en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te doen
zijn.

Ten aanzien van de keuringstarieven kan worden opgemerkt dat aan
autobezitters die de keuring combineren met een grote onderhoudsbeurt,
in het geheel geen keuringskosten in rekening worden gebracht en dat
voor autobezitters die het onderhoud zelf uitvoeren een jaarlijkse
controle op de kwaliteit van dat werk, afgezet tegen het in rekening
gebrachte keuringstarief, zeker niet als onredelijk belastend kan worden
aangemerkt.

Inzet van het instrument APK is niet effectief en derhalve niet nodig
voor categorieën van voertuigen die blijkens de ervaringen doorgaans
goed worden onderhouden, zoals bij voorbeeld motorfietsen.

Weliswaar zou de APK in theorie ook kunnen worden ingezet om de
door motorfietsen veroorzaakte geluidhinder te beperken, doch bij
gebreke van een controle– en meetmethode die zich leent voor
toepassing tijdens de APK, is het invoeren van een periodieke keuring op
dit punt niet zinvol. Daarbij dient te worden bedacht dat de bovenmatige
geluidhinder wordt veroorzaakt door slechts een klein deel van het totale
motorfietsenpark, dat daardoor voldoende opvalt om door de politie
effectief te kunnen worden gecontroleerd.

Voor bepaalde categorieën van voertuigen is in een EEG-richtlijn
(richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29
december 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetge–
vingen van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoer–
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tuigen en aanhangwagens, 77/143/EEG, Pb.EG 18 februari 1977, nr.
L47) dwingend vastgelegd dat de lidstaten van de EG in een systeem van
verplichte periodieke keuring moeten voorzien. Thans betreft dit alle
bedrijfsauto's en alle aanhangwagens en opleggers met een toegestane
maximum massa van meer dan 3500 kg.

Een uitbreiding tot personenauto's is in voorbereiding.

Concluderend kan worden gesteld dat de APK een duidelijke rol als
handhavingsinstrument kan spelen. Evident is dat de APK:

- in ieder geval zal dienen te gelden voor voertuigen met een toege–
stane maximum massa van meer dan 3500 kg en bedrijfsauto's met een
toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg;

- effectief is voor personenauto's;
- niet effectief en dus niet zinvol is voor motorfietsen;
- niet toepasbaar is op niet-registratieplichtige voertuigen.

Het instellen van een verplichte periodieke keuring voor aanhang–
wagens met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500
kg, acht de eerste ondergetekende niet opportuun. Weliswaar komen er
ieder jaar weer berichten in de publiciteit omtrent de slechte technische
staat van caravans in het vakantieverkeer, doch de dan geconstateerde
gebreken betreffen voor een belangrijk deel andere dan wegenverkeers–
rechtelijke zaken, zoals bijvoorbeeld de gasinstallatie. Voor wat betreft
aanhangwagens met een toegestane maximum massa van niet meer dan
750 kg - waaronder veel caravans - doet zich daarbij de complicerende
factor voor dat deze voertuigen niet registratieplichtig zijn, hetgeen een
vereiste is voor handhaving van de APK.

In het algemeen kan worden opgemerkt dat kort nadat de periodieke
keuring heeft plaatsgevonden toch gebreken aan het voertuig kunnen
optreden. Zo kan het bij voorbeeld voorkomen dat door de grote afstand
die met het betrokken voertuig wordt afgelegd, de minimaal verlangde
profieldiepte van de banden na korte tijd niet meer aanwezig is. Ook
komt het voor dat de stand van de koplampen of de beremming van het
voertuig niet meer aan de eisen voldoet. Voor dergelijke gevallen kan de
politiecontrole aanvullend op de periodieke keuring werken of, met
andere woorden, als vangnet dienen.

b. Periodieke keuring van taxi's, autobussen, «zware» voertuigen en
ambulances;erkenningsregeling gekwalificeerd onderhoud

Zoals reeds in paragraaf 2 onder b is vermeld, worden de thans in de
Wet personenvervoer geregelde keuringen van autobussen en taxi's,
alsmede de in de Wet ambulancevervoer geregelde keuringen van
ambulances ondergebracht in het wegenverkeersrechtelijk keurings–
regime.

De keuring van taxi's, die tot nu toe was voorbehouden aan de
overheid zelf, zal - conform de situatie bij andere «lichte» voertuigen -
thans ook door erkende instanties kunnen worden verricht. Voor de
taxibedrijven betekent deze wijziging een lastenverlichting. De betrokken
voertuigen behoeven niet langer apart aan de overheid ter keuring te
worden aangeboden, doch de keuring zal kunnen geschieden door
erkende instanties waardoor bij voorbeeld keuring in het kader van een
grote onderhoudsbeurt mogelijk is. Voor de overheid houdt dit een
afname van het aantal door de overheid te verrichten keuringen in.

Voor autobussen en voertuigen met een toegestane maximum massa
van meer dan 3500 kg wordt een nieuwe vorm van periodieke controle
van de technische staat van voertuigen in het leven geroepen, te weten
een erkenningsregeling voor gekwalificeerd onderhoud. Deze erkennings–
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regeling zal voorts een rol kunnen spelen voor ambulances. Bedrijven die
een onderhoudsdienst voor genoemde voertuigen exploiteren, kunnen in
aanmerking komen voor een erkenning die hen het recht geeft keurings–
bewijzen af te geven. Anders dan bij de reeds bestaande periodieke
keuringen is er daarbij evenwel geen sprake van een materiële keuring en
een materieel keuringsmoment. Het keuringsbewijs wordt afgegeven op
basis van het door het erkende bedrijf ten aanzien van het voertuig
verrichte en te verrichten onderhoud. Om voor erkenning in aanmerking
te komen, dient het bedrijf een kwaliteitsborgingssysteem met betrekking
tot het onderhoud te hanteren. Dit systeem dient erop gericht te zijn dat
factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het te verrichten
onderhoud zodanig worden beheerst, dat voorkomen wordt dat werk van
onvoldoende kwaliteit geleverd kan worden. Het kwaliteitsborgings–
systeem wordt bereikt door middel van onder andere een goede bedrijfs–
organisatie, interne kwaliteitscontrole en de inzet van gekwalificeerd
personeel.

Resultaat van het toepassen van dit gekwalificeerd onderhoud zal zijn
dat de voertuigen die op een dergelijke manier worden onderhouden, in
principe het gehele jaar voldoen aan de voor die voertuigen geldende
permanente eisen.

De overheid zal op de erkende onderhoudsdiensten toezicht houden in
de vorm van bedrijfsschouwingen en het steekproefsgewijs keuren van
voertuigen om vast te kunnen stellen of de gestelde kwaliteitswaar–
borgen ook daadwerkelijk tot een terechte afgifte van een keuringsbewijs
leiden.

Overeenkomstig richtlijn 83/189/EEG betreffende de informatiepro–
cedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG 26
april 1983, nr. L 109) zijn de op de voertuigreglementering betrekking
hebbende delen van de ontwerp-WVW 1992 in het kader van een notifi–
catieprocedure voorgelegd aan de Europese Commissie en aan de
andere EG-lidstaten. Van de zijde van de Europese Commissie is
inmiddels het standpunt ingenomen dat de regeling inzake gekwalifi–
ceerd onderhoud niet in overeenstemming is met richtlijn 77/143/EEG
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhang–
wagens (PbEG 18februari 1977, nr. L 47), aangezien deze richtlijn een
periodieke technische controle eist.

Het streven van de eerste ondergetekende is erop gericht bij de
Europese Commissie begrip te kweken voor het door haar voorgestane
erkenningensysteem. Daarbi] zal met name worden benadrukt dat het
erkenningenstelsel doordat het als basis een systeem van doorlopend
voertuigonderhoud heeft, tot een beter resultaat leidt dan een periodieke
technische controle, die immers altijd een momentopname is.

c. Politiecontrole op permanente eisen
Zoals hiervoor reeds is uiteengezet, geschiedt de controle op de

permanente eisen - met uitzondering van de gebruikseisen - voor wat
betreft APK-plichtige voertuigen primair in het kader van de APK. De
controle op het nakomen van de APK-plicht vindt, zoals in paragraaf 3
van hoofdstuk IV wordt uiteengezet, plaats door middel van registerver–
gelijking. De politie behoeft aan deze groep voertuigen derhalve in
beginsel geen aandacht te besteden.

Uitzonderingen hierop vormen slechts die aspecten die weliswaar in
het kader van de APK worden gecontroleerd, doch reeds korte tijd later
gebreken kunnen vertonen.

Hierbij dient te worden gedacht aan in het oog lopende zaken zoals
niet functionerende verlichting.
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Voorts kan de politie uiteraard optreden indien een voertuig duidelijke
gebreken vertoont, bij voorbeeld als gevolg van een aanrijding. Voor wat
betreft de genoemde aspecten zal de politie een duidelijke vangnet–
functie kunnen vervullen, aanvullend op de APK.

Met betrekking tot niet APK-plichtige voertuigen is de politie evenals
nu belast met de controle op het voldoen aan alle permanente eisen.

De handhaving van de gebruikseisen zal - evenals thans alleen kunnen
plaatsvinden door de politie bij controle langs de weg. Het gaat daarbij
om de controle op het voldoen aan beladingsvoorschriften, alsmede
voorschriften inzake bij voorbeeld het onderling koppelen van voertuigen.
Deze voorschriften betreffen steeds het feitelijk gebruik dat van een
voertuig wordt gemaakt, hetgeen in het kader van de APK niet te contro–
leren is.

HOOFDSTUK IV HET VERNIEUWDE REGISTRATIESYSTEEM

§ 1 Aanleiding tot de ontwikkeling van een vernieuwd registratiesysteem

Het bestaande voertuigregistratiesysteem functioneert, mede als
gevolg van de aanpassingen die in de loop der jaren op onderdelen zijn
aangebracht, bevredigend. Nieuwe eisen die aan het systeem worden
gesteld, hebben echter de behoefte doen ontstaan aan verbreding van de
basis van het systeem en aan daarmee verband houdende voorzieningen
om de zuiverheid van de registratie te waarborgen. Tegen deze achter–
grond behoeven het kentekenregistratiesysteem en de daarmee verband
houdende voorschriften herziening.

Met name bestaat de wens om de met betrekking tot geregistreerde
voertuigen geldende verplichtingen die thans nog zijn gerelateerd aan
het gebruik van de weg, te koppelen aan de kentekenregistratie. Hiermee
wordt beoogd het toezicht op de naleving van die verplichtingen te
verbeteren en te vereenvoudigen.

In punt 17 van het voor de kabinetsperiode 1986-1990 gesloten
Regeerakkoord is ten aanzien van bedoelde koppeling vermeld dat
gestreefd dient te worden naar èen gekoppeld geautomatiseerd bestand
van kentekens van motorrijtuigen, motorrijtuigenbelasting, verzekerden
met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen
alsmede keuringsplichtigen voor wat betreft de algemene periodieke
keuring (kamerstukken II, 1986-1987, 19 555, nr. 7, blz. 82).

Waar de controle op de periodieke keuringsplicht en de controle op
het hebben voldaan aan de verplichting tot betaling van motorrïjtuigen–
belasting thans nog plaatsvindt op basis van geconstateerd gebruik van
de weg, maakt koppeling van die verplichtingen aan de registratie - in
navolging van de formeel reeds gerealiseerde koppeling van de verzeke–
ringsplicht aan het geregistreerd zijn - controle door raadpleging en
vergelijking van registers mogelijk.

Volledigheidshalve wordt in dit verband opgemerkt dat bedoelde
koppelingen zijn neergelegd enerzijds in het voorstel van Wet op de
Motorrijtuigenbelasting 1990 en anderzijds in hoofdstuk V van het
onderhavige wetsvoorstel (Gebruik van voertuigen op de weg).

Ook ten aanzien van de zuiverheid van het kentekenregister doen zich
wensen voor. Met name als gevolg van meerbedoelde koppelingen is het
van groot belang dat de «draagkracht» van het kentekenregister zo groot
mogelijk is, aangezien dit immers de basis vormt waarop de handhaving
van die verplichtingen is gestoeld. In het vernieuwde registratiesysteem
is dan ook een aantal maatregelen opgenomen met het oog op een
verdere vergroting van de zuiverheid van het register.
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Ten slotte leidt ook de voorgenomen toetreding van Nederland tot het
in 1968 in Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake het wegverkeer tot
een belangrijke wijziging in de voertuigregistratie. Waar aanhangwagens
en opleggers in het thans vigerende systeem het kenteken van het
trekkende motorrijtuig dienen te voeren, dienen aanhangwagens en
opleggers met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg
ingevolge het Verdrag inzake het wegverkeer een eigen kenteken te
voeren. Aanpassing op dit punt aan het verdrag zal derhalve moeten
leiden tot de invoering van een kentekenregistratie voor aanhangwagens
en opleggers. Overigens wordt in het onderhavige wetsvoorstel de term
aanhangwagen gebezigd. Onder die term is mede begrepen de oplegger.

Op grond van vorenstaande overwegingen is besloten om - op basis
van het bestaande systeem - een vernieuwd registratiesysteem te
ontwikkelen. De met de registratie van voertuigen verband houdende
voorschriften zijn in verband hiermede opnieuw opgezet.

S 2. Hoofdlijnen van het vernieuwde registratiesysteem

Tijdens de ontwikkeling van het vernieuwde registratiesysteem is
gebleken dat het niet noodzakelijk en zelfs niet wenselijk is een totaal
nieuw systeem op te zetten. Een van de belangrijkste aanleidingen voor
een nieuwe opzet wordt immers gevormd door de omstandigheid dat een
aantal verplichtingen ter zake van motorrijtuigen aan de kentekenregis–
tratie wordt gekoppeld, hetgeen tevens dient te leiden tot extra maatre–
gelen ter vergroting van de «draagkracht» van het register. De twee
genoemde elementen kunnen zeer wel door middel van aanpassing van
het huidige registratiesysteem worden gerealiseerd.

Een en ander betekent dat een aantal elementen van het huidige
systeem is gehandhaafd. In dit verband kunnen worden genoemd het
voertuiggebonden karakter van het systeem, de systematiek op het
gebied van kentekenbewijzen (het aantal delen) alsmede het feit dat het
voldoen aan bepaalde verplichtingen (verzekering, belasting, APK) geen
voorwaarde is voor de afgifte van kentekenbewijzen. Het feit dat op deze
punten geen wijzigingen zijn aangebracht betekent overigens niet dat
zulks niet is overwogen. In het kader van deze afweging is echter gecon–
cludeerd dat om een aantal redenen niet tot aanpassing op deze onder–
werpen moest worden overgegaan. In hoofdstuk VI Deregulering zal met
name in paragraaf 6 Varianten nader op een en ander worden ingegaan.

In het vernieuwde systeem zullen de verplichtingen met betrekking tot
motorrijtuigen inzake verzekering, belasting en periodieke keuring
gekoppeld zijn aan het geregistreerd staan in het kentekenregister in
plaats van aan het gebruik van de weg. Voor wat betreft de verplichting
tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen
is dit reeds het geval sinds 1984 (Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen, Stb. 1984, 269). Daar komen nu bij de verplichting tot
het betalen van motorrijtuigenbelasting, althans voor wat betreft perso–
nenauto's, lichte bedrijfsauto's en motorrijwielen, en de verplichting tot
periodieke keuring van het betrokken voertuig. Ingeval met het voertuig
tijdelijk niet van de weg gebruik wordt gemaakt, kunnen de desbetref–
fende verplichtingen worden geschorst. In de paragrafen 3 en 4 van dit
hoofdstuk zal achtereenvolgens worden ingegaan op de voorziene
koppeling van verplichtingen en de schorsing van die verplichtingen.

Ten einde te waarborgen dat het kentekenregister een goede basis
vormt voor de handhaving van bedoelde verplichtingen, dient de tenaam–
stelling in het register juist en actueel te zijn. Dit houdt met name in dat
eigenaren of houders van voertuigen die geregistreerd behoren te zijn,
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dit ook daadwerkelijk zijn en dat wordt voorkomen dat het geregistreerd
staan ten onrechte wordt beëindigd.

In het kader van de registratie en de beemdiging daarvan is daartoe
een aantal maatregelen voorzien.

Bij de invoer of direct na de fabricage van een voertuig zullen reeds
bepaalde technische gegevens van dat voertuig alsmede gegevens
omtrent de fabrikant of importeur in het kentekenregister worden
opgenomen. Zulks maakt de identificatie van een voertuig mogelijk ook
vóórdat voor dat voertuig een kentekenbewijs is afgegeven en er aldus
sprake is van een eerste tenaamstelling. Voorts voorziet het vernieuwde
systeem er in dat de tenaamstelling in het register slechts vervalt in geval
van overschrijving tussen particulieren, export, overdracht in bedrijfs–
voorraad, diefstal, sloop en buiten de registratie plaatsen van het
voertuig, alsmede in bepaalde gevallen waarin het kentekenbewijs
ongeldig wordt verklaard. In paragraaf 4 zal nader op het vervallen van
de tenaamstelling worden ingegaan.

Tevens is het van belang dat de aanvraag en overschrijving van kente–
kenbewijzen op zodanige wijze verloopt dat zulks niet leidt tot onzuiver–
heden in het kentekenregister. De in dit kader gehanteerde procedures
zijn dan ook in het vernieuwde systeem met meer waarborgen omkleed.
In paragraaf 6 van dit hoofdstuk zal daaraan een uiteenzetting worden
gewijd.

Het vernieuwde voertuigregistratiesysteem zal in een aantal opzichten
meer gegevens bevatten dan het huidige systeem. In de eerste plaats
valt daarbij te denken aan de invoering, in het kader van de aanpassing
aan het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer, van een afzonderlijke
registratie van aanhangwagens en opleggers. In dit verband wordt
verwezen naar paragraaf 5 van dit hoofdstuk. Een uitbreiding ten
opzichte van het huidige systeem betekent ook het opnemen van z.g.
historische gegevens in het geautomatiseerde gegevensbestand.
Gedurende een nader te bepalen periode zullen gegevens betreffende
vorige geregistreerden beschikbaar blijven. Opsporingsambtenaren
kunnen voor de vervulling van hun opsporingstaken met betrekking tot
strafbare feiten deze gegevens raadplegen. Bepaalde kerngegevens
omtrent voertuigen zullen overigens altijd via het register beschikbaar
blijven.

De mogelijkheden tot bevraging van het systeem worden eveneens
uitgebreid zodat het mogelijk is met een naam en geboortedatum,
postcode en huisnummer, merk en chassisnummer dan wel in geval van
een onvolledig kenteken, het register met resultaat te raadplegen.

In het vernieuwde registratiesysteem is geen voorziening opgenomen
terzake van het vastleggen van extra gegevens inzake naam, adres en
woonplaats voor het geval eigenaar en gebruiker van het voertuig niet
dezelfde persoon zijn. Zodanige voorziening werd aanvankelijk
overwogen voor gevallen waarin sprake is van leasing van motorrijtuigen.
Lease-bedrijven zouden de gebruiker van het voertuig kunnen laten
opnemen in het kentekenregister, zodat deze in eerste instantie zou
kunnen worden aangesproken voor de aan de registratie verbonden
verplichtingen. De voorgenomen voorziening bleek zich echter niet te
verdragen met de in de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften (Stb. 1989, 300) opgenomen risico-aansprake–
lijkheid van de eigenaar of houder van het betrokken voertuig. In het
kader van dat systeem wordt er van uitgegaan dat de lessor (verhuurder)
er met name bij lease-contracten met een langere looptijd voor dient te
zorgen dat de lessee (huurder) als geregistreerde wordt opgenomen in
het kentekenregister, met andere woorden dat het betrokken voertuig op
naam van de huurder wordt gesteld. Ook bij de handhaving van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 030, nr. 3 27



algemene periodieke keuring en de verzekeringsplicht voor motorrijtuigen
speelt de eigenaar of houder van het voertuig een centrale rol, met name
ten aanzien van het nakomen van de betrokken verplichtingen. In het
kader van de motorrijtuigenbelasting kan het overigens wel van belang
zijn over gegevens aangaande een extra persoon te beschikken; het
ontwerp Wet op de motorrijtuigenbelasting 1990 voorziet er immers in
dat in bepaalde gevallen een ander dan de geregistreerde wordt aange–
merkt als belastingplichtige. Gegevens hieromtrent kunnen evenwel in
het register van het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting worden
opgenomen. Gezien het voorgaande is afgezien van het aanvankelijk
voornemen om extra gegevens in vorenbedoelde zin in het kentekenre–
gistratiesysteem op te nemen.

De registratie van bank– of gironummers van eigenaren en houders van
motorrijtuigen blijft gehandhaafd. Deze gegevens staan de houder van
de registratie ter beschikking uit hoofde van de jaarlijkse deel lll-ronde.
Een dergelijke registratie is in eerste instantie dienstig aan de efficiënte
tenuitvoerlegging van de administratieve procedures ter zake van de
inning van de deel lll-heffing. Voorts houdt de registratie van bank– en
gironummers verband met het bepaalde in de artikelen 576, zevende lid,
van het Wetboek van Strafvordering en in artikel 27, zevende lid, van de
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, die
beide voorzien in de verplichting om het openbaar ministerie desge–
vorderd de inlichtirigen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het
nemen van verhaal op het tegoed van een bank– of girorekening
waarover de betrokkene vermag te beschikken. Met een en ander wordt
beoogd een bijdrage te leveren aan een snellere en meer efficiënte
inning van onbetaalde boetes terzake van gepleegde strafbare feiten
alsmede aan een snelle en efficiënte tenuitvoerlegging van administra–
tieve sancties in het kader van evenbedoelde wet.

Controle op de naleving van de aan de registratie verbonden verplich–
tingen vindt plaats door middel van raadpleging en vergelijking van
registers, aangevuld met onder meer fotocontroles en controle door
middel van staandehouding. Voor een nadere uiteenzetting hierover
moge worden verwezen naar paragraaf 7 van dit hoofdstuk.

S 3 Koppeling van verplichtingen aan het geregistreerd staan

Ten einde met name opsporing en handhaving effectiever en
efficiënter te kunnen uitvoeren wordt een koppeling tot stand gebracht
tussen de verplichting tot registratie enerzijds en de verplichting tot het
betalen van motorrijtuigenbelasting en de verplichting tot periodieke
keuring anderzijds. Voor wat betreft de motorrijtuigenbelasting is
bedoelde koppeling neergelegd in het voorstel van Wet op de motorrij–
tuigenbelasting 1990. Voor wat betreft de periodieke keuring wordt in de
bedoelde koppeling voorzien in hoofdstuk V van het onderhavige
wetsvoorstel (artikel 73). Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, bestaat de
koppeling tussen de kentekenplicht en de plicht tot verzekeren reeds in
de huidige situatie. Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat de
koppeling tussen de kentekenplicht enerzijds en de overige genoemde
verplichtingen anderzijds geschiedt op basis van het register zoals dat in
de nieuwe registratieregeling zal functioneren, dat wil zeggen een
register met voldoende draagkracht om bedoelde koppeling te realiseren.

De koppeling van de bedoelde verplichtingen aan de kentekenregis–
tratie houdt in dat wanneer het voertuig is geregistreerd, voor dat
voertuig ook belasting moet worden betaald, een dekking voor de wette–
lijke aansprakelijkheid in stand moet worden gehouden en voor het
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voertuig voor zover van toepassing aan de keuringsverplichting moet zijn
voldaan. Degene die in het register vermeld staat als eigenaar of houder
van een voertuig, wordt aansprakelijk gehouden voor het voldoen aan de
belastingplicht, de verzekeringsplicht en de keuringsplicht. Opsporing
van degenen die aan genoemde verplichting niet hebben voldaan, kan
geschieden door middel van vergelijking van de gegevens in de registers.

Naast de genoemde koppeling blijft de situatie gehandhaafd dat aan
de desbetreffende verplichtingen moet worden voldaan indien het
voertuig op de weg wordt gebruikt. In dat geval kan ook de bestuurder
worden aangesproken.

Verzekeringsplicht

In de huidige - op de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
(WAM) gebaseerde - verzekeringsplicht worden op zich geen wijzigingen
aangebracht. De verplichting tot het sluiten en in stand houden van een
verzekering rust op de bezitter en op degene aan wie het kenteken voor
een motorrijtuig is opgegeven. De verzekering dient te worden
afgesloten en in stand te worden gehouden in de gevallen dat:

- het motorrijtuig op een weg wordt geplaatst;
- er mee op een weg wordt gereden;
- er mee op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen;
- er voor het motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven.
Het al dan niet voldoen aan de verzekeringsplicht zal periodiek worden

geconstateerd door middel van registercontrole.
Indien blijkt dat niet aan de verzekeringsplicht is voldaan, zal daartegen

langs strafrechtelijke weg kunnen worden opgetreden. In dat kader is bij
koninklijk besluit van 3 juli 1989 (Stb. 260) aan de RDW transactiebe–
voegdheid toegekend.

De in de WAM opgenomen mogelijkheid de verplichting tot verze–
kering op te heffen wanneer het motorrijtuig niet wordt gebruikt
(schorsing) blijft bestaan. Indien, bij voorbeeld door fotocontrole, wordt
geconstateerd dat een motorrijtuig op de weg is geweest in de schor–
singsperiode, zal daartegen eveneens langs strafrechtelijke weg kunnen
worden opgetreden.

De thans op grond van de WAM voorziene termijn van aanmelding van
een verzekering door een verzekeraar bij het register, welke maximaal 42
dagen bedraagt, wordt als te lang ervaren. Hetzelfde geldt voor de
afmeldingstermijn, die maximaal 30 dagen bedraagt, zij het dat de
afmelding met terugwerkende kracht kan geschieden. Hoewel op de
verzekeraar bij afmelding van de verzekering een narisico rust van 16
dagen, kan deze regeling tot gevolg hebben dat in het register
gedurende 14 dagen onterecht een vermelding van verzekering voor een
motorrijtuig voorkomt.

De aan– en afmeldingstermijn zullen vanaf het moment van totstand–
koming van de vernieuwde kentekenregeling geleidelijk aan worden
verkort ten einde een onjuiste vermelding in het register ten aanzien van
het al dan niet aanwezig zijn van een verzekering zoveel mogelijk te
voorkomen. Er wordt naar gestreefd de termijnen tot een minimum terug
te brengen. Vooralsnog lijkt een termijn van hooguit twee weken
haalbaar.

Belastingplicht

Het voorstel van Wet op de motorrijtuigenbelasting 1990 voert voor
personenauto's, lichte bedrijfsauto's en motorrijwielen een zogenaamde
houderschapsbelasting in. Grondslag voor de heffing is het houden van
het motorrijtuig. waarbij als houder wordt aangemerkt de in het kente–
kenregister ingeschreven eigenaar of houder. De aanvraag van een
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kentekenbewijs geldt als aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. Voor
de genoemde categorieën van voertuigen is daarmee het systeem
waarbij de belastingplicht is gekoppeld aan het gebruik van de weg,
verlaten. Invoering van houderschapsbelasting maakt het mogelijk om
controle op het voldoen aan de belastingplicht vanuit de kentekenregis–
tratie te laten plaatsvinden. Vergelijking van de in het register aanwezige
kentekens met de voor die kentekens verrichte betalingen kan op geauto–
matiseerde wijze plaatsvinden.

Het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting blijft belast met de inning
van de motorrijtuigenbelasting.

Voor de zware bedrijfsauto's (autobussen en vrachtauto's) blijft de
huidige regeling van kracht waarbij de belasting is verschuldigd ter zake
van het gebruik van de weg. Er dient voor deze categorie dan ook nog
steeds op de weg een controle op de naleving van de belastingplicht
plaats te vinden (fotocontrole). In de memorie van toelichting op het
aangehaalde wetsvoorstel is vermeld dat onder meer het kostenverho–
gende aspect voor de bedrijfstak, die sterk aan concurrentie onderhevig
is, er toe heeft geleid om niet over te gaan tot de invoering van een
houderschapsbelasting.

Voor voertuigen die zich in bedrijfsvoorraad bevinden, geldt een
speciaal tarief dat geheven wordt op basis van de ten behoeve van die
voorraad verstrekte bijzondere kentekens. Het betreft hier de
zogenaamde FH-kentekens, die niet voor een bepaald motorrijtuig zijn
opgegeven. Voor een nadere toelichting op de onderhavige materie
moge worden verwezen naar de toelichting op het voorstel van Wet op
de motorrijtuigenbelasting 1990. Volledigheidshalve kan nog worden
opgemerkt dat meergenoemd wetsvoorstel er in voorziet dat geen
motornjtuigenbelastmg is verschuldigd indien op grond van het bepaalde
in de Wegenverkeerswet 1992 schorsing van de geldigheid van het
kentekenbewijs is verleend.

Keuringsplicht

De verplichting tot algemene periodieke keuring van motorrijtuigen,
aanhangwagens en opleggers wordt eveneens gekoppeld aan het geregi–
streerd staan in het kentekenregister. Voor het voldoen aan de keurings–
plicht is in de eerste plaats degene die in de registratie als eigenaar of
houder staat vermeld aansprakelijk.

Controle op het feit of aan de keuringsplicht is voldaan wordt periodiek
verricht door middel van vergelijking van de gegevens in de registratie. In
het vernieuwde systeem vloeit de keuringsverplichting overigens niet
alleen voort uit het feit van registratie, maar tevens uit het gebruik van de
weg, zulks ten einde ontduiking zoveel mogelijk te voorkomen. Indien het
voertuig op de weg rijdt is dan ook naast de eigenaar of houder tevens
de bestuurder aansprakelijk voor de naleving van de keuringsplicht.

Ten einde te voorkomen dat ten aanzien van voertuigen die, bijvoor–
beeld als gevolg van reparatie, feitelijk niet kunnen worden gekeurd, toch
een keuringsplicht zou gelden, is de mogelijkheid van schorsing van de
geldigheid van het kentekenbewijs ingevoerd. In dergelijke gevallen
wordt voorgesteld de geregistreerde een aanvraag van schorsing te laten
doen en het feit van schorsing in de registratie op te nemen. Daarnaast
vindt tevens controle langs de weg plaats. Een voertuig waarvoor
schorsing van de verplichtingen geldt, mag zich immers niet op de weg
bevinden. Voor wat betreft dit laatste voorschrift is overigens een uitzon–
dering voorzien voor de dag dat de betrokkene met zijn voertuig naar de
keuring rijdt.
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S 4. Schorsing en verval van verplichtingen

Schorsing van verplichtingen

Een systeem waarbij de aan de voertuigregistratie gekoppelde
verplichtingen te allen tijde van kracht zijn, zou uit een oogpunt van
controle en handhaving wellicht de voorkeur verdienen, maar zou er in
veel gevallen toe leiden dat er voor de burgers onevenredig grote
nadelen ontstaan. Gedurende de periode dat van het betrokken voertuig
geen gebruik wordt gemaakt op de weg, zou immers toch aan alle
verplichtingen moeten worden voldaan. Dientengevolge is dan ook
gekozen voor de regeling dat voor wat betreft de verplichtingen die aan
de registratie zijn verbonden tot schorsing kan worden overgegaan indien
het voertuig tijdelijk niet op de weg wordt gebruikt.

De schorsing betreft de geldigheid van het kentekenbewijs en wordt
op aanvraag en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief
verleend. Het feit dat schorsing is verleend wordt in het register
opgenomen. Schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs heeft
tot gevolg dat aan de periodieke keuringsplicht en de verplichting tot het
betalen van motorrijtuigenbelasting tijdelijk niet behoeft te worden
voldaan.

Voor wat betreft de schorsing van de verzekeringsplicht blijft de in de
WAM voorziene regeling van kracht, zij het dat het voornemen bestaat
de wegenverkeersrechtelijke schorsing als voorwaarde te stellen voor
schorsing op basis van de WAM.

Verwezen moge worden naar de toelichting op de artikelen 66 tot en
met 69.

Het wordt onwenselijk geacht dat schorsing voor wat betreft de
tijdsduur ervan onbeperkt geldig is. Hiermee zou schorsing immers
feitelijk in de plaats kunnen komen van beëindiging van de registratie. De
maximale tijdsduur voor schorsing van de aan de registratie gekoppelde
verplichtingen wordt dan ook gesteld op één jaar. Verlenging van deze
termijn met telkens een jaar is evenwel mogelijk. Hiervoor worden nadere
regels vastgesteld. Aan schorsing c.q. verlenging van de schorsing zijn
voor de geregistreerde kosten verbonden. Bij het vaststellen van de
hoogte van het tarief voor schorsing spelen de elementen kostendekking
en het voorkomen van lichtvaardige schorsing een rol.

In de periode dat een schorsing van de verplichtingen geldt, mag het
voertuig zich niet op de weg bevinden, behoudens in het geval dat naar
een keuring wordt gereden. Eventueel misbruik hiervan kan worden
geconstateerd door middel van controle langs de weg. De hiervoor
beschreven schorsing richt zich op de verplichtingen die aan de
registratie zijn verbonden en vormt derhalve geen belemmering voor de
eventuele overdracht van het voertuig. Het feit van schorsing wordt op
het kentekenbewijs vermeld en staat tenaamstelling op naam van een
nieuwe eigenaar of houder niet in de weg. Ook de nieuwe eigenaar of
houder krijgt bij de overschrijving een kentekenbewijs waarop het feit
van schorsing staat vermeld, en ook voor hem geldt uiteraard dat hij zich
niet met het voertuig op de weg mag bevinden.

Verval van verplichtingen

Algemeen
Zoals bij de in paragraaf 2 van dit hoofdstuk gegeven uiteenzetting

over de hoofdlijnen van de vernieuwde regeling is opgemerkt, komen de
aan de registratie verbonden verplichtingen te vervallen ingeval het
betrokken voertuig wordt overgeschreven tussen particulieren (voor wat
betreft de vorige eigenaar of houder), overgedragen in bedrijfsvoorraad,
gesloopt, geëxporteerd of buiten de registratie geplaatst, alsmede - in
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bepaalde gevallen - in geval van ongeldigverklaring van het kenteken–
bewijs. Ook in geval van diefstal van het voertuig wordt het niet wenselijk
geacht de voor de geregistreerde aan de registratie verbonden verplich
tingen steeds te handhaven. Ontslag van verplichtingen vindt, indien aan
bepaalde voorwaarden is voldaan, plaats als gevolg van het vervallen van
de tenaamstelling in het register. Een en ander zal bij algemene
maatregel van bestuur worden geregeld.

Export
Het exporteren van een voertuig is een van de mogelijkheden om het

voertuig uit de registratie te doen verwijderen. Er vindt verval van de
tenaamstelling plaats en men behoeft niet langer te voldoen aan de
verplichtingen die aan het geregistreerd staan zijn verbonden. Dientenge–
volge is het noodzakelijk waarborgen te scheppen ten einde te
voorkomen dat men een voertuig ten onrechte door middel van het voor
export aanmelden uit de registratie wil laten verwijderen en aldus eerder–
bedoelde verplichtingen kunnen worden ontdoken.

De ontwikkelingen in het kader van Europa 1992 maken het noodza–
kelijk de bestaande regeling met betrekking tot de export van voertuigen
op een aantal punten te wijzigen. Immers, naar verwachting zullen er op
termijn geen douanekantoren aan de binnengrenzen meer bestaan,
waardoor op het moment van grensovergang geen controle meer
mogelijk is. Bovendien is gebleken dat in het kader van de eenwording
van de interne markt het voornemen bestaat om het bestaande douane–
document dat bij de import en export de kenmerken en de bestemming
van een voertuig aangeeft (het z.g. enig document) af te schaffen. Dit
heeft tot gevolg dat dit document niet meer als controlemiddel bij de
export van voertuigen kan dienen. Overigens kan ook in de huidige
situatie al niet in alle gevallen van bedoeld document gebruik worden
gemaakt, aangezien het in het douaneverkeer met België en Luxemburg
niet wordt gehanteerd.

Gezien het uitgangspunt dat de regeling met betrekking tot de export
van voertuigen met zodanige waarborgen dient te zijn omkleed dat
ontduiking van de aan de registratie gekoppelde verplichtingen wordt
tegengegaan, en rekening houdend met de ontwikkelingen ten aanzien
van de eenwording van de interne markt, bestaat het voornemen de
nieuwe exportregeling in hoofdlijnen als volgt op te zetten. De houder
van het kentekenbewijs meldt zijn voertuig voor export aan bij een
douanekantoor in Nederland (aan de grens of - na 1992 - in het
binnenland). Daarbij dient het kentekenbewijs te worden overgelegd. De
douane ontwaardt het kentekenbewijs en geeft dit terug aan de houder
van het bewijs. Voorts meldt de douane de export aan de RDW onder
toezending van nader vast te stellen documenten.

Indien (een deel van) het kentekenbewijs niet aan de douane kan
worden overgelegd, geldt een aangepaste procedure. Dit geval doet zich
met name voor indien het kentekenbewijs of een deel daarvan wordt
vermist dan wel indien dit in het buitenland is achtergebleven. Bij dit
laatste valt met name te denken aan de omstandigheid dat het desbe–
treffende voertuig na een ongeval in het buitenland moet worden achter–
gelaten dan wel wanneer het aldaar wordt verkocht.

De eigenaar of houder van het voertuig meldt in dergelijke gevallen de
export aan de douane. De douane controleert of de export daadwerkelijk
heeft plaatsgevonden aan de hand van een (import-)verklaring van de
desbetreffende buitenlandse autoriteiten dan wel een proces-verbaal van
een buitenlandse politie-instantie. Vervolgens meldt de douane de export
aan de RDW. Gezien het feit dat (een deel van) het kentekenbewijs in
deze gevallen ontbreekt, wordt een dergelijke - verzwaarde - procedure
gerechtvaardigd geacht.
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Overdracht in bedrijfsvoorraad
Overdracht van een voertuig in bedrijfsvoorraad vindt plaats indien een

- particuliere - eigenaar of houder zijn voertuig overdraagt aan een
bedrijf dat is erkend tot het voeren van een bedrijfsvoorraad. Het gaat in
casu met name om handelaren en slopers. Voor wat betreft de in dit
kader gehanteerde overschrijvingsprocedure wordt geen onderscheid
gemaakt tussen handelaren enerzijds en slopers anderzijds. In de praktijk
vailen de door bedoelde personen uitgeoefende activiteiten in een aantal
gevallen overigens samen.

Voertuigen die in een bedrijfsvoorraad zijn opgenomen kunnen ofwel
worden verhandeld ofwel uiteindelijk worden gesloopt. In dit laatste
geval wordt de registratie beëindigd en vervallen de verplichtingen die uit
de registratie voortvloeien. Evenals zulks bij export het geval is blijven de
gegevens omtrent het gesloopte voertuig nog gedurende een bepaalde
termijn in het register bewaard.

Gezien het feit dat sloop van een voertuig tot gevolg heeft dat de
verplichtingen die uit de registratie voortvloeien, komen te vervallen, is
het noodzakelijk stringente voorschriften ten aanzien van de sloop van
voertuigen vast te stellen. Mede hierom voorziet het wetsvoorstel in een
wettelijke basis voor een erkenningsregeling voor bedrijven met een
bedrijfsvoorraad.

De regeling strekt ertoe dat slechts een erkend bedrijf dat een voertuig
op de juiste wijze in bedrijfsvoorraad heeft overgeschreven, het voertuig
als gesloopt in het kentekenregister kan laten registreren. Dit laatste
geschiedt door het kentekenbewijs, te zamen met een door het bedrijf
afgegeven verklaring dat het voertuig is of wordt gesloopt, bij de Rijks–
dienst voor het Wegverkeer in te leveren.

De verplichtingen van de vorige eigenaar of houder van het voertuig
vervallen uiteraard reeds op het moment dat het voertuig in bedrijfs–
voorraad wordt overgedragen. Hoe en door wie het voertuig in werke–
lijkheid wordt gesloopt, valt buiten de reikwijdte van deze regeling. Wel
blijft, zolang de registratie in het kentekenregister niet is gewijzigd, het
bij de melding van sloop betrokken bedrijf als laatst geregistreerde
aansprakelijk voor het voertuig indien hiermee weer van de weg gebruik
wordt gemaakt.

Voor een nadere uitwerking van de erkenningsregeling, de
overschrijving in bedrijfsvoorraad en de inlevering van kentekenbewijzen
in geval van sloop, moge worden verwezen naar de toelichting op de
artikelen 60 tot en met 65.

Hoewel wij beseffen dat de regeling verstrekkende gevolgen zal
hebben voor individuele burgers alsmede voor de autobranche, zijn wij
van mening dat het belang van de zuiverheid van het register in dit kader
de doorslag dient te geven.

Overschrijving tussen particulieren
Ook bij tenaamstelling van het voertuig op een nieuwe - particuliere -

eigenaar of houder vervallen de aan de registratie van het voertuig
verbonden verplichtingen i.c. voor wat betreft de vorige eigenaar of
houder. Hierbij wordt nog opgemerkt dat uiteraard niet tot afgifte van
een nieuw kentekenbewijs wordt overgegaan indien niet aan de in de wet
gestelde voorwaarden voor afgifte is voldaan.

Voor een nadere uiteenzetting over de overschrijvingsprocedure moge
worden verwezen naar het gestelde in paragraaf 6.

Buiten de registratie plaatsen
In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn de registratie van een

voertuig in het kentekenregister te beëindigen zonder dat zich een van de
hiervoor genoemde situaties voordoet. Hiervan is bijvoorbeeld sprake
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indien het voertuig een zogenaamd NATO-kenteken krijgt. In dit verband
moge tevens worden verwezen naar de toelichting op artikel 37, eerste
lid, onderdeel c.

Diefstal
Ook het vervallen van de verplichtingen van de geregistreerde ingeval

zijn voertuig is gestolen zal in beginsel plaatsvinden in het kader van het
vervallen van de tenaamstelling in het register. In verband met een aantal
bijzondere aspecten zal hiervoor een aparte procedure worden
ontworpen. Uiteraard dient aangifte van de diefstal te worden gedaan bij
de politie, die de RDW hiervan in kennis stelt. In dat kader dient
bijzondere aandacht te worden geschonken aan het verschijnsel van
valse aangifte. Zoveel mogelijk dient immers te worden voorkomeri dat
ook een valse aangifte leidt tot ontslag van verplichtingen. Overigens is
het wenselijk het vervallen van de tenaamstelling pas na enige tijd te
laten plaatsvinden; gedacht wordt aan een periode van vijf jaar. In een
aantal gevallen wordt het voertuig immers door de eigenaar of de politie
weer teruggevonden. In afwachting van het vervallen van de tenaam–
stelling zal de eigenaar of houder van het gestolen voertuig niet via regis–
tercontrole aan zijn verplichtingen worden gehouden. In elk geval blijven
de gegevens van de geregistreerde ook na het vervallen van de tenaam–
stelling nog geruime tijd in de registratie bewaard.

§ 5. Afzonderlijke registratie van aanhangwagens en opleggers

Voor aanhangwagens en opleggers met een toegestane maximum
massa van meer dan 750 kg, wordt conform de regeling in het Verdrag
van Wenen een kentekenplicht ingevoerd. De procedure voor de
registratie van aanhangwagens en opleggers komt overeen met die voor
de registratie van motorrijtuigen. Degene die in het kentekenregister als
eigenaar of houder van de aanhangwagen of oplegger is opgenomen, is
aansprakelijk voor de verplichting ten aanzien van de periodieke keuring
van de aanhangwagen of oplegger; de verzekeringsplicht en de belas–
tingplicht zijn gekoppeld aan het trekkend voertuig. De geregistreerde
kan eveneens aansprakelijk worden gesteld voor de met de combinatie
van trekkend motorrijtuig en aanhangwagen of oplegger gepleegde
overtredingen.

Naar onze mening wordt de strafbaarstelling van de eigenaar of
houder van het getrokken voertuig in geval van overtredingen alsmede de
voor hem geldende bekendmakingsplicht bij misdrijven gerechtvaardigd
door het feit dat juist vanwege het in het verkeer brengen van een
aanhangwagen of oplegger met een eigen kenteken de opsporing van
het met het trekkend motorrijtuig begane strafbare feit wordt bemoeilijkt.
Het zicht op het kenteken van laatstgenoemd voertuig, althans het
kenteken dat aan de achterzijde is aangebracht, is immers niet goed
meer mogelijk. Juist dit kenteken vormt een belangrijk hulpmiddel bij de
opsporing van de onderhavige strafbare feiten. Wij gaan er overigens van
uit dat de desbetreffende eigenaar of houder van het getrokken voertuig
in het kader van zijn bedrijfsvoering hetzij reeds beschikt over de
gegevens van de eigenaar of houder van het trekkend motorrijtuig, hetzij
deze gegevens met weinig moeite kan achterhalen.

Voor wat betreft de aansprakelijkheid voor strafbare feiten, begaan
door een onbekende bestuurder van een motorrijtuig waarmee een
aanhangwagen of een oplegger wordt voortbewogen, wordt aangesloten
bij de systematiek die geldt ten aanzien van motorrijtuigen. Voor een
nadere uiteenzetting moge worden verwezen naar de toelichting op de
artikelen 156, 157, 171 en 172.

De afzonderlijke registratie van aanhangwagens en opleggers behoeft
niet te leiden tot een afzonderlijke verzekeringsplicht voor deze
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voertuigen. Op grond van artikel 1 van de WAM maken aanhangwagens
en opleggers voor wat betreft de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
deel uit van het trekkende motorrijtuig. De huidige situatie, waarin de
polis van het trekkend motorrijtuig vermeldt dat elke door dat motor–
rijtuig voortbewogen aanhangwagen of oplegger mede gedekt is, kan
derhalve worden gecontinueerd. In EG-verband wordt overigens
hetzelfde uitgangspunt gehanteerd: richtlijn 72/166 EEG van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 24 april 1972 (PbEG L 103)
bepaalt dat de verzekering van het trekkend motorrijtuig ook het
getrokken voertuig omvat.

Ten aanzien van de motorrijtuigenbelasting kan het volgende worden
opgemerkt.

Evenals dit thans het geval is, wordt de belasting voor een motorrijtuig
vermeerderd indien het is verbonden met een aanhangwagen. Er wordt
echter een uitzondering gemaakt voor lichte aanhangwagens met een
toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg aangezien deze
categorie niet onder de registratie valt, hetgeen de controle extra
bemoeilijkt.

Evenmin zal de belasting worden vermeerderd in geval van het trekken
van een caravan, een kampeeraanhangwagen of een woonwagen,
ongeacht de toegestane maximum massa. Deze uitzondering is nieuw en
gegrond op praktische overwegingen. De bedoelde voertuigen worden in
het algemeen slechts incidenteel of een beperkt deel van het jaar
gebruikt. Ze worden bovendien meestal gekoppeld aan voertuigen die
onder de houderschapsbelasting vallen waardoor aangifte gecombineerd
met de aangifte voor het trekkend motorrijtuig niet mogelijk is.

Voor wat betreft de verplichting tot periodieke keuring van aanhang–
wagens en opleggers met een toegestane maximum massa van meer
dan 3500 kg zal de afzonderlijke registratie van aanhangwagens en
opleggers tot een efficiëntere controle leiden dan tot nu toe het geval
was.

§ 6. Kentekens, kentekenbewijzen en overschrijvingsprocedure

Evenals in het huidige systeem dient, behoudens de wettelijke uitzon–
deringen, voor het gebruik van de weg door een motorrijtuig of een
aanhangwagen een kenteken te zijn opgegeven.

Uitgangspunt daarbij is dat zo snel mogelijk na import of fabricage in
Nederland voor het voertuig een kenteken in de registratie wordt
opgenomen. Dit geschiedt in het stadium waarin het voertuig nog
behoort tot een importeurs– of fabrieksvoorraad. Van opgave van een
kenteken en van afgifte ter zake van die opgave - van een kenteken–
bewijs is eerst sprake bij de (eerste) tenaamstelling van het voertuig voor
gebruik op de weg. Op dat moment worden de aan de registratie
verbonden verplichtingen voor de eigenaar of houder van het voertuig
van kracht.

Het systeem van voorlopige kentekens blijft gehandhaafd.
Evenals zulks thans het geval is, zullen voor onderscheiden categorieën

van voertuigen aparte series kentekens worden gehanteerd.

In tegenstelling tot hetgeen aanvankelijk was voorzien, wordt niet
overgegaan tot de invoering van een ééndelig kentekenbewijs. De
huidige delen I, II en III zullen worden gehandhaafd, alsmede de kopie
deel III, die voortaan als overschrijvingsbewijs zal worden aangeduid,
welke benaming de functie van dit document beter weergeeft.

Een en ander is een gevolg van het feit dat, zoals reeds opgemerkt,
een van de belangrijkste doelstellingen van de vernieuwde kentekenre–
gistratie wordt gevormd door het feit dat deze de basis moet kunnen
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vormen voor de handhaving van de aan de registratie gekoppelde
verplichtingen. Gebleken is dat voor het realiseren van deze doelstelling
de invoering van een ééndelig kentekenbewijs niet noodzakelijk is.
Bovendien is komen vast te staan dat met name deel III van het kente–
kenbewijs ook in het kader van de vernieuwde opzet van de kentekenre–
gistratie een rol kan vervullen ten aanzien van controle en handhaving.

Een en ander sluit overigens niet uit dat, indien zulks wenselijk mocht
blijken, op termijn alsnog tot beperking van het aantal delen van het
kentekenbewijs kan worden overgegaan.

Het aantal modellen voor kentekenbewijzen zal zoveel mogelijk worden
beperkt. Op het kentekenbewijs zullen zowel de nodige voertuig-identifi–
catiegegevens zijn opgenomen als de gegevens van de eigenaar of
houder. Wanneer zich in deze gegevens wijzigingen voordoen zal een
nieuw document met een gewijzigde inhoud worden afgegeven.
Wijziging in de gegevens leidt evenwel niet in alle gevallen tot afgifte van
een nieuw document. In beginsel wordt geen nieuw document afgegeven
naar aanleiding van adreswijzigingen en wijzigingen in voertuiggegevens
die niet op het kentekenbewijs staan vermeld.

Kentekenbewijzen worden slechts afgegeven aan natuurlijke personen
die in Nederland wonen en die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
alsmede aan in Nederland gevestigde rechtspersonen. Ten aanzien van
het wonen of gevestigd zijn in Nederland wordt opgemerkt dat in de
Wegenverkeerswet tot nu toe geen expliciet voorschrift is opgenomen
ter zake van de woonplaats van de aanvrager van een kentekenbewijs.
Dit heeft er toe geleid dat in bepaalde gevallen als gevolg van het feit dat
een buitenlands adres werd opgegeven, in toenemende mate problemen
ontstonden bij de opsporing en vervolging van op kenteken geconsta–
teerde strafbare feiten. Als uitgangspunt is thans genomen dat het
voertuig dient te worden geregistreerd in het land waar de eigenaar of
houder woont of gevestigd is. Dit betekent derhalve dat buitenlanders
die in Nederland wonen, hun voertuig in Nederland - met hun Neder–
landse adres - moeten laten registreren en dat Nederlanders die in het
buitenland wonen, dat aldaar dienen te doen. Hiermee wordt aangesloten
bij de regelingen zoals deze gelden in de ons omringende landen.

Het thans voorgestelde systeem kent in beginsel slechts één procedure
voor de - eerste - tenaamstelling en de overschrijving van een voertuig.
Uitgangspunt daarbij is dat de aanvrager bij de aanvraag van een kente–
kendocument in persoon dient te verschijnen. Machtiging zal slechts in
uitzonderingsgevallen mogelijk zijn. In ieder geval zal daarbij moeten zijn
voldaan aan de voorwaarde dat op andere wijze voldoende zekerheid
omtrent de identiteit van de aanvrager kan worden verkregen. Voor
overdracht in de zogenaamde bedrijfsvoorraad is een afzonderlijke
regeling voorzien. In dit verband moge verwezen worden naar de
toelichting op de artikelen 60 tot en met 65.

Afgifte van kentekenbewijzen zal zoveel mogelijk decentraal plaats–
vinden. In de toekomst zullen ook de vestigingen van de RDW als afgif–
tepunt gaan functioneren. In bijzondere gevallen –met name wanneer
extra controle noodzakelijk is - zal de afgifte centraal bij de RDW in
Veendam geschieden.

Bij de aanvraag van een kentekenbewijs of een deel daarvan zal voor
legitimatie slechts gebruik mogen worden gemaakt van een beperkt
aantal documenten, zulks in tegenstelling tot de huidige situatie. Het
betreft in casu een geldig Nederlands rijbewijs dan wel een geldig
Nederlands of buitenlands paspoort. Nader zal worden bezien of een
anderssoortig, nog in te voeren identificatiebewijs in dit verband een rol
kan spelen.
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Indien gebruik wordt gemaakt van een paspoort dan wel een Neder–
lands rijbewijs met een buitenlands adres, is tevens het overleggen van
een uittreksel uit het persoonsregister vereist, zulks ten einde te
waarborgen dat wordt voldaan aan de eis dat de aanvrager in Nederland
woonachtig is en tevens een goede adrescontrole mogelijk te maken.
Ingeschreven rechtspersonen dienen een uittreksel uit het desbetref–
fende register over te leggen.

Een kentekenbewijs wordt slechts afgegeven indien aan de bij of
krachtens de wet ten aanzien van de afgifte gestelde voorwaarden wordt
voldaan. Voorts wordt de afgifte geweigerd indien van bepaalde onregel–
matigheden is gebleken. Ten slotte bestaat de bevoegdheid de afgifte
van een kentekenbewijs te weigeren ingeval het voertuig niet kenteken–
plichtig is dan wel blijkt te zijn gestolen. Voor een en ander moge worden
verwezen naar de toelichting op de artikelen 46 tot en met 48.

Indien kentekenbewijzen door omstandigheden onleesbaar zijn
geworden of verloren zijn gegaan, worden tegen betaling van het
daarvoor vastgestelde tarief vervangende documenten afgegeven. De
nog aanwezige oude documenten moeten worden ingeleverd.

In bepaalde gevallen kunnen kentekenbewijzen met een beperkte
geldigheidsduur worden afgegeven, welke in het kader van de afgifte van
een «definitief» kentekenbewijs moeten worden ingeleverd. Dit laatste
geldt overigens niet voor een zogenaamd eendaags kentekenbewijs. In
dit verband moge worden verwezen naar de toelichting op artikel 51.

De gevallen waarin kentekenbewijzen hun geldigheid verliezen blijven
grotendeels dezelfde als in de huidige situatie. Een van de gevallen is
verlies van geldigheid door ongeldigverklaring. Hiertoe kan worden
overgegaan indien het voertuig onveilig is dan wel blijvend buiten gebruik
is gesteld of is uitgevoerd. Het kentekenbewijs wordt van rechtswege
ongeldig wanneer hiervoor een vervangend of nieuw bewijs is afgegeven.

§ 7. Controle en handhaving

Ten einde de naleving van de aan het gebruik van een voertuig
verbonden verplichtingen te verbeteren, worden de bestaande gegevens–
bestanden ten aanzien van die verplichtingen zoveel mogelijk geïnte–
greerd. Hierdoor wordt het mogelijk om administratief, via registercon–
trole, na te gaan of al dan niet aan de verzekerings–, belasting– en
keuringsplicht is voldaan. Indien niet is voldaan aan de verzekeringsphcht
of de keuringsplicht, zal daartegen langs strafrechtelijke weg kunnen
worden opgetreden, met inbegrip van de mogelijkheid van het doen van
een transactie-aanbod. Aan de RDW zijn daartoe inmiddels de nodige
bevoegdheden toegekend. De invoering van de Wet administratiefrechte–
lijkle handhaving verkeersvoorschriften zal op dit punt overigens wat de
keuringsplicht betreft tot veranderingen in de afdoeningsprocedure
kunnen leiden. Tegen het niet voldoen aan de verplichting tot het betalen
van motorrijtuigenbelasting kan langs fiscale weg worden opgetreden.
De inning van deze belasting blijft in handen van het Ministerie van
Financiën. Terzake zij verwezen naar het desbetreffende wetsvoorstel.

Over de technische koppelmg van de afzonderlijke gegevensbestanden
kan het volgende worden opgemerkt. Het streven is er op gericht tot een
verdergaande koppeling met het kentekenregister te komen van het op
grond van artikel 13, tweede lid, van de WAM aangehouden verzeke–
ringsregister en het bij het CBM berustende register voor de motorrijtui–
genbelasting. Het APK-register zal worden geïntegreerd in het kenteken–
register.

Het zwaartepunt van de handhaving van het vernieuwde kentekenre–
gistratiesysteem kan aldus komen te liggen bij de raadpleging en verge–
lijking van registers. Dit zal op de volgende wijze plaatsvinden.

In de eerste plaats is een periodieke controle voorzien.
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Hierbij wordt op regelmatig terugkerende tijdstippen nagegaan pf aan
de verplichtingen die aan het geregistreerd staan zijn verbonden, is
voldaan. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, zal een transactie-aanbod
kunnen worden gedaan. Voorts kan in het systeem van voertuigregi–
stratie controle op een of meer aspecten plaatsvinden in het kader van
bepaalde procedures, zoals de overschrijvingsprocedure (betreft het
bijvoorbeeld een gestolen voertuig), de invordering van het kenteken–
bewijs, alsmede de uitvoering van de APK (controle op bepaalde
technische gegevens).

Ten slotte zal in het kader van de afhandeling van verkeersovertre–
dingen eveneens kunnen worden nagegaan of aan de verplichtingen die
uit de registratie voortvloeien is voldaan

Gegevens omtrent voertuigschades kunnen in het nieuwe systeem
eveneens een hulpmiddel bij de handhaving vormen, met name ten einde
fraude met gestolen voertuigen, waarbij bepaalde technische gegevens
van total-loss auto's worden gebruikt, tegen te gaan. Onderzocht wordt
in hoeverre naast de informatie, afkomstig van de opsporingsautoriteiten,
ook gegevensverstrekking door anderen mogelijk en wenselijk is; hierbij
ware te denken aan verzekeringsmaatschappijen.

Overigens ligt het in het voornemen in het nieuwe systeem de inname
van kentekendocumenten door de politie in geval van onherstelbare
schade aan het voertuig verplicht te stellen.

Het vorenstaande neemt niet weg dat controle op de weg noodzakelijk
blijft. Deze vorm van controle zal echter in het algemeen een meer
aanvullend karakter krijgen. Voor twee onderdelen van de nieuwe
regeling zal controle op de weg echter het eerst aangewezen middel zijn.
Het betreft in casu de controle op de schorsing die voor wat betreft de
aan de registratie verbonden verplichtingen mogelijk is alsmede de
controle in het kader van de regeling inzake de bedrijfsvoorraad. Daartoe
zal met name gebruik worden gemaakt van de foto-controle van het
Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting.

Overigens is het streven er op gericht in de toekomst zoveel mogelijk
een duidelijke taakverdeling en afstemming tot stand te brengen tussen
de bestaande (verkeers-)controle-apparaten, zulks mede naar aanleiding
van de integratie van de onderscheiden gegevensbestanden. Een en
ander vereist echter nog nadere studie.

§ 8. Personele, financiële en organisatorische aspecten

Personele aspecten

Het feit dat de vernieuwde kentekenregistratieregeling zal worden
gerealiseerd door een aanpassing van het huidige systeem, heeft ook
gevolgen op personeelsgebied In de aanloopperiode en gedurende de
overgangsfase zal de Rijksdienst voor het Wegverkeer over voldoende
personele en financiële middelen moeten beschikken om de ontwikke–
lingen naast de normale werkzaamheden te kunnen realiseren. Reeds
tijdens de initiële fase zal aandacht worden besteed aan de kwaliteit van
het zittende personeel, enerzijds om dit personeel te kunnen laten parti–
ciperen in de ontwikkelingen, anderzijds om het geschikt te maken voor
het stap voor stap gaan uitvoeren van de nieuwe taken. Op deze wijze
kan een voldoende betrokkenheid van het bij de huidige kentekenregeling
betrokken personeel worden bereikt. Hierbij dient te worden bedacht dat
het gemiddelde niveau van het werk enigszins zal stijgen doordat een
groot deel van de routinematige werkzaamheden door automatisering zal
vervallen en nieuwe funkties ontstaan met het oog op verbetering van
kwaliteit en dienstverlening. Naar verwachting zal het zittende personeel
in het algemeen geschikt zijn te maken voor de nieuwe taken door
doelgericht gebruik te maken van om– her– en bijscholingsmiddelen.
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Voor wat betreft het kwantitatieve aspect kan worden opgemerkt dat
het aantal personeelsleden dat bij de kentekenregeling is betrokken,
weinig of geen verandering behoeft. Tevens kan worden gesteld dat een
door de toepassing van moderne automatiseringsmethoden veroorzaakte
vermindering van de hoeveelheid werk teniet wordt gedaan door de veel
hogere eisen die aan het systeem worden gesteld voor wat betreft de
zuiverheid en de draagkracht ervan. Wel wordt een beperkt deel van het
werk gedecentraliseerd en zal een twintigtal funkties vanuit Veendam
worden gespreid over het land. Met het oog op de verwachte wijzigingen
is de afgelopen jaren een voorzichtig wervingsbeleid gevoerd en zijn
enkele tientallen funkties thans tijdelijk bezet. Verplaatsing van funkties
behoeft daarom geen consequenties te hebben voor de vaste personele
bezetting. De mogelijke verzelfstandiging van de RDW zal overigens voor
wat betreft het personeelsbestand gevolgen met zich kunnen brengen.
Hierover bestaat echter thans nog geen duidelijkheid.

Financiële en organisatorische aspecten

Hoewel de vernieuwde kentekenregistratieregeling bepaalde overeen–
komsten vertoont met het bestaande registratiesysteem, is er niettemin
sprake van omvangrijke wijzigingen voor wat betreft de uitvoering van
het systeem. Dit komt met name tot uitdrukking in de geheel nieuwe
structuur van gegevensopslag en gegevensverwerking, gepaard gaande
met een belangrijke uitbreiding van de registratiefunctie. Bij de raming
van de kosten van het vernieuwde systeem leidt dit tot een aantal
onzekerheden. Ten einde niettemin tot een zo goed mogelijke raming van
met name de initiële kosten van het projekt en van de daaraan verbonden
risico's en onzekerheden te komen, is, mede gelet op de ervaringen met
andere grote projekten, in 1988 de kostenraming op basis van het z.g.
toepasbaarheidsonderzoek (f 55,3 miljoen exclusief een grote onzeker–
heidsmarge) van een second opinion voorzien. Dit onderzoek is uitge–
voerd door de Stichting Expertise Centrum. Met inachtneming van de
aanbevelingen van deze stichting is overgegaan tot de ontwikkeling van
het z.g. functioneel ontwerp, de gedetailleerde blauwdruk voor het
vernieuwde voertuigregistratiesysteem. Na het gereedkomen van het
functioneel ontwerp is besloten over te gaan tot een toetsing van de toen
voorliggende voornemens. Dit kwam voort uit de wetenschap dat het
onderhavige projekt grote gevolgen zou hebben voor zowel individuele
burgers , bedrijfsleven als overheid. Met het oog hierop is dan ook een
commissie ingesteld met de taakopdracht te rapporteren over de
haalbaarheid van het projekt, de wenselijkheid van het projekt in de voor
ogen staande vorm - zulks vanuit de bestuurlijke en maatschappelijke
invalshoek - en de met betrekking tot de kwaliteit en de goede werking
van het projekt voorziene waarborgen.

De rapportage inzake de haalbaarheid van het projekt en de wense–
lijkheid daarvan in de voor ogen staande vorm in het bijzonder heeft
geleid tot een aantal aanpassingen van het projekt.

Om zowel de financiële als de organisatorische aspecten van het
projekt zo goed mogelijk te kunnen beheersen, zijn diverse maatregelen
genomen. De projektorganisatie voorziet in een projektstructuur met
duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden en staat onder
leiding van een full-time beschikbare projektmanager, belast met de
dagelijkse leiding van het projekt. Een projektcontroller is primair verant–
woordelijk voor een adequate kostenbeheersing en kostenbewaking en
voor het tijdig anteciperen op en signaleren van begrotingsafwijkingen.
Door het opzetten van een financiële projektadministratie binnen de
begrotingsadministratie kan het projekt duidelijk van de overige
RDW-activiteiten worden afgebakend.
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De financiële consequenties van het vernieuwde kentekenregistratie–
systeem kunnen worden onderscheiden in initiële kosten en exploitatie–
kosten. De initiële kosten betreffen alle personele en materiële kosten die
eenmalig moeten worden gemaakt tot aan het moment van het opera–
tioneel worden van het projekt of delen daarvan. De initiële kosten van
het NKR worden thans gedurende de periode 1991 tot en met 1995
geraamd op f 47,5 miljoen. Deze raming is indicatief aangezien eerst na
vaststelling van het gewijzigd plan van aanpak taakstellende deelbud
getten kunnen worden uitgewerkt. Er dient derhalve met bepaalde
onzekerheidsmarges rekening te worden gehouden. De exploitatiekosten
van het NKR worden voorlopig geraamd op circa f 127 miljoen per jaar.
De huidige jaarlijkse kosten bedragen f 98,5 miljoen. Doordat in het
nieuwe systeem meer gebruik zal worden gemaakt van geavanceerde
technieken (z.g. on-line verbindingen), het systeem meer functies zal
gaan vervullen en een aanzienlijk hogere mate van fraudebestendigheid
wordt beoogd, is deze kostenverhoging onvermijdelijk. Met name de
maatregelen ter verhoging van de fraudebestendigheid van het systeem
blijken kostenverhogend te werken. Voorbeelden hiervan zijn de ontwik–
keling van een sluitende legitimatieprocedure aismede procedures voor
een sluitende registratie met betrekking tot bedrijfsvoorraden, export en
sloop van voertuigen.

De financiering van de initiële kosten en de exploitatiekosten zal
hoofdzakelijk uit de opbrengsten van deel III van het kentekenbewijs
kunnen geschieden. Ten einde de lasten voor de burger op een gelijk
niveau te kunnen houden, zal een deel van de meeropbrengsten van het
Rijkswegenfonds en van de houderschapsbelasting vanwege de
verhoogde zuiverheid van het kentekenregister, worden afgeroomd. In
totaal gaat het om f 31 miljoen per jaar, hetgeen gelijkelijk met het Rijks–
wegenfonds en de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting wordt
verrekend. Voorts zal in het kader van de gefaseerde invoering van de
vernieuwde kentekenregistratie vanaf 1994 een afzonderlijke kenteken–
plicht gelden voor aanhangwagens en opleggers met een toegestane
maximum massa van meer dan 750 kg. Dit heeft tot gevolg dat vanaf dat
tijdstip extra middelen beschikbaar komen, aangezien ook voor deze
voertuigen delen III zullen worden afgegeven. In totaal betreft het in casu
400 000 voertuigen.

HOOFDSTUK V. RIJVAARDIGHEID EN RIJBEVOEGDHEID

§ 1. Inleiding

Verkeersonveiligheid is nog steeds een groot maatschappelijk
probleem. Jaarlijks vinden er naar schatting, onder meer gebaseerd op
enquêtestudies, 1,2 miljoen verkeersongevallen plaats. Bij ten minste
200 000 daarvan is er sprake van lichamelijk letsel; bij circa 50 000 is
ziekenhuis-behandeling nodig en bij circa 1 500 zijn er doden te
betreuren.

Uit onderzoek is gebleken dat 65% van de verkeersongevallen wordt
veroorzaakt door het gedrag van de verkeersdeelnemer zelf: langs de
weg van gedragsbenvloeding kan derhalve een belangrijke bijdrage aan
een veiliger verkeer worden geleverd.

In de tot nu toe verschenen Meerjarenplannen Verkeersveiligheid
wordt voor het jaar 2000 een vermindering van het jaarlijks aantal
verkeersslachtoffers met 25% ten opzichte van 1985 als doel gesteld.
Om deze doelstelling te bereiken is een totaalpakket van maatregelen en
activiteiten nodig die ten doel hebben het gedrag van de individuele
verkeersdeelnemer te beïnvloeden. Voor een deel zijn die maatregelen en
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activiteiten inmiddels reeds ontwikkeld. Voor en ander deel worden zij
thans verder ontwikkeld.

Van het totaalpakket van maatregelen en activiteiten maakt een
integrale herziening van de regelgeving op het gebied van de rijvaar–
digheid en de rijbevoegdheid deel uit. Het bij Koninklijke Boodschap van
4 december 1989 bij de Kamer ingediende wetsvoorstel 21 262 (Wet
rijonderricht motorrijtuigen), zoals gewijzigd bij de tegelijk met het
onderhavige voorstel van wet ingediende nota van wijziging, voorziet in
het opnieuw opzetten van de regelgeving ten aanzien van het gebied van
de rijinstructie. Hoofdstuk VI van het onderhavige wetsontwerp richt zich
met name op het rijexamen en de rijbevoegdheid.

In het kader van integrale herziening is de regelgeving op het aan de
orde zijnde aandachtsterrein van de rijvaardigheid en rijbevoegdheid in
het licht van het rapport van de commissie wetgevingsvraagstukken van
een structuree! nieuwe opzet voorzien. Overeenkomstig de aanbeve–
lingen van de commissie zijn daarbij, evenals dat het geval is ten aanzien
van de hiervoor in de hoofdstukken II, III en IV van deze memorie
besproken aandachtsterreinen van het verkeersgedrag, de voertuigregle–
mentering en de voertuigregistratie, de hoofdlijnen, de structurele
elementen en de voornaamste duurzame normen van de regelgeving ten
aanzien van het betrokken aandachtsterrein in de wet in formele zin
ondergebracht. In paragraaf 2 wordt het nieuwe systeem in hoofdlijnen
uiteengezet.

De beïnvloeding van het gedrag van verkeersdeelnemers is een continu
proces dat een periode bestrijkt vanaf de eerste schooljaren tot en met
de gevorderde leeftijd van de oudere verkeersdeelnemer. Verkeerson–
derwijs, rijopleiding, andere vormen van educatie, voorlichting en
handhaving spelen in dat proces een rol. Wil duurzaam en verantwoord
verkeersgedrag bevorderd worden, dan dient dit gedrag «aangeleerd en
gevormd» te worden vanaf een bij voorkeur zo vroeg mogelijke leeftijd.

Dit betekent dat verkeersonderwijs, wil het effect hebben, regelmatig
gegeven en over de verschillende leerjaren gespreid moet worden en
inhoudelijk moet aansluiten op andere vormen van onderwijs (bijvoor–
beeld de rijopleiding): het zogenaamde continue verkeersonderwijs. Op
de in voorbereiding zijnde maatregelen op het terrein van de scholaire
educatie zal in paragraaf 3 nader worden ingegaan.

In het kader van de rijopleiding staat centraal het verwerven van een
zodanige mate van rijvaardigheid dat zelfstandige deelname aan het
verkeer verantwoord mag worden geacht. De voorgestane beïnvloeding
van het verkeersgedrag heeft voor wat betreft deze fase gestalte
gekregen in een pakket van maatregelen dat gericht is op verbetering
van de kwaliteit van de rijopleiding. In paragraaf 4 zal op een en ander
nader worden ingegaan. Tegen de achtergrond van het recentelijk door
de Raad voor de Verkeersveiligheid uitgebrachte advies over het bij de
Tweede Kamer aanhangige voorstel van Wet rijonderricht motorrijtuigen
zal daarbij in het bijzonder ook aandacht worden besteed aan de nauwe
samenhang die bestaat tussen de in dat voorstel van wet voorziene
maatregelen in de sfeer van de rijinstructie en de maatregelen die in
hoofdstuk VI van het onderhavige wetsvoorstel worden voorzien ten
aanzien van de rijvaardigheid en rijbevoegdheid. De beide wetten vormen
te zamen en in onderling verband het wettelijk kader waarbinnen
voorwaarden geschapen worden voor een kwalitatief betere rijopleiding
die uiteindelijk leidt tot een veiliger weggedrag van automobilisten.
Daarbij werkt de Wet rijonderricht motorrijtuigen met name door haar
invloed op het opleidingspeil van de rijinstructeurs direct in op de in het
kader van de Wegenverkeerswet 1992 te realiseren maatregelen.

Diverse inhoudelijke elementen spelen daarbij een rol.
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Het behalen van het rijbewijs markeert slechts het moment dat de
rijbewijshouder over een zodanige mate van rijvaardigheid en
geschiktheid beschikt, dat hij geacht mag worden zelfstandig aan het
verkeer te kunnen deelnemen. Vanaf dat moment zal hij zich echter
moeten gaan ontwikkelen tot een volwaardig deelnemer aan het verkeer
als bestuurder van een motorrijtuig.

Indien op enig moment na het behalen van het rijbewijs blijkt dat de
rijvaardigheid of geschiktheid van de betrokken rijbewijshouder niet in de
veronderstelde mate aanwezig is, kan er aanleiding zijn om corrigerend
op te treden. Daartoe staan in het bestaande stelsel twee wegen open.
Tegen onjuist verkeersgedrag dat tot uitdrukking komt in overtreding van
verkeersvoorschriften, kan langs strafrechtelijke weg worden opgetreden.
Daarbij staat ook de mogelijkheid open van ontzegging van de
bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Bij de oplegging van
die - bijkomende - straf verliest het rijbewijs zijn geldigheid voor de duur
van de ontzegging.

Met betrekking tot alcoholdelicten voorziet het bestaande stelsel in
een aantal bijzondere bevoegdheden. Indien blijkt dat de betrokken
bestuurder onder zodanige invloed van het gebruik van alcoholhoudende
drank of van een andere, de rijvaardigheid verminderende, stof verkeert
dat hij onvoldoende in staat is een voertuig behoorlijk te besturen, kan de
betrokken opsporingsambtenaar hem een rijverbod opleggen voor de tijd
gedurende welke redelijkerwijs mag worden verwacht dat die toestand
zal voortduren, tot ten hoogste vierentwintig uren. In ernstige gevallen
van rijden onder invloed kan het rijbewijs van de betrokken bestuurder
door de politie worden ingevorderd en aan het openbaar ministerie
worden opgezonden.

Indien het openbaar ministerie daartoe termen aanwezig acht, kan het
rijbewijs, vooruitlopend op een te verwachten oplegging - door de
rechter - van de bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid,
worden ingehouden.

Behalve in de geschetste mogelijkheden tot optreden langs strafrech–
telijke weg voorziet het bestaande stelsel in mogelijkheden tot optreden
voor de administratie. Gaat het bij het optreden langs strafrechtelijke
weg om het corrigeren van ongewenst verkeersgedrag dat tot uiting
komt in overtreding van wettelijke voorschriften, bij de mogelijkheden tot
optreden langs administratieve weg is in het geding verkeersgedrag dat
aanleiding geeft tot de veronderstelling dat de rijvaardigheid of de
geschiktheid van de betrokken rijbewijshouder niet meer in de vereiste
mate aanwezig is. Hier zijn derhalve de grondslag voor het verlenen en
het voortgezet bezit van het rijbewijs als vergunning in het geding.

Indien ten aanzien van een rijbewijshouder het vermoeden bestaat dat
hij niet langer beschikt over de voor deelname aan het verkeer vereiste
mate van rijvaardigheid of geschiktheid, kan van hem worden gevorderd
dat hij zich onderwerpt aan een onderzoek naar zijn rijvaardigheid of
geschiktheid. Het onderzoek vormt in wezen het spiegelbeeld van het
rijexamen en van de toetsing van de medische geschiktheid die
voorafgaat aan de afgifte van een rijbewijs. Waar in het kader van de
afgifte van het rijbewijs wordt onderzocht of de kandidaat beschikt over
een zodanige rijvaardigheid en geschiktheid dat hij in beginsel in staat
mag worden geacht zelfstandig aan het verkeer deel te nemen, wordt bij
het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure bezien of de
capaciteiten van de betrokken rijbewijshouder nog wel voldoende op peil
zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de inmiddels opgedane rijer–
varing.

Indien het onderzoek daartoe aanleiding heeft, kan tot beperking van
de nog resterende geldigheidsduur van het rijbewijs, tot ongeldigver–
klaring voor een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor het is
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afgegeven en zelfs tot algehele ongeldigverklaring worden overgegaan.
In de praktijk wordt van de mogelijkheid tot het instellen van een
onderzoek naar de rijvaardigheid of de geschiktheid met name gebruik
gemaakt wanneer het gaat om ernstige gevallen van rijden onder invloed
en om fundamentele gebreken met betrekking tot de rijvaardigheid,
veelal verband houdend met de gevorderde leeftijd van de betrokken
rijbewijshouder.

Bij de herziening van de regelgeving ten aanzien van de fase van het
rijbewijsbezit heeft niet zozeer een inhoudelijke wijziging van alle
voorschriften op het hier aan de orde zijnde aandachtsgebied voorge–
staan. In de eerste plaats stond voor ogen een herbezinning over de volle
breedte van het aandachtsterrein tegen de achtergrond van onze wens
om te komen tot een slagvaardiger optreden van de overheid tegen
verkeersgevaarlijke overtredingen in het algemeen en tot een verscherpte
aanpak van alcoholovertredingen in het bijzonder. Wij hebben ons
daarbij in eerste instantie gericht op het verbeteren van die onderdelen
van de regelgeving, die nog voor verbetering vatbaar zijn gebleken en op
het zodanig opnieuw opzetten van het systeem dat ook nieuwe voorzie–
ningen daarin een plaats zouden kunnen krijgen. Achtereenvolgens wordt
in de paragrafen 5 en 6 nader ingegaan op de verbeteringen die worden
voorgesteld ten aanzien van de mogelijkheden tot optreden voor de
administratie en de mogelijkheden tot strafrechtelijk optreden.

Daarnaast hebben wi] een aantal mogelijke nieuwe voorzieningen die
aan het bereiken van het ons voor ogen staande doel een bijdrage
zouden kunnen leveren, op doeltreffendheid en praktische uitvoer–
baarheid onderzocht. Wij hebben ons daarbij speciaal gericht op maatre–
gelen die zich specifiek of mede richten op de groepen verkeersdeel–
nemers die blijkens de ongevalsstatistieken een verhoogd risico in het
verkeer lopen, te weten bromfietsers en beginnende automobilisten.

Dit onderzoek heeft geleid tot het voorstel om voor bromfietsers een
bromfietscertificaat te introduceren. Hierop zal in paragraaf 7 verder
worden ingegaan. Ten aanzien van de invoering van een voorlopig
rijbewijs, een puntenstelsel of een combinatie van beide bevat het onder–
havige voorstel van wet nog geen voorstellen. Aan de invoering van een
voorlopig rijbewijs of een puntenstelsel zitten - zo is inmiddels wel
gebleken dermate veel haken en ogen, dat ter voorbereiding van een
definitieve standpuntbepaling ter zake tot nader onderzoek moest
worden besloten. In paragraaf 8 wordt hierop in het kort nader ingegaan.

§ 2. De nieuwe regeling in hoofdlijnen

In de voorgestelde regeling zal de afgifte van rijbewijzen in grote lijnen
op dezelfde wijze geschieden als thans.

Dit betekent dat de bevoegdheid tot het afgeven van rijbewijzen in het
merendeel der gevallen berust bij de burgemeester van de woonplaats
van de aanvrager. Alleen in bijzondere gevallen, waarbij te denken valt
aan de omwisseling van buitenlandse rijbewijzen en aan de afgifte van
rijbewijzen aan aanvragers zonder vaste woon– of verblijfplaats,
geschiedt de afgifte door de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Vastgehouden is ook aan het principe dat een eenmaal behaald
rijbewijs recht geeft op de afgifte van een nieuw rijbewijs zodra de
vernieuwing van het rijbewijs aan de orde komt.

Ten aanzien van de wijze waarop de periodieke vernieuwing van het
rijbewijs in de regelgeving gestalte heeft gekregen, achten wij op grond
van na te melden redenen bijstelling gewenst.

Het in het kader van de verlenging van de geldigheidsduur van rijbe–
wijzen - bij de wet van 2 juli 1986, Stb. 389 - geïntroduceerde systeem
van tienjaarlijkse administratieve vernieuwing van het rijbewijs blijkt in de
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praktijk, met name in het internationaal verkeer, tot problemen aanleiding
te geven. Met name houden die problemen verband met het feit dat op
rijbewijzen zoals die sedert 1 oktober 1986 worden afgegeven, twee
verschillende data zijn vermeld, te weten de datum waarop de geldig–
heidsduur van het rijbewijs afloopt en de datum waarvóór tot administra–
tieve vernieuwing dient te worden overgegaan. Ter ondervanging van
bedoelde problemen wordt thans voorgesteld het systeem van admini–
stratieve vernieuwing van het rijbewijs te vervangen door een systeem
van tienjarige geldigheid. Voor de burger zal dit alles geen verandering
met zich meebrengen. Eenmaal in de tien jaar zal hij een nieuw rijbewijs
moeten aanvragen. Daarvoor zal hij niet meer of andere aanvraagbe–
scheiden behoeven over te leggen dan in het thans geldende systeem
van tienjaarlijkse administratieve vernieuwing. Met name betekent
invoering van een tienjarige geldigheid niet dat de burger bij het laten
verlopen van zijn rijbewijs opnieuw examen zou behoeven te doen.
Evenals zulks het geval is in de vigerende regeling, blijft het rijbewijs te
allen tijde, derhalve ook na het verstrijken van de geldigheidsduur, geldig
als rijvaardigheidsbewijs.

De voorwaarden voor afgifte van een rijbewijs en de gronden die aan
die afgifte in de weg kunnen staan, zijn in de voorgestelde regeling
overzichtelijk geordend en op enkele punten herzien.

Op het punt van de reikwijdte van de rijbewijsplicht worden geen
veranderingen voorgesteld.

De basis voor het treffen van maatregelen ter bevordering van de
rijvaardigheid of de geschiktheid blijft een door feiten en omstandig–
heden geschraagd vermoeden dat de betrokken rijbewijshouder niet
(meer) beschikt over de voor deelname aan het gemotoriseerd verkeer
vereiste mate van rijvaardigheid of geschiktheid. Die feiten en omstan–
digheden worden in de nieuwe regeling aangedragen door de politie en
het openbaar ministerie en door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbe–
wijzen. Indien sprake is van zodanig ernstige tekortkomingen in de
rijvaardigheid of geschiktheid dat schorsing van de geldigheid van het
rijbewijs - in afwachting van de te nemen maatregelen - in de rede ligt,
kan de betrokken politieambtenaar of ambtenaar van het openbaar minis–
terie de overgifte van het rijbewijs vorderen. Het ingevorderde rijbewijs
wordt in dat geval te zamen met de schriftelijke mededeling omtrent de
feiten en omstandigheden die het vermoeden van onvoldoende rijvaar–
digheid of geschiktheid moeten schragen, toegezonden aan de Minister
van Verkeer en Waterstaat.

De Minister van Verkeer en Waterstaat beslist op basis van de door
politie, openbaar ministerie of CBR aangedragen feiten en omstandig–
heden welke maatregelen in het betrokken geval geïndiceerd zijn. De
Minister kan de betrokken rijbewijshouder de verplichting opleggen zich
te onderwerpen aan een onderzoek naar diens rijvaardigheid of
geschiktheid. Het onderzoek wordt, evenals dat het geval is in het kader
van de in de Wegenverkeerswet voorziene vorderingsprocedure, verricht
door onafhankelijke, door de Minister van Verkeer en Waterstaat aange–
wezen deskundigen. In aperte gevallen kan de Minister, al dan niet naar
aanleidmg van een desbetreffende interventie van de politie of het
openbaar ministerie, besluiten tot schorsing van de geldigheid van het
rijbewijs van betrokkene. Indien de vermeende tekortkomingen met
betrekking tot de rijvaardigheid of de geschiktheid naar het oordeel van
de Minister weliswaar niet rechtvaardigen dat aan betrokkene de
verplichting wordt opgelegd om zich te onderwerpen aan een onderzoek
naar zijn rijvaardigheid of geschiktheid, doch correctie van betrokkenes
rijgedrag niettemin wenselijk voorkomt, kan de Minister van Verkeer en
Waterstaat de betrokken rijbewijshouder de verplichting opleggen om
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zich te onderwerpen aan educatieve maatregelen. Daarbij kan worden
gedacht aan een op het gesignaleerde probleemgedrag toegesneden
cursus. Ook is denkbaar dat de betrokken rijbewijshouder wordt verplicht
tot het volgen van een aantal rijlessen.

De procedure ter zake van het onderzoek naar de rijvaardigheid of de
geschiktheid - in de nieuwe regeling één van de mogelijke maatregelen -
is sterk gestroomlijnd. De beslismomenten in die procedure zijn, waar
redelijkerwijs mogelijk, gebonden aan - korte - termijnen. Tevens wordt
het aantal momenten waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen de
gang van zaken aanzienlijk teruggebracht, uiteraard zonder daarbij
afbreuk te doen aan een voldoende mate van rechtsbescherming.

Waar in de vigerende regeling bij gebleken onvoldoende rijvaardigheid
of geschiktheid slechts de mogelijkheid bestaat tot beperking van de nog
resterende geldigheidsduur van het rijbewijs of tot ongeldigverklaring
voor een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor het is
afgegeven, voorziet de nieuwe regeling in meer mogelijkheden. Indien de
uitslag van het onderzoek daartoe aanleiding geeft, kan betrokkene in dat
stadium alsnog de verplichting tot het volgen van een cursus of tot het
zich onderwerpen aan andere educatieve maatregelen worden opgelegd.
Indien echter uit het onderzoek een zodanige mate van onvoldoende
rijvaardigheid of geschiktheid blijkt dat educatieve maatregelen in dit
verband te kort schieten, zal ook in het nieuwe systeem tot beperking
van de nog resterende geldigheidsduur of tot ongeldigverklaring voor een
of meer categorieën van motorrijtuigen worden overgegaan.

Voor een nadere toelichting op de hier geschetste maatregelen ten
aanzien van de rijvaardigheid en de geschiktheid moge worden verwezen
naar de toelichting op de artikelen 131 tot en met 135.

De mogelijkheden om langs strafrechtelijke weg op te treden tegen
ongewenst verkeersgedrag worden op een aantal punten verbeterd.

In de eerste plaats wordt de bevoegdheid tot het invorderen en
inhouden van rijbewijzen, zulks in afwachting van een te verwachten
opleggmg door de rechter van een ontzegging van de bevoegdheid tot
het besturen van motorrijtuigen, ten opzichte van het bestaande systeem
uitgebreid. In het nieuwe systeem zal van bedoelde bevoegdheden
eveneens gebruik kunnen worden gemaakt indien sprake is van ernstige
verkeersovertredingen zonder dat daarbij het gebruik van alcoholhou–
dende drank of van een andere stof die de rijvaardigheid vermindert, een
rol speelt.

In de tweede plaats zijn verbeteringen voorgesteld ten aanzien van de
bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid. De Wegenver–
keerswet 1992 voorziet expliciet in de mogelijkheid tot oplegging van
een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen,
die is beperkt tot een of meer categorieën van motorrijtuigen of tot
bepaalde dagen van de week. Daarmee is tegemoet gekomen aan een in
de rechtspraktijk reeds langer levende behoefte.

De tenuitvoerlegging van de aan de orde zijnde bijkomende straf is op
een aantal punten verbeterd. In de nieuwe regeling wordt het tijdstip van
ingang van de ontzegging bepaald door het openbaar ministerie.

f 3. Scholaire educatie

a. Basisonderwijs en speciaal onderwijs
De activiteiten die worden ondernomen in het basisonderwijs en het

speciaal onderwijs zijn er met name op gericht de leerlingen zo goed
mogelijk voor te bereiden op hun rol als voetganger en fietser. Daartoe
zijn allereerst leermiddelen ontwikkeld door Veilig Verkeer Nederland
(VVN) in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
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Daarnaast worden leerkrachten ondersteund en begeleid in het geven
van verkeersonderwijs. De reguliere opleidingen (PABO's) en de onder–
wijsondersteuningsdiensten spelen hierbij een grote rol.

b. Voortgezet onderwijs
De activiteiten die worden ontwikkeld in het voortgezet onderwijs, zijn

gericht op voorbereiding op verkeersdeelname als fietser (onderbouw),
bromfietser en automobilist (bovenbouw).

- Onderbouw

Momenteel zijn verkeerseducatie-activiteiten voornamelijk in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs geconcentreerd.

In eerste instantie moet daarbij aan leermiddelenontwikkeling gedacht
worden voor docenten en leerlingen. Deze worden in opdracht van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkeld door WN. Echter door
de afwezigheid van een wettelijke verplichting voor verkeersonderwijs is
het gebruik van het materiaal onvoldoende. Daarom is er een stimule–
ringsprogramma gestart dat uit verschillende activiteiten bestaat. Er
worden locale/regionale netwerken van ervaren docenten opgezet met
als doel het motiveren en begeleiden van docenten ten einde aan
verkeersonderwijs te doen. Er worden introductieprojecten op scholen
gestart. Daarnaast worden nascholingsprogramma's ontwikkeld en ten
slotte zijn er promotiecampagnes om individuele leerkrachten, schoolbe–
sturen, onderwijsorganisaties en schoolverenigingen bewust te maken
van het belang van verkeersonderwijs.

- Bovenbouw

In de bovenbouw heeft tot nu toe nauwelijks of geen verkeerson–
derwijs plaatsgevonden. Naast de afwezige wettelijke verplichting spelen
de hoeveelheid vakken en de examendruk hierbij een rol. Bovendien is
het ontwikkelde les– en leermateriaal met name bedoeld voor de
onderbouw. Momenteel zijn er plannen om dit materiaal uit te breiden
naar de bovenbouw. Het belang van verkeersonderwijs in de bovenbouw
is immers evident. Met name komt de problematiek van de bromfietsers
hier in toenemende mate in beeld (de bromfiets als vervoermiddel wordt
voornamelijk aangetroffen in de groep van 16-17 jarigen). De activiteiten
in dit verband hebben zich tot nu toe beperkt tot het doen plaatsvinden
van bromfietseducatie op vrijwillige basis. Hiervoor zijn onderwijspak–
ketten (bromfietslespakketten) samengesteld. Momenteel worden
regionale bromfietscursussen georganiseerd. Gezien hun vrijwillig
karakter dragen deze cursussen een incidenteel karakter. Het voorge–
stelde bromfietscertificaat zal hierin verandering brengen.

Overigens is verkeersonderwijs meer dan verkeersveiligheidsonderwijs.
Naast de aandacht die aan verkeersveiligheid wordt besteed, komen ook
meer algemene thema's als verkeer– en vervoersproblematiek ter sprake.
Op deze wijze wordt een duurzaam en verantwoord verkeersgedrag
bevorderd. Een en ander wordt op het ogenblik in het kader van het SW
verder uitgebouwd. Voordelen van het onderwijsinstrument zijn de jonge
leeftijd waarop de (toekomstige) verkeersdeelnemers worden bereikt, het
vormende aspect (gedrag aanleren en niet afleren), het verplichte
karakter van het onderwijs (leerplicht) en de ingebouwde mogelijkheid
om leerlingen regelmatig met het onderwerp te confronteren via het
schoolcurriculum.
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§ 4. Rijopleiding en rijexamen; samenhang met de Wet rijonderricht
motorrijtuigen

In aansluiting op de scholaire verkeerseducatie, die zich vooral richt op
de voor de voetgangers– en fietsersrol noodzakelijke vaardigheden, krijgt
het overgrote deel van de jongeren tussen 18 en 21 jaar te maken met
de reguliere rijopleiding.

De rijopleiding dient voor het aanleren van een doelmatige en
maatschappelijk verantwoorde wijze van verkeersdeelname twee hoofd–
doelen na te streven: vaardigheid en veiligheid.

Uit onderzoek blijkt dat in de praktijk het veiligheidsaspect, waarbij in
het bijzonder het verkeersinzicht en de attitude van de verkeersdeel–
nemer een rol spelen, zowel bij de praktijkopleiding als bij de theorie–
opleiding niet systematisch aandacht krijgt. De huidige rijopleiding is
vooral gericht op de ontwikkeling van vaardigheid. Bij het rijexamen
heerst een vergelijkbare situatie: vooral kennis van voorschriften en de
toepassing daarvan worden getoetst. Het is dan ook niet verbazing–
wekkend dat buitenlands onderzoek, gericht op vergelijkbare rijoplei–
dingen, heeft uitgewezen dat het volgen van een reguliere rijopleiding en
slagen voor een rijexamen in het algemeen niet leidt tot minder verkeers–
ongevallen.

Bij meer veiligheidsgerichte opleidingen blijken veiligheidseffecten wel
aantoonbaar. Dit betekent dat er alleen al met betrekking tot het doel van
een grotere verkeersveiligheid reden is om het rijexamen en de rijop–
leiding aan te passen.

Om de rijopleiding en het rijexamen meer te oriënteren op veiligheid in
plaats van op met name vaardigheid, maar ook om in opleiding en
examen mede aandacht te kunnen besteden aan de ook in het verkeers–
beleid steeds belangrijker wordende milieu-en mobiliteitsaspecten, zullen
de rijexameneisen worden uitgebreid en aangescherpt.

Ter voorbereiding op de nadere uitwerking en vaststelling van nieuwe
zwaardere rijexameneisen is in 1989 in opdracht van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat een opleidingsplan voor de autorijopleiding
ontwikkeld. Daarin wordt op basis van verkeerskundige en onderwijs–
kundige studies en praktijkbevindingen gedocumenteerd welke nieuwe
rijexameneisen gesteld zouden moeten worden. Het desbetreffende
Opleidingsplan is in brede kring van rijopleiders en verkeersveiligheids–
beleid besproken en instemmend ontvangen.

Door de in dit plan genoemde, vooral op verkeersinzicht en attitude
betrekking hebbende, eisen te stellen krijgt de rijopleiding een
instrument in handen (wat in de rijopleiding al lang een wens is) meer te
doen dan alleen vaardigheidsontwikkeling. De rijopleiding zal zich dan,
gestuurd en in de rug gesteund door de rijexameneisen, ook bezig
kunnen houden met de ontwikkeling van kennis en vaardigheid en met de
vorming van een goede verkeersmentaliteit.

Zoals hiervoor in paragraaf 1 is gesteld, vormen de in hoofdstuk VI van
het onderhavige wetsvoorstel voorziene maatregelen en het reeds bij de
Kamer aanhangige voorstel van Wet rijonderricht motorrijtuigen te
zamen het wettelijk kader voor de verkeerseducatie in de fasen van rijop–
leiding en rijexamen, respectievelijk rijbewijsbezit.

De door ons voorgestane verscherping van het verkeerseducatiebeleid,
dat is gericht op het bewerkstelligen van een veiliger weggedrag van
automobilisten en bromfietsers, maakt het noodzakelijk ook de kwaliteit
van het rijonderricht te verbeteren. Hiertoe voorziet het voorstel van Wet
rijonderricht motorrijtuigen, behalve in een regeling ten aanzien van de
bevoegdheid tot het geven van rijonderricht, in een regeling van: een
verplichte periodieke applicatietoets voor rijinstructeurs, de bevoegdheid
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bijscholing te geven aan rijbewijsbezitters, een centraal exameninstituut,
en maatregelen tegen rijinstructeurs in geval van onbekwaamheid.

De uitbreiding en aanscherping van de eisen voor het rijexamen, in het
bijzonder waar het gaat om de verkeersveiligheid dienen dan ook als
uitgangspunt bij de opstelling van de eisen voor het instructeursexamen
in het kader van het bij de Kamer aanhangige voorstel van Wet rijonder–
richt motorrijtuigen. Dit heeft uiteraard aanzienlijke gevolgen voor de
inhoud van de rijinstructeurs-opleiding. Ook zal de rijinstructeur enkele
nieuwe benaderingswijzen moeten beheersen. Om deze nieuwe benade–
ringswijzen te kunnen hanteren, dient de rijinstructeur over een aantal
«nieuwe» onderwijsdeskundigheden te beschikken. De desbetreffende
onderwijsdeskundigheden verlangen dat de instructeur goede sociale
basisvaardigheden heeft, enig inzicht heeft in de beginselen van groeps–
dynamica, met individuele opleidingsplannen kan werken, inzicht heeft in
individuele verschillen tussen leerlingen.

Het huidige instructeursexamen en de daaraan gekoppelde opleidmg
bieden voor dit alles in elk geval te weinig waarborgen.

Vergeleken met de «oude» eisen, zoals die in de uitvoeringsvoor–
schriften van de vigerende Wet rijonderricht motorrijtuigen zijn geformu–
leerd, zullen de nieuwe eisen op een aantal punten verschillen:

- de nieuwe eisen zullen meer zijn toegespitst op de praktische
toepassing van kennis, inzichten en vaardigheden in de rijopleiding zelf;
theoretische en abstracte kennis wordt minder verlangd; bij alle lesstof
zal moeten worden aangegeven hoe die in de praktijk toegepast kan
worden en moet praktische oefening plaatsvinden; als de praktische
toepassing niet duidelijk is, moet de betreffende lesstof niet worden
onderwezen of geëxamineerd;

- de nieuwe eisen zullen een wezenlijke uitbreiding inhouden met
betrekking tot de verlangde onderwijskundige bekwaamheid van de rijin–
structeur (bijv. rijvaardigheidsbeoordeling, houden van groepsdiscussies,
e.d.);

- de nieuwe eisen zullen tevens een uitbreiding inhouden met
betrekking tot de verlangde inhoudsdeskundigheid van de rijinstructeur
(bijv. kennis van verkeersrisico's, EHBO, e.d.).

Deze uitbreiding en aanscherping van de eisen voor het examen rijin–
structeur werken ook door in de inhoud van de periodieke applicatietoets
voor rijinstructeurs en in de aan bijscholingsdocenten te stellen eisen.

In samenhang met de in het kader van de Wegenverkeerswet 1992
voorgestelde regeling van het bromfietscertificaat zal in het voorstel van
Wet rijonderricht motorrijtuigen ook de bevoegdheid tot het geven van
rijonderricht in het besturen van bromfietsen worden geregeld. Verder
zal de regeling inzake de eisen voor het examen rijinstructeur worden
aangevuld met de mogelijkheid om voor het afleggen van dat examen
een bepaald niveau van vooropleiding verplicht te stellen. Voor de
regeling van deze beide punten wordt verwezen naar de ingediende nota
van wijziging op het voorstel van Wet rijonderricht motorrijtuigen.

§ 5. Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid

Als een tekortkoming van de huidige vorderingsprocedure wordt
ervaren dat zij alleen negatief werkt: indien het vermoeden van gebreken
in de rijvaardigheid of de lichamelijke of geestelijke geschiktheid door de
resultaten van het onderzoek wordt bevestigd, kan dit uitsluitend leiden
tot beperking van de nog resterende geldigheidsduur van het rijbewijs,
tot ongeldigverklaring voor een of meer categorieën van motorrijtuigen
waarvoor het is afgegeven en zelfs tot algehele ongeldigverklaring. Met
name ontbreken mogelijkheden om tegen gesignaleerd probleemgedrag
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op te treden met instrumenten die specifiek op een bepaalde vorm van
probleemgedrag zijn toegesneden.

Mede naar aanleiding van ontwikkelingen buiten Nederland is de
gedachte gerezen dat educatieve maatregelen in de vorm van een
bijscholingscursus bij lichtere rijvaardigheidsproblemen, waaronder naast
problemen met de praktische rijvaardigheid ook problemen met
betrekking tot verkeersinzicht en attitude zijn te rangschikken, een uiterst
nuttige aanvulling zouden kunnen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat er
voor bepaalde groepen probleemchauffeurs reële verbeteringsmogelijk–
heden bestaan. Inmiddels zijn voor de betrokken groepen cursusmo–
dellen ontwikkeld.

Als een ernstige tekortkoming van het bestaande systeem wordt voorts
ervaren de omstandigheid dat de rijbewijshouder ten aanzien van wie het
vermoeden bestaat dat hij niet meer beschikt over de vereiste mate van
rijvaardigheid of geschiktheid, in afwachting van het daarnaar in te
stellen onderzoek in het bezit blijft van zijn rijbewijs.

Ten einde de gesignaleerde tekortkomingen op te heffen voorziet het
onderhavige wetsvoorstel in het uitbouwen van de vorderingsprocedure
tot een stelsel van maatregelen waarmee op slagvaardige en op de aard
van het gesignaleerde probleemgedrag toegesneden wijze kan worden
opgetreden.

Zoals in paragraaf 2 reeds is uiteengezet, gaat het enerzijds om een
gestroomlijnde procedure die na een gericht onderzoek kan leiden tot
beperking of tot verval van de geldigheid van het rijbewijs in gevallen
waarin daartoe aanleiding bestaat en anderzijds om de mogelijkheid tot
het opleggen van educatieve maatregelen in gevallen waarin de rijvaar–
digheid of geschiktheid (nog) geen verdergaande stappen rechtvaardigt.
Voor gevallen waarin onmiddellijk optreden geboden is, wordt de
mogelijkheid geïntroduceerd om het rijbewijs van betrokkene hangende
de procedure te schorsen. Voor een nadere uiteenzetting met betrekking
tot het voorgestane nieuwe systeem moge worden verwezen naar
paragraaf 3 van dit hoofdstuk.

De afgelopen jaren is het instrument van de vordering in ongeveer
2000 gevallen per jaar toegepast. In de praktijk wordt van de
mogelijkheid tot het instellen van een onderzoek naar de rijvaardigheid of
de geschiktheid met name gebruik gemaakt wanneer het gaat om
ernstige gevallen van rijden onder invloed en om fundamentele gebreken
met betrekking tot de rijvaardigheid, veelal verband houdend met de
gevorderde leeftijd van de betrokken rijbewijshouder. Het instrument
blijkt zeer doeltreffend te werken. De eerste ondergetekende heeft dan
ook besloten om de toepassing van de vorderingsprocedure in de
komende jaren sterk te intensiveren. Bij het operationaliseren van die
intensivering zal zeer zorgvuldig te werk moeten worden gegaan. Met
name zal daarbij onder ogen moeten worden gezien de werkdruk die de
uitoefening van de vorderingsbevoegdheid voor de politie met zich
brengt, alsmede de met een en ander samenhangende administratieve
verwerkingscapaciteit binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

§ 6. Invordering en ontzegging van de rijbevoegdheid

Behalve naar mogelijkheden tot aanscherping en uitbreiding van het
bestaande instrumentarium in de administratiefrechtelijke sfeer, is ook
gezocht naar mogelijke aanvullingen en verbetering van de bestaande
instrumenten in de strafrechtelijke sfeer. Daarbij ging het vooral om de
invordering en inhouding van rijbewijzen, bedoeld in artikel 27 van de
Wegenverkeerswet, en de regeling van de bijkomende straf van
ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen,
vervat in artikel 39 van de Wegenverkeerswet.
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Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel tot
wijziging van de Wegenverkeerswet inzake de invordering en inhouding
van rijbewijzen (kamerstukken II, 1987-1988, 20 591, nr. 2), dat zich
gezien het belang van het tot stand brengen van een spoedige
voorziening beperkte tot de invordering en inhouding van rijbewijzen als
middel om te komen tot een betere bestrijding van het rijden onder
invloed, hebben wij reeds aangegeven dat wij het mogelijk en wenselijk
achten om in meer gevallen dan thans tot invordering en inhouding van
het rijbewijs over te gaan.

Wij stellen thans voor de bevoegdheid tot invordering en inhouding
van rijbewijzen uit te breiden tot overtredingen buiten de alcoholsfeer,
waardoor de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht. Deze
uitbreiding past geheel in de eerder voorgestelde regeling en laat het
karakter van de invordering en inhouding als veiligheidsmaatregel voor
ernstige gevallen waarin onmiddellijk optreden geboden is onverlet.
Anders dan bij de eerder besproken maatregelen van administratiefrech–
telijke aard gaat het hier niet, althans niet bij uitstek, om gevallen waarin
het vermoeden bestaat dat de bestuurder niet de vereiste rijvaardigheid
en geschiktheid bezit voor het besturen van een motorrijtuig, maar om
een in het kader van een strafrechtelijk optreden passende veiligheids–
maatregel voor bestuurders die in ernstige mate tekort zijn geschoten in
hun plicht de geldende verkeersregels na te leven. Dat neemt niet weg
dat in de praktijk beide mogelijkheden tot optreden in dezelfde gevallen
aan de orde kunnen komen. Daarbij zal dan zo veel mogelijk onderlinge
afstemming worden nagestreefd.

Tevens wordt voorgesteld de mogelijkheid tot invordering en inhouding
te openen voor buitenlandse rijbewijzen. In dit geval staan uiteraard
alleen strafrechtelijke middelen ten dienste. Overigens geldt voor
houders van een buitenlands rijbewijs hetzelfde als eerder ten aanzien
van de overige bestuurders is opgemerkt.

In de bij de toepassing van het verkeersstrafrecht reeds geruime tijd
bestaande behoefte aan verfijning van de wettelijke regeling betreffende
de bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen
van motorrijtuigen, ten einde bij de oplegging en tenuitvoerlegging van
deze bijkomende straf beter rekening te kunnen houden met de persoon–
lijke en maatschappelijke omstandigheden waarin betrokkene verkeert,
wordt in het wetsvoorstel voorzien door het expliciet openen van de
mogelijkheid tot het opleggen van een ontzegging van de rijbevoegdheid,
die is beperkt tot een of meer categorieën van motorrijtuigen dan wel tot
bepaalde dagen van de week. Ook een combinatie van beide zal in de
nieuwe regeling mogelijk zijn. Daardoor kan in veel gevallen worden
afgezien van de in de praktijk wel gegroeide werkwijze om aan een
geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk op te leggen ontzegging bijzondere
voorwaarden te verbinden betreffende het besturen van motorrijtuigen.
Deze werkwijze is niet zonder bedenkingen, omdat een effectief toezicht
op de naleving van de bijzondere voorwaarden in de regel moeilijk
uitvoerbaar is.

Aanvankelijk is overwogen daarnaast ook het opleggen van een
ontzegging mogelijk te maken, die niet van kracht is voor zover
betrokkene gebruik maakt van een bepaalde route, bij voorbeeld de
kortste verbinding tussen woonadres en werkadres. Gezien de onmoge–
lijkheid om een dergelijke gedetailleerde ontzegging effectief te contro–
leren, hebben wij van deze variant afgezien. Eveneens hebben wij
afgezien van de gedachte om in het kader van de voorgestelde expliciete
regeling van de partiële ontzegging een afzonderlijk rijbewijs met een
tijdelijke geldigheid in te voeren, dat zou worden uitgereikt bij aanvang
van de termijn van de ontzegging en dat bij het expireren van die termijn
weer zou moeten worden ingeleverd.
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Voor de afgifte van een dergelijk rijbewijs zouden niet alleen tijdro–
vende en kosten veroorzakende ambtshandelingen nodig zijn, maar ook
zal in de regel geruime tijd verlopen tussen het tijdstip van ingang van de
ontzegging (dat, zoals hierna nog wordt besproken, in de nieuwe regeling
zal worden bepaald door het openbaar ministerie) en het tijdstip waarop
het tijdelijke rijbewijs wordt afgegeven.

In die tussenliggende periode zal de veroordeelde niet als bestuurder
voor wie de ontzegging geldt, aan het wegverkeer kunnen deelnemen
zonder zich aan een strafbaar feit schuldig te maken. Voorts kan tegen
het tijdelijke rijbewijs worden ingebracht, dat de bestaande internationale
verdragen niet voorzien in de invoering van een bijzonder rijbewijs. In dat
verband zou in het buitenland onzekerheid kunnen ontstaan over de
juridische status van het bijzondere rijbewijs.

Gezien het vorenstaande geven wij er de voorkeur aan om betrokkene
gedurende de termijn waarvoor de partiële ontzegging van kracht is, in
het bezit te laten van zijn rijbewijs. Daartoe is voorzien in een verplichting
om het rijbewijs bij aanvang van de termijn waarvoor de partiële
ontzegging is opgelegd, in te leveren bij de betrokken ambtenaar van het
openbaar ministerie. Deze plaatst een aantekening betreffende de
partiële ontzegging in het rijbewijs, waarna het document aan de rijbe–
wijshouder wordt teruggegeven. Na afloop van de termijn van de
ontzegging kan betrokkene, indien hij dat wenst, tegen inlevering van het
rijbewijs met de daarop geplaatste aantekening, bij de daartoe bevoegde
instantie een «schoon» rijbewijs aanvragen.

Het voorgaande maakt duidelijk dat - meer nog dan onder de
bestaande regeling - belang moet worden gehecht aan tijdige inlevering
van het rijbewijs. Daartoe voorziet de nieuwe regeling in de verplichting
om het rijbewijs uiterlijk op het door het openbaar ministerie te bepalen
tijdstip van ingang van de ontzegging op het betrokken parket in te
leveren.

Overschrijding van die termijn leidt tot het van rechtswege verlengen
van de termijn van de ontzegging met het aantal dagen waarmee de
fatale datum van inlevering is overschreden. De veroordeelde heeft in
verband hiermede een direct belang bij tijdige inlevering van zijn
rijbewijs. Wij zijn van oordeel dat deze regeling doeltreffender is dan een
afzonderlijke strafbaarstelling.

Doordat in de nieuwe regeling het tijdstip van ingang van de
ontzegging wordt bepaald door het openbaar ministerie, wordt een
aantal bezwaren van de vigerende regeling, onder meer bestaande in
onzekerheid omtrent het tijdstip van ingang van de ontzegging en
daarmee gepaard gaande bewijsproblemen, ondervangen. De tenuitvoer–
legging geschiedt in de voorgestelde regeling door uitreiking, volgens de
vijfde afdeling van Titel I van Boek V van het Wetboek van Strafvor–
dering, van een schrijven aan de veroordeelde, waarin hem de duur van
de ontzegging wordt meegedeeld. De betrokken ambtenaar van het
openbaar ministerie zal hierdoor de vrijheid hebben het tijdstip van
ingang van de ontzegging zo uit te kiezen, dat de veroordeelde niet kan
hebben gereden gedurende de periode dat de ontzegging reeds van
kracht was. Tevens kan het openbaar ministerie bij de vaststelling van die
datum rekening houden met de belangen van de veroordeelde, waardoor
oneigenlijke appellen en gratieverzoeken kunnen worden voorkomen. Wij
verwachten dat vooral dit laatste tot een niet geringe werkbesparing zal
leiden.

Voor een nadere uiteenzetting omtrent het voorgaande zij verwezen
naar de toelichting op de artikelen 169 en 170.
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§ 7. Bromfietscertificaat

Uit de ongevallencijfers komt met name de groep bromfietsers onder
de 18 jaar als verhoogd risicogroep naar voren. Hoewel de verkeerson–
veiligheid van bromfietsers mede wordt bepaald door het rijgedrag van
andere bestuurders dan bromfietsers, door het verkeerssysteem en door
de verkeersvoorzieningen, levert het rijgedrag van de bromfietsers zelf de
belangrijkste bijdrage aan die onveiligheid.

Als concrete oorzaken van verkeersonveilig gedrag komen met name
naar voren een verkeerde attitude - tot uitdrukking komend in onder
meer bravouregedrag - gebrek aan ervaring, onvoldoende regelkennis,
gebrekkig inzicht in verkeersrisico's, en, in mindere mate, gebrekkige
voertuigbeheersing.

Positieve beïnvloeding van de attitude van jonge bromfietsers is
slechts in beperkte mate mogelijk. Gerichte voorlichting en educatie op
vrijwillige basis kunnen in dit verband een bijdrage aan een meer verant–
woord rijgedrag leveren. Daarbij dienen bestuurders van bromfietsen met
name doordrongen te raken van hun kwetsbare positie, opdat zij inzien
dat zij zich met grotere voorzichtigheid in het verkeer dienen te bewegen.

Met betrekking tot het gesignaleerde gebrek aan ervaring is van belang
dat 70% van de in totaal 500 000 bromfietsers jonger is dan 18 jaar. Dit
brengt met zich dat sprake is van een sterk wisselende bromfietspopu–
latie. Vele jonge bromfietsers geven kennelijk bij het bereiken van de
18-jarige leeftijd de voorkeur aan een ander vervoermiddel. Gelet op
deze beperkte gebruiksperiode mag van maatregelen die erop zouden
zijn gericht om meer ervaring op te doen of het gebrek aan ervaring te
compenseren, geen positief effect worden verwacht.

Gezien het vorenstaande zal positieve beïnvloeding van het rijgedrag
van jonge bromfietsers zich naar ons oordeel dan ook met name dienen
te concentreren op de gesignaleerde gebrekkige voertuigbeheersing en
de gebrekkige kennis van de theorie. Aan het, althans ten dele,
wegnemen van de gesignaleerde gebrekkige voertuigbeheersing - die
overigens niet los kan worden gezien van het geconstateerde gebrek aan
ervaring - kan naar ons oordeel een goede bijdrage worden geleverd
door het verder ontwikkelen van inmiddels in gang zijnde projecten die
zijn geïnitieerd door de branche in samenwerking met het departement
van Verkeer en Waterstaat.

Voor wat betreft het gesignaleerde gebrek aan kennis van de theorie is
essentieel dat het gaan deelnemen aan het verkeer met een bromfiets,
waarvoor thans geen andere drempel bestaat dan het hebben bereikt van
de leeftijd van 16 jaar, niet langer geheel zonder voorbereiding dient te
geschieden. Waar introductie van een bromfietsrijbewijs in dit verband
als een onevenredig zwaar middel moet worden beschouwd, verwachten
wij van een speciaal voor bromfietsers ontwikkeld examen, waarin met
name de kwetsbaarheid van de bromfiets in het verkeer en het inzicht in
de verkeersrisico's die deelname aan het verkeer met een bromfiets met
zich brengt, centraal zullen staan, een positief effect op de verkeersvei–
ligheid. De eerste ondergetekende heeft dan ook aan het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen verzocht om een theorie-examen te
ontwikkelen, dat geheel is toegesneden op de problematiek van
bromfietsers en dat losstaat van het theorie-examen dat moet worden
afgelegd voor het behalen van een rijbewijs voor een der motorrijtuigca–
tegorieën A, B, C of D. Ten bewijze van het met goed gevolg hebben
afgelegd van het theorie-examen zal aan de kandidaat een certificaat
worden verstrekt. De bromfietser zal dit certificaat bij deelname aan het
verkeer bij zich moeten dragen en op eerste vordering van opsporings–
ambtenaren moeten tonen.
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Overwogen is de verplichting tot het hebben van een theorie-certi–
ficaat slechts te doen gelden voor bromfietsers in de leeftijdscategorie
van 16 tot 19 jaar. Het is immers met name deze leeftijdsgroep die in de
ongevaliencijfers het meest pregnant naar voren komt als verhoogde
risicogroep. Bij nadere overweging hebben wij echter gemeend de
verplichting niet te moeten koppelen aan de leeftijd van de bestuurder
doch aan het besturen van een bromfiets. Wij hebben daartoe in de
eerste plaats overwogen dat de ongevallencijfers indiceren dat ook
boven de leeftijd van 18 jaar sprake is van een verhoogd risico. Met
name geldt dit voor de leeftijdsgroep tot 30 jaar.

Een tweede overweging om het theorie-certificaat niet te koppelen aan
de leeftijd van de bestuurder maar aan het besturen van het voertuig,
houdt verband met de mogelijkheden tot opsporing en handhaving van
de verplichting. Een tot een bepaalde leeftijdsgroep van bestuurders
beperkte verplichting tot het hebben van een bromfiets-certificaat zou
een effectieve opsporing en handhaving van de maatregel ten zeerste
compliceren.

Ten aanzien van de invoering van het verplichte bromfietscertificaat
zullen nog nadere voorzieningen worden getroffen die er toe strekken de
maatregel op zo kort mogelijke termijn te effectueren zonder de
bromfietsers die thans reeds aan het verkeer deelnemen doch niet
behoren tot de leeftijdsgroep waarvoor de verplichting met name in het
leven is geroepen, te belasten.

§ 8. Voorlopig rijbewijs en puntensysteem

Bij het onderzoek naar mogelijk te treffen maatregelen op het terrein
van de rijvaardigheid en rijbevoegdheid is ook uitvoerig aandacht
besteed aan de eventuele invoering van een voorlopig rijbewijs voor
beginnende - met name jeugdige - bestuurders en aan de mogelijkheid
van een puntenstelsel voor verkeersgevaarlijke overtredingen. Ten
aanzien van beide onderwerpen hebben onze ambtsvoorgangers uitein–
delijk besloten van het doen van voorstellen af te zien. De overwegingen
die hen daartoe hebben geleid, zijn te vinden in de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel in de vorm waarin dit aan de Raad van
State is voorgelegd. Wij hebben echter gemeend het standpunt van onze
ambtsvoorgangers aan een heroverweging te moeten onderwerpen. Na
een eerste verkenning heeft dit geleid tot de instelling van een interde–
partementale werkgroep, die naar verwachting op korte termijn zal
rapporteren over de mogelijkheid en de wenselijkheid van een voorlopig
rijbewijs, en over de mogelijkheid en de wenselijkheid van een punten–
stelsel. Wij stellen ons voor in het licht van de bevindingen van de
werkgroep ter zake een standpunt te bepalen en zo nodig de aanpassing
van het wetsvoorstel te bevorderen. De uitkomst van een en ander zal
dan ook bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel kunnen worden
betrokken.

HOOFDSTUKVI. DEREGULERING

Het wetsvoorstel is getoetst aan de aanwijzingen van de
minister-president van 16januari 1985, Stcrt. 18, inzake de toetsing van
ontwerpen van wet en van algemene maatregelen van bestuur. Voor het
antwoord op verschillende vragen die in deze aanwijzingen worden
gesteld kan hier kortheidshalve worden verwezen naar hetgeen in de
voorgaande hoofdstukken van deze memorie van toelichting is
opgemerkt. Meer in het bijzonder kan over de dereguleringsaspecten het
volgende worden gesteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22030, nr. 3 53



§ 1. Algemeen

Diverse ontwikkelingen nopen tot de vervanging van de huidige
Wegenverkeerswet door een nieuwe wet. De huidige uit 1935
stammende Wegenverkeerswet is ten gevolge van de vele wijzigingen
die in de loop der jaren zijn aangebracht steeds ondoorzichtiger
geworden. Daarnaast is er onevenwichtigheid ontstaan met betrekking
tot de wijze waarop en de detaillering waarmee de in de wet vervatte
onderwerpen zijn geregeld. Sommige onderwerpen zijn in extenso in de
wet zelf geregeld, zoals de APK, andere zijn zeer summier in de wet
verankerd.

In dit verband nopen de kabinetsbeslissingen over het rapport «Orde in
de regelgeving» tot een structurele herziening van de wet, met name op
het gebied van de delegatie. In het bijzonder betekent dit dat op het
terrein van de voertuigreglementering thans voorzieningen in de wet zelf
moeten worden opgenomen waar tot dusverre werd volstaan met
regeling op lager niveau. Hier komt nog bij dat de in het WVR vervatte
reglementenng op haar beurt wezenlijk wordt herzien in verband met de
geconstateerde ontoegankelijkheid en de daaruit voortvloeiende handha–
vingsproblemen.

Het belang van de naleving van diverse wettelijke regelingen, zoals die
ten aanzien van de periodieke keuring, de motorrijtuigenbelasting en de
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, vergt een nieuwe opzet
van de regeling inzake de registratie van voertuigen. Daarnaast is
aanpassing van het systeem gewenst in verband met het Verdrag van
Wenen inzake het wegverkeer, dat registratie voorschrijft van getrokken
eenheden (aanhangwagens en opleggers).

De noodzaak tot het verbeteren van de veiligheid op de weg noopt tot
nadere regelingen op het gebied van de rijbewijzen. Uiteraard is de
verkeersveiligheid gediend met goede bestuurders. Derhalve wordt
beoogd met behulp van een kwaliteitsbewakingssysteem te garanderen
dat rijbewijsbezitters te allen tijde beschikken over de voor de deelname
aan het verkeer noodzakelijke mate van geschiktheid en rijvaardigheid.

Vergeleken met de huidige wet is van een verdere centralisatie op de
betrokken beleidsterreinen in het algemeen geen sprake. Voor zover
daarvan sprake is, is zij overigens onvermijdelijk, gelet op het interlokale
en zelfs internationale karakter van het wegverkeer. Regulering door de
lagere overheden blijft echter - evenals thans - op sommige terreinen
mogelijk, zoals met betrekking tot het vaststellen van verkeersmaatre–
gelen.

Het bevorderen van de geloofwaardigheid van de verkeersvoor–
schriften ten aanzien van het gedrag op de weg heeft geleid tot vermin–
dering en vereenvoudiging van de voorschriften in het RW alsmede van
de toepassing van verkeerstekens. De weggebruikers dragen een eigen
verantwoordelijkheid voor een veilig weggedrag. De zelfregulering wordt
aldus vergroot.

§ 2. De doelstellingen van de regeling

In deze paragraaf worden de voorgestelde wijzigingen op het gebied
van de voertuigreglementering, de voertuigregistratie en de rijbewijzen
belicht. Wat de regels ten aanzien van het gedrag op de weg betreft,
wordt hier volstaan met te verwijzen naar de nota van toelichting bij het
RVV 1990 en het BABW. De uitwerking van de aanbevelingen van de
Commissie Wetgevingsvraagstukken komt in de volgende paragraaf van
dit hoofdstuk aan bod.
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a. De voertuigreglementering
Het doel van de herziening van de voertuigreglementering is het

vervangen van de verouderde, ontoegankelijke en daardoor moeilijk
handhaafbare voertuigreglementering. In de nieuwe voertuigreglemen–
tering wordt een structureel onderscheid aangebracht tussen toelatings–
eisen - die slechts worden gehanteerd bij de goedkeuring van
voertuigen, voertuigonderdelen etc. voor toelating tot het verkeer op de
weg en bij de goedkeuring van substantiële wijzigingen in de constructie
- en eisen die gelden voor het gebruik op de weg door de bestuurder.

Behalve de wegenverkeerswetgeving voorzien ook andere wetten in
een stelsel van eisen met betrekking tot voertuigen en hun taelading.
Voor de mate waarin en de wijze waarop afstemming tussen de bedoelde
wetten en de Wegenverkeerswet 1992 plaatsvindt, moge worden
verwezen naar het daaromtrent gestelde in hoofdstuk III, paragraaf 2,
van deze memorie.

b. De voertuigregistratie
Met het voorgestelde voertuigregistratiesysteem wordt vooral beoogd

het systeem beter handhaafbaar te doen zijn. Dit wordt in de eerste
plaats bereikt door koppeling van een aantal verplichtingen aan het
geregistreerd staan en voorts door het systeem fraudebestendiger te
maken.

Getracht is dit laatste te realiseren door in de eerste plaats de
voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat tot afgifte van een
kentekenbewijs wordt overgegaan, te verzwaren; dit komt tot uitdrukking
in de eis dat de aanvrager in beginsel persoonlijk dient te verschijnen, in
de verscherpte legitimatieplicht en de vereiste minimum-leeftijd van de
aanvrager alsmede in het niet meer toestaan dat een buitenlands adres
wordt opgegeven.

Een en ander zal naar verwachting leideri tot minder fraude. Uit dat
oogpunt zijn de aan de procedure verbonden lasten dan ook acceptabel.

Bij dit alles is een belangrijke randvoorwaarde dat de persoonlijke
levenssfeer zo veel mogelijk wordt beschermd.

Een en ander betekent dat de lasten voor overheid en burger worden
verminderd. Deze lastenvermindering wordt nog verder gerealiseerd na
invoering van de houderschapsbelasting ter zake van de motorrijtuigen–
belasting. Alsdan geldt de aanvraag bij de RDW voor de afgifte van een
kentekenbewijs mede als aangifte voor de motorrijtuigenbelasting.
Betrokkene behoeft zich derhalve niet langer afzonderlijk te melden bij
het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting. Voorts wordt de lastenver–
mindering bereikt door de koppeling van de APK-verplichting aan het
geregistreerd staan in het kentekenregister.

c. De rijbewijsreglementering
Met de nieuwe opzet van de rijbewijsreglementering wordt in de eerste

plaats beoogd om nog beter dan thans reeds het geval is te waarborgen
dat bestuurders die niet c.q. niet meer beschikken over de vereiste
geschiktheid en rijvaardigheid, geen rijbewijs kunnen verkrijgen c.q.
behouden. In het voorgestane rijvaardigheidsbeleid zijn maatregelen
voorzien met betrekking tot de opleidingsfase alsmede met betrekking
tot de daarop volgende fase van het rijbewijsbezit. In het eerder
ingediende voorstel voor een nieuwe Wet Rijonderricht Motorrijtuigen
wordt een aantal voorzieningen getroffen ter effectuering van het
beoogde kwaliteitsbewakingssysteem in de opleidingsfase. Voor wat
betreft de fase van het rijbewijsbezit beoogt het voorliggende
wetsontwerp de instrumenten die de administratie ten dienste staan om
op te treden tegen gesignaleerd probleemgedrag van bestuurders,
slagvaardiger te maken en beter af te stemmen op de aard van het
gesignaleerde probleemgedrag. De bestaande zo genaamde vorderings–
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procedure wordt daartoe uitgebouwd tot een stelsel van maatregelen
waarmee de administratie kan optreden op een op de aard van het
probleemgedrag toegesneden wijze. Basis voor het optreden van de
administratie blijft het vermoeden dat de betrokken rijbewijshouder niet
langer beschikt over de voor deelname aan het gemotoriseerd verkeer
vereiste mate van rijvaardigheid of geschiktheid.

In de gevallen waarin dat vermoeden (nog) geen gericht onderzoek
naar de rijvaardigheid of geschiktheid rechtvaardigt, zal aan de betrokken
rijbewijshouder de verplichting kunnen worden opgelegd om zich te
onderwerpen aan educatieve maatregelen. De procedure met betrekking
tot het instellen van een onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid
wordt bekort en in een aantal opzichten beter gestroomlijnd. Van essen–
tiële betekenis in het kader van de voorgestelde verbeteringen is ook de
introductie van de mogelijkheid van schorsing van de geldigheid van het
rijbewijs van bestuurders ten aanzien van wie zodanige vrees bestaat dat
zij de veiligheid op de weg ernstig in gevaar kunnen brengen, dat hen
met onmiddellijke ingang het recht om deel te nemen aan het verkeer
dient te worden ontzegd.

In het kader van de verbetering van de mogelijkheden om langs straf–
rechtelijke weg op te treden tegen ongewenst verkeersgedrag voorziet
het wetsontwerp in de eerste plaats in uitbreiding van de bevoegdheid
van de politie om rijbewijzen in te vorderen, en van het openbaar minis–
terie om rijbewijzen in te houden, tot overtredingen buiten de alcohol–
sfeer, waardoor de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht.
Deze uitbreiding sluit aan bij, en is in het vooruitzicht gesteld in het kader
van het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van
de Wegenverkeerswet inzake invordering en inhouding van rijbewijzen
(kamerstukken II, 1987-1988,20591).

Het onderhavige wetsontwerp opent voorts expliciet de mogelijkheid
tot het opleggen van een partiële ontzegging van de rijbevoegdheid. Ten
slotte wordt de procedure met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de
bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid op een aantal
punten verbeterd.

§ 3. Normstelling, delegatie, bestuursinstrumenten en de met de
uitvoering gemoeide lasten

a. Normstelling en delegatie
Hierbij is het rapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, voor

zover aanvaard door het kabinet, uitgangspunt geweest. Dit betekent in
de eerste plaats dat op de verschillende deelterreinen de hoofdlijnen
daarvan in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Op een aantal punten is in
nadere regelgeving bij algemene maatregel van bestuur voorzien, met
name in het geval dat de desbetreffende bepalingen nadere uitwerking
vergen alsmede ten aanzien van het vaststellen van in bepaalde gevallen
op de hoofdregel vast te stellen uitzonderingen. Delegatie aan de
Minister komt in aanmerking wanneer het uitvoeringsvoorschriften
betreft die frequent moeten worden aangepast. In het kader van de
nieuwe opzet van de voertuigreglementering zullen geen voorschriften
meer door de Directeur van de RDW kunnen worden vastgesteld.

Telkens wordt in de wet exact aangegeven in welke gevallen en voor
welke doeleinden regeling op lager niveau wordt toegestaan.

Ten aanzien van een aantal andere punten, zoals het stellen van straf–
sancties, het vaststellen van een ontheffingensysteem alsmede het
toekennen van bevoegdheden aan bestuursorganen, voldoet de nieuwe
wettelijke regeling aan de eisen die in het rapport «Orde in de regel–
geving» zijn gesteld en door het kabinet zijn overgenomen.

Diverse openbare en privaatrechtelijke lichamen hebben een taak bij
de uitvoering van de regeling. Hierbij moet in het bijzonder worden
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gedacht aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in het kader
van de afgifte van rijbewijzen. Bij doorvoering van de voornemens zoals
vervat in de brief van de eerste ondergetekende aan de Vaste Commissie
voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer d.d. 27 december
1988 inzake beleidsvoornemens met betrekking tot rijexamens en
instructeursexamens, zal het CBR als exameninstituut gaan functioneren.
Het CBR draagt evenals thans de financiële lasten zelf.

b. Bestuursinstrumenten
Van het in de huidige Wegenverkeerswet vervatte preventieve toezicht

in de vorm van goedkeuring van bepaalde verkeersmaatregelen wordt in
dit wetsvoorstel afgezien. Daarentegen voorziet het voorstel in de
bevoegdheid van gedeputeerde staten om aan besturen van water–
schappen en gemeenten aanwijzingen te geven inzake het nemen van
verkeersbesluiten op wegen, gelegen buiten de bebouwde kom. Voorts
wordt de mogelijkheid geopend voorschriften te geven ten aanzien van
de toepassing van verkeerstekens. Deze «aanwijzingen» zijn in overeen–
stemming met de desbetreffende aanbeveling van de Commissie vermin–
dering en vereenvouding van overheidsregelingen.

In het kader van de nieuwe voertuigreglementering wordt op een
aantal punten voorzien in een erkenningsregeling van bedrijven tot het
verrichten van onderzoeken van voertuigen en voertuigonderdelen, en
het verrichten van keuringen.

De vernieuwde regeling met betrekking tot de voertuigregistratie
voorziet in een erkenningsregeling voor bedrijven met een z.g. bedrijfs–
voorraad (met name handelaren en slopers).

c. De met de uitvoering gemoeide bestuurlijke lasten
Het wetsvoorstel zal dienen te leiden tot diverse uitvoeringsregelingen,

zowel op het niveau van algemene maatregelen van bestuur (reglement
voertuigen; reglement rijbewijzen; reglement kentekenbewijzen) als op
het niveau van ministeriële regelingen.

De in het wetsvoorstel vervatte projecten vragen om - deels zeer
indringende - voorlichting.

Gelet op het vergunningen– en ontheffingensysteem waarin diverse
regelingen in het wetsvoorstel voorzien, zal het noodzakelijk zijn diverse
aanvragen daartoe te behandelen. Hetzelfde geldt voor het innen van
heffingen, zoals op het gebied van de voertuigregistratie. Deze bestuur–
lijke lasten, die voor een belangrijk deel ook reeds met de uitvoering van
de huidige Wegenverkeerswet zijn gemoeid, zijn met het oog op een
goede werking van het wetsvoorstel onontkoombaar.

Het geïntroduceerde systeem van bedrijfserkenningen houdt voor de
overheid een lastenverlichting in in die zin dat er een verschuiving plaats–
vindt van keuringen die door de overheid zelf worden verricht, naar door
de overheid uit te oefenen toezicht op erkende bedrijven.

De hiervoor genoemde lasten drukken in belangrijke mate op de
centrale overheid. Slechts in beperkte mate, zoals ten aanzien van het
geven van een deel van de vooriichting, zullen deze op andere instanties
drukken.

In de aanloopperiode en gedurende de overgangsfase van het huidige
naar het vernieuwde kentekenregistratiesysteem zullen bij de RDW
voldoende personele en financiële middelen nodig zijn om de aanpassing
van het huidige systeem naast de normale werkzaamheden te kunnen
realiseren. Voor een gedetailleerde invulling van genoemde middelen
wordt op deze plaats verwezen naar hoofdstuk IV, paragraaf 8, van deze
memorie.
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§ 4. Handhaving, werkdruk bestuurlijk en justitieel apparaat en rechtsbe–
scherming

a. Handhaving
In de herziene voertuigreglementering vormt de periodieke keuring het

belangrijkste handhavingsinstrument. Het accent met betrekking tot de
handhaving ligt bij de RDW. Daarnaast zullen straatcontroles door de
politie nodig blijven, als aanvulling op de APK alsmede voor
niet-APK-plichtige voertuigen. Het instrument verkoopverbod kan de
handhavingsiasten voor de politie verminderen, maar brengt op zichzelf
wel handhavingsinspanningen mee voor de met de controle op de
naleving van een eventueel ingesteld verkoopverbod belaste Econo–
mische Controle Dienst.

Wat de voertuigregistratie betreft zal als gevolg van de registerverge–
lijking het accent van de handhaving bij de RDW komen te berusten.
Daarnaast zullen aanvuilende politiecontroles nodig blijven.

Wat de rijbewijzenregeling betreft zal de controle op de naleving van
de desbetreffende voorschriften in belangrijke mate door de politie
moeten blijven geschieden.

Hoofdstuk XI van het wetsvoorstel bevat de strafbepalingen. In verge–
lijking met de huidige Wegenverkeerswet zijn de sancties aanzienlijk
gestroomlijnd. Naast vrijheidsstraffen en geldboetes is de ontzegging
van de rijbevoegdheid een voor de Wegenverkeerswet typische sanctie
voor overtredingen van de bij of krachtens die wet vastgestelde
voorschriften.

b. Werkdruk bestuurlijk en justitieel apparaat
Wat de voertuigreglementering betreft betekent het onderscheid

tussen toelatingseisen en permanente eisen in samenhang met de
controle op deze laatste in het kader van de periodieke keuring een
lastenvermindering voor de politie in die zin dat er met betrekking tot
keuringsplichtige voertuigen een verdere verschuiving optreedt van
primaire handhaving naar handhaving die aanvullend werkt op de perio–
dieke keuring en dat voor niet-keuringsplichtige voertuigen kan worden
volstaan met een controle op de permanente eisen.

Voor voertuigen die - ondanks de keuring - duidelijke gebreken
vertonen, bij voorbeeld als gevolg van ongevalschade, vervult deze
aanvullende handhaving een vangnetfunctie. Een verdergaande lasten–
verlichting voor de politie wordt - zoals reeds vermeld - bereikt door de
handhaving van de keuringsplicht langs geautomatiseerde weg door
middel van registervergelijking te laten plaatsvinden. Het keuringsteken
kan daardoor worden afgeschaft. De noodzaak van visuele controle langs
de weg komt daarmee op dit punt te vervallen.

De genoemde regeling inzake wijziging in de constructie van
voertuigen zal eveneens een verlichtende werking hebben op de
werkdruk van politie en keuringsinstanties. Door alleen een limitatief
aantal wezenlijke wijzigingen in de constructie van voertuigen -
behoudens goedkeuring - te verbieden, worden de politie en de met de
periodieke keuring belaste instanties ontlast van het toezien op het
overeenstemmen van voertuigen met allerlei op zichzelf niet onbelang–
rijke, doch uit het oogpunt van handhaving niettemin als details te
beschouwen aspecten van de typegoedkeuring. Achterliggende gedachte
hierbij is dat deze aspecten in het kader van de typekeuring en de
toelating van voertuigen en onderdelen afdoende worden gehandhaafd.
Duidelijke misstanden op dit gebied zullen aan de hand van de perma–
nente eisen kunnen worden aangepakt.

Als sluitstuk van de handhaving wordt de mogelijkheid geopend om
een verkoopverbod in te stellen. Hoewel een dergelijk instrument de
handhavingslasten voor de politie kan verminderen doordat de zaken
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waarop het verbod betrekking heeft, in beginsel niet op de markt komen,
brengt het verkoopverbod zelf wel handhavingsinspanningen met zich
mee. Deze lasten zullen door de Economische Controle Dienst moeten
worden gedragen.

Wat de voertuigregistratie betreft zal door de registercontrole naar
verwachting een belangrijke lastenvermindering voor de controlerende
instanties ontstaan. Aanvullende controlemethoden blijven echter in
beperkte mate onmisbaar; voor bepaalde onderdelen van de regeling
vormt gerichte controle op de weg het aangewezen middel. Voorts blijft
de controle door het CBM op een aantal onderdelen bestaan.

Van het herziene kentekenregistratiesysteem mag naar onze mening
worden verwacht dat de controle op de naleving van het systeem
eenvoudiger en doelmatiger kan geschieden dan tot nu toe het geval
was. Met name de grote nadruk die komt te liggen op de administratieve
controle door de RDW zal hiertoe een beiangrijke bijdrage leveren. De
werkdruk voor politie en iustitie zal hierdoor naar verwachting vermin–
deren.

Voor wat betreft de voorziene uitbreiding van de bevoegdheid tot
invordering en inhouding van rijbewijzen tot buiten de alcoholsfeer, zal
van enige vermeerdering van de werklast voor het politiële en justitiële
apparaat sprake kunnen zijn. Aangezien moet worden aangenomen dat
de betrokken bevoegdheid ook na die uitbreiding met name zal worden
toegepast wanneer sprake is van ontoelaatbaar alcoholgebruik, zal een
eventuele werkdrukverzwaring naar verwachting niet substantieel zijn.

De voorgestelde maatregelen bij vermoede onvoldoende rijvaardigheid
of geschiktheid (hoofdstuk VI, paragraaf 8 van het wetsvoorstel) zullen
kunnen leiden tot enkele verschuivingen in de bestuurlijke handhavings–
iasten. Anders dan in de vigerende regeling, waarin - onder meer - de
politie de bevoegdheid heeft om van een houder van een rijbewijs te
vorderen dat deze zich onderwerpt aan een onderzoek naar zijn rijvaar–
digheid of geschiktheid, wordt in de voorgestelde regeling de beslissing
of zodanig onderzoek zal plaatsvinden, genomen door de Minister van
Verkeer en Waterstaat. In dit opzicht wordt de politie ontlast.

De stroomlijning van de procedure inzake het onderzoek naar de
rijvaardigheid of geschiktheid zal er toe kunnen leiden dat meer onder–
zoeken zullen plaatsvinden. Voor zover zulks tot toeneming van de
handhavingslasten leidt, moet worden aangenomen dat deze bescheiden
in omvang zal zijn.

De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de invordering en
inhouding van rijbewijzen zullen mogelijkerwijze leiden tot een vergroting
van het aantal beroepen bij de rechter. Voor het overige zal het
wetsvoorstel naar verwachting niet leiden tot een taakverzwaring van de
met rechtspraak of met advisering inzake Kroongeschillen belaste
instanties.

c. Rechtsbescherming
De in het wetsvoorstel vervatte deelprojecten kennen ieder hun daarop

afgestemde procedure ten aanzien van de rechtsbescherming.
Wat de procedure inzake gerichte onderzoeken naar de rijvaardigheid

of geschiktheid van rijbewijshouders betreft is het aantal momenten
waarop bezwaar kan worden gemaakt, beperkt zonder daarbij afbreuk te
doen aan een voldoende mate van rechtsbescherming. Met name is de
beslissing van de Minister van Verkeer en Waterstaat over het ondergaan
van zodanig onderzoek door de rijbewijsbezitter in beginsel vatbaar voor
Arob-beroep.
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Tegen de beslissing van het openbaar ministerie om een ingevorderd
rijbewijs in te houden in afwachting van een te verwachten oplegging
door de rechter van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen
van motorrijtuigen, kan bij de gewone rechter een bezwaarschrift worden
ingediend.

Ten aanzien van de voertuigregistratie wordt aangesloten bij de in de
wet Arob neergelegde procedure inzake rechtsbescherming. Deze
procedure is bij voorbeeld van toepassing in geval van de weigering een
kentekenbewijs te verstrekken. De wet Arob is voorts van toepassing op
beschikkingen tot weigering, wijziging of intrekking van een erkenning of
intrekking van een typegoedkeuring. Een weigering tot goedkeuring van
een voertuig, onderdeel e.d. zal doorgaans plaatsvinden op technische
gronden, in welk geval mag worden aangenomen dat beroep ingevolge
genoemde wet niet zal openstaan.

Tegen de vaststelling van verkeersmaatregelen e.d. staat Kroonberoep
open.

Arob-beroep is mogelijk bij beslissingen inzake ontheffingen en ter
zake van de afgifte van invaliden-parkeerkaarten.

§ 5. Gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling en voor
bedrijfsleven, burgers en non-profitinstellingen

Enkele van de in het wetsvoorstel vervatte maatregelen brengen finan–
ciële lasten met zich mee voor de burgers.

De kosten van de educatieve maatregelen die in het kader van het
optreden door de administratie tegen gesignaleerd probleemgedrag
kunnen worden opgelegd aan rijbewijshouders, komen voor rekening van
de betrokken rijbewijshouder. Hierbij dient te worden bedacht dat het
opleggen van een educatieve maatregel in de plaats kan komen van de
voor de burger aanzienlijk meer belastende ongeldigverklaring van het
rijbewijs.

Voor een deel van het bedrijfsleven zal de vernieuwde regeling inzake
de voertuigregistratie lasten met zich meebrengen. Dit is onder meer het
geval bij de uitbreiding van de registratieplicht tot (zware) aanhang
wagens en opleggers. Op dit punt wordt aansluiting gezocht bij de
situatie zoals deze in de meeste andere West-Europese landen bestaat.
Door deze uniformering kan echter ook efficiëncy-verbetering ontstaan,
hetgeen weer tot lagere lasten zal leiden.

De eisen waaraan handelaren bij de overschrijvingsprocedure moeten
voldoen, worden aangescherpt. In het nieuwe systeem moet de koper
van het voertuig zelf naar het decentrale afgiftepunt van kentekenbe–
wijzen gaan. De verzwaring van deze procedure is noodzakelijk om de
zuiverheid van het register in voldoende mate te kunnen waarborgen en
de mogelijkheden tot fraude tot een minimum te beperken.

Voor wat betreft de lasten die het nieuwe systeem met zich meebrengt
voor de particuliere autobezitter kan worden verwezen naar hetgeen
elders in deze memorie is gesteld ten aanzien van de overschrijvingspro–
cedure en de verplichtingen die aan het geregistreerd staan zijn
verbonden. Tegenover een lastenverzwaring in dit kader staat de omstan–
digheid dat de burger belang heeft bij een goed functionerend systeem,
dat door zoveel mogelijk mensen wordt nageleefd.

Voor de automobielverzekeraars zulen extra lasten ontstaan vanwege
de omstandigheid dat de termijnen van aan– en afmelding van de verze–
kering aanzienlijk dienen te worden verkort. Voor een goede werking van
het systeem is zulks echter onmisbaar. Met de verzekeringsbranche
wordt op dit punt overleg gevoerd om de meest efficiënte en effectieve
oplossing te realiseren.

Ten slotte levert de invoering van een erkenningsregeling voor
bedrijven met een bedrijfsvoorraad lasten op voor de betrokken
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bedrijfstak en de overheid. Een erkenningsregeling is echter niet alleen
noodzakelijk in het kader van de zuiverheid van het kentekenregister,
maar is voor wat betreft de daarmee verbonden regeling inzake de sloop
van voertuigen ook in het belang van een goed milieubeheer. Naar
verwachting zullen onbevoegde sloop en sloop door particulieren vrijwel
niet meer voorkomen gezien de financiële verplichtingen die in dat geva!
blijven bestaan. Op deze wijze zal ook een bijdrage kunnen worden
geleverd aan de wrakkenproblematiek.

Voor wat betreft een overzicht van de financiële lasten en baten
alsmede de personele gevolgen van de herziene kentekenregeling moge
overigens worden verwezen naar het desbetreffende hoofdstuk van het
algemeen deel van deze memorie.

De uitbreiding die de periodieke keuringseisen zullen ondergaan, zal
voor de burger niet tot een verhoging van het keuringstarief leiden. Van
groot belang voor het bedrijfsleven is dat de horïzontermijn, die aan de
periodieke keuring voor lichte voertuigen een beperkte werkingsduur
geeft, komt te vervallen. Zoals reeds vermeld, komt ook het keurings–
teken te vervallen, hetgeen voor de burger een lastenverlichting inhoudt.

Het openen van de mogelijkheid dat taxi's in het kader van de APK ook
door erkende instanties kunnen worden gekeurd, brengt voor het
bedrijfsleven een lastenverlichting met zich mee omdat voertuigen niet
meer afzonderlijk aan de overheid ter keuring behoeven te worden
aangeboden. Het systeem van bedrijfserkenningen voor keuringen brengt
voor de bedrijven lasten mee, zoals bij voorbeeld de kosten van het
toezicht door de overheid op de bedrijven, doch betekent overigens dat
het door het bedrijf gehanteerde produktieproces in de plaats treedt van
de door de overheid te verrichten keuringen. De daaruit voortvloeiende
lastenverlichting voor de bedrijven zal uiteindelijk ook een positieve
invloed op de lasten van de burger kunnen hebben. Voorts behoeft de
burger in het systeem van bedrijfserkenningen niet langer zijn voertuig
ter keuring aan de overheid aan te bieden, doch treedt het door het
erkende bedrijf gewaarborgde produktieproces daarvoor in de plaats,
hetgeen voor de burger minder belastend is.

§ 6. Varianten

Op onderdelen van de voertuigreglementering zijn varianten
overwogen. Met betrekking tot voertuigen zoals landbouwvoertuigen en
bromfietsen is overwogen een kentekenplicht in te voeren. Voorts is
bezien of met name caravans onder de periodieke keuring van voertuigen
zouden moeten vallen. Geconcludeerd is evenwel dat voor wat betreft
landbouwvoertuigen en bromfietsen de aan de maatregel verbonden
voordelen niet opwegen tegen de eraan verbonden lasten voor de burger
en de overheid. Het instellen van een periodieke keuring voor caravans
acht de eerste ondergetekende - zoals reeds uiteengezet in hoofdstuk III,
paragraaf 4, onderdeel a - niet opportuun.

Met betrekking tot de vernieuwde regeling inzake de voertuigregis–
tratie zijn diverse varianten overwogen.

Ten eerste is bezien of niet beter gekozen kon worden voor een
zogenaamd persoonsgebonden systeem, zulks in tegenstelling tot de
huidige voertuiggebonden regeling. Een persoonsgebonden systeem
heeft als belangrijkste kenmerk dat het kenteken aan een bepaalde
persoon wordt toegekend en niet - zoals in een voertuiggebonden
systeem - bij overdracht van een voertuig met dat voertuig «meegaat».
Uit bestudering van de ervaringen die in het buitenland (onder andere
België) met een persoonsgebonden systeem zijn opgedaan, is gebleken
dat een dergelijk systeem geen extra waarborgen biedt voor het reali–
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seren van de doelstellingen van de vernieuwde registratieregeling of de
handhaving van deze regeling. Inhoudelijk gezien verdient een koppeling
tussen voertuig en kenteken de voorkeur gelet op het feit dat voor het
vaststellen van rechten en plichten veelal gegevens omtrent het voertuig
bepalend zijn terwijl tevens het kenteken de meest gebruikte «ingang» in
het register is en ook in de toekomst zal blijven. Bovendien zal naar
verwachting de omschakeling naar een totaal nieuwe systematiek hoge
lasten zowel voor de burger als voor de overheid met zich meebrengen.
Een en ander heeft er toe geleid dat gekozen is voor handhaving van het
bestaande - voertuiggebonden - systeem, mede gezien ons voornemen
de vernieuwde registratieregeling zo spoedig mogelijk in te voeren.

Voorts is een aantal varianten voor wat betreft bepaalde onderdelen
van een voertuiggebonden systeem overwogen.

Daarbij is onder meer gedacht aan de invoering van de verplichting om
de motorrijtuigenbelasting en de premie van de wettelijke aansprakelijk–
heidsverzekering motorrijtuigen vooraf - dat wil zeggen voor de afgifte
van het kentekendocument - voor een bepaalde periode, bij voorbeeld
een jaar, te betalen. Dit zou tevens inhouden de verplichting om
gedurende die periode verzekerd te blijven. In dat kader zouden er geen
schorsingsmogelijkheden voor wat betreft de belasting– en verzekerings–
verplichting bestaan. Het belangrijkste voordeel hiervan zou zijn, dat op
deze wijze vaststaat dat aan de desbetreffende verplichtingen is voldaan
voordat tot afgifte van het kentekenbewijs wordt overgegaan. Nadelen
zijn echter dat er onevenredig zware lasten op de burger zouden worden
gelegd ten gevolge van de verplichte betaling ineens voor een bepaalde
periode alsmede dat het huidige verzekeringssysteem fundamenteel zou
moeten worden herzien, hetgeen naar verwachting onder meer zou
leiden tot een aanzienlijke premieverhoging. Om aan deze bezwaren
tegemoet te komen is niet gekozen voor betaling vooraf voor een
bepaalde periode. Voorts is overwogen om voor te schrijven dat bij de
aanvraag van een kentekenbewijs, zowel als het gaat om de eerste
afgifte bij nieuwe of geïmporteerde auto's als wanneer het de afgifte aan
tweede en volgende eigenaren betreft, moet worden aangetoond dat aan
de verzekeringsplicht, voortvloeiend uit de WAM, is voldaan (zonder dat
de premie vooraf behoeft te worden betaald). Ten bewijze van dit feit zou
een vignet op het voertuig moeten worden gevoerd. Om een aantal
redenen is hiertoe niet overgegaan.

In de eerste plaats wordt in de verzekeringsbranche veelvuldig gebruik
gemaakt van tussenpersonen. Dit betekent onder meer dat er enige tijd
verloopt tussen de aanvraag van een verzekering en de definitieve accep–
tatie daarvan door de verzekeringsmaatschappij. Bovendien bestaat de
mogelijkheid dat deze maatschappij de verzekering weigert. Op het
moment van aanvraag van een kentekenbewijs kan derhalve nog niet met
zekerheid worden gesteld dat een dekking voor het voertuig aanwezig is.
In verband hiermee kan bovendien een vignet slechts een zeer beperkte
functie vervullen. Slechts in die gevallen waarin vaststaat dat een verze–
kering tot stand is gekomen zou een vignet kunnen worden afgegeven.
Echter ook dan wordt door middel van het vignet slechts aangetoond dat
op een bepaald moment (de aanvraag van het kentekenbewijs) aan de
verzekeringsplicht is voldaan. Immers, er bestaat geen garantie dat de
verzekering na dit tijdstip niet is beëindigd.

Een en ander zou weliswaar kunnen worden ondervangen door de
verplichting te creëren dat men gedurende een bepaalde periode
verzekerd blijft, doch dit zou zoals eerder is opgemerkt een ingrijpende
wijziging van het bestaande verzekeringssysteem met zich meebrengen,
die bovendien voor alle betrokkenen kostenverhogend zou werken.
Bovendien kan naar onze mening de handhaving van de verzekeringsver–
plichting evengoed geschieden door middel van registercontrole.
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Voorwaarde hiervoor is wel dat de huidige termijn waarbinnen de verze–
kering door de verzekeringsmaatschappij aan de RDW moet worden
gemeld, belangrijk wordt bekort.

Op grond van het vorenstaande moet dit wetsvoorstel uit deregule–
ringsoogpunt als positief worden aangemerkt. De omstandigheid dat het
wetsvoorstel aanzienlijk meer artikelen kent dan de Wegenverkeerswet,
kan aan deze conclusie niet in de weg staan. Deze uitbreiding vindt
immers hoofdzakelijk haar grond in het vastleggen in de wet in formele
zin van de hoofdlijnen en de structurele eiementen van de regelgeving
ten aanzien van de onderscheiden aandachtsgebieden van de wegenver–
keerswetgeving. Een en ander heeft er toe geleid dat diverse bepalingen
die in het kader van de vigerende wegenverkeerswetgeving op het niveau
van de algemene maatregel van bestuur waren vastgesteld, naar de
formele wet zijn overgebracht.

Daarnaast dient te worden bedacht dat diverse in het wetsvoorstel
geregelde deelonderwerpen er toe strekken de geloofwaardigheid van de
voorschriften te vergroten, de effectiviteit daarvan te verbeteren en de
handhaafbaarheid te bevorderen.

ARTIKELEN

Artikelen 1 tot en met 3

De in het eerste lidvan artikel 1 opgenomen omschrijvingen van
begrippen die worden gehanteerd in het bepaalde bij en krachtens de
Wegenverkeerswet 1992, zijn voor het merendeel ongewijzigd overge–
nomen uit de Wegenverkeerswet. Op een enkel punt zijn die omschrij–
vingen gemoderniseerd of hebben zij - zonder dat dit op hun betekenis
van invloed is - anderszins bijstelling ondergaan. Zo is bij voorbeeld in de
omschrijving van het begrip wegen het onderscheid tussen rij– en ander
verkeer komen te vervallen en wordt in de omschrijving van het begrip
motorrijtuigen niet langer onderscheid gemaakt tussen rijtuigen en
voertuigen. Toegevoegd zijn omschrijvingen van de begrippen aanhang–
wagen (onderdeel d), bromfiets (onderdeel e), typegoedkeuring
(onderdeel f), kentekenregister (onderdeel i) en rijbewijzenregister
(onderdeel I). De in de Wegenverkeerswet gegeven omschrijving van het
begrip houder van een motorrijtuig is in verband met de invoering van
een afzonderlijke registratie van aanhangwagens en opleggers uitgebreid
tot een omschrijving van het begrip houder van een motorrijtuig of een
aanhangwagen.

In de aanhef van het eerste lid is tot uitdrukking gebracht dat in lagere
regelgeving afwijkende definities kunnen worden gehanteerd. Deze
mogelijkheid is met name van belang voor de definitie van het begrip
aanhangwagen, dat voor wat betreft de wet is beperkt tot aanhang–
wagens achter motorrijtuigen. In de lagere regelgeving bestaat evenwel
behoefte aan een ruimere definitie die ook aanhangwagens achter
niet-gemotoriseerde voertuigen omvat.

Het tweede lid\s ongewijzigd overgenomen uit artikel 1, tweede lid,
van de Wegenverkeerswet.

Het derde lidvan artikel 1 is gebaseerd op artikel 40, vierde lid, van de
Wegenverkeerswet zoals die bepaling is komen te luiden bij de wet van 1
april 1988, Stb. 164.

In het kader van de in die bepaling geregelde aansprakelijkheid van de
eigenaar of houder van een motorrijtuig voor overtredingen, met dat
motorrijtuig begaan door een onbekend gebleven bestuurder, wordt -
tenzij anders blijkt - degene aan wie het kenteken voor dat motorrijtuig is
opgegeven, beschouwd als eigenaar of houder van dat motorrijtuig. Naar
ons oordeel leent dit uitgangspunt zich in beginsel voor toepassing ten
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aanzien van alle bepalingen van de wet en de daarop berustende
bepalingen die zich richten tot de eigenaar of houder van motorrijtuigen,
aanhangwagens en opleggers.

De in artikel 2 gegeven expliciete opsomming van de belangen ter
behartiging waarvan krachtens de Wegenverkeerswet 1992 regels
kunnen worden vastgesteld, is ontleend aan artikel 2 van de Wegenver–
keerswet zoals die bepaling is komen te luiden bij de Wet van 25 mei
1989, Stb. 225 (uitbreiding van de reikwijdte van de Wegenverkeerswet).
Voor een toelichting op de beweegredenen die tot die uitbreiding hebben
geleid, moge worden verwezen naar de bij die wet behorende memorie
van toelichting alsmede naar de memorie van antwoord.

Artikel 3 bevat een aantal uitzonderingen op de verkeersvoorschriften.
Het is opgenomen in hoofdstuk I omdat de strekking ervan de reikwijdte
van de Wegenverkeerswet 1992 betreft. Het eerste lid heeft betrekking
op de verkeersvoorschriften ten behoeve van het militair verkeer in
vredestijd. Het tweede tot en met het vierde lid hebben betrekking op
buitengewone omstandigheden. Het vijfde lid, ten slotte, is algemeen van
aard en ziet op beide situaties.

De in het eerste //'dvervatte regeling van het militair verkeer in
vredestijd is thans niet in de Wegenverkeerswet opgenomen. Tot 1 juni
1984 bestond voor het militair verkeer een bijzondere regeling op grond
van het koninklijk besluit oorlogsgevaar (Besluit van 10 april 1939, Stb.
181). De intrekking van dit besluit noopte tot een regeling van het militair
verkeer in vredestijd. In afwachting van een definitieve regeling, is een en
ander geregeld in een tijdelijke wet (Wet van 2 december 1982, Stb.
733). Deze tijdelijke wet is onlangs verlengd met het oog op de totstand–
koming van deze wet. Het voorgestelde eerste lid, dat inhoudelijk niet
afwijkt van de tijdelijke regeling, voorziet in een definitieve regeling voor
het militair verkeer in vredestijd.

Het tweede tot en met het vijfde lid - de regelingen voor buiten–
gewone omstandigheden - zijn ontleend aan artikel 45 van de Wegen–
verkeerswet zoals dat artikel recentelijk is gewijzigd bij de wet van 4
februari 1988, Stb. 21.

Het tweede //'dgeeft een regeling voor militair verkeer in buitengewone
omstandigheden. Die regeling houdt in dat bij koninklijk besluit kan
worden bepaald dat in dat besluit aan te wijzen bepalingen zoals die in
de vredesregeling militair verkeer worden genoemd, in buitengewone
omstandigheden niet van toepassing zijn op het militair verkeer. De
regelingen voor militair verkeer zoals die worden gegeven op grond van
het eerste en tweede lid zijn zowel op de Nederlandse strijdkrachten als
op de in Nederland aanwezige bondgenootschappelijke strijdkrachten
van toepassing.

Artikel 45, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet geeft de
mogelijkheid voor buitengewone omstandigheden op bij algemene
maatregel van bestuur aan te wijzen overheidsdiensten bepalingen van
de wegenverkeerswetgeving en provinciale en plaatselijke verkeersvoor–
schriften niet van toepassing te verklaren.

Aan deze bepaling is uitvoering gegeven bij koninklijk besluit van 29
september 1954 (Stb. 461), waarbij voor politie, brandweer, genees–
kundige diensten en rampenbestrijdingsorganisaties is aangegeven welke
bepalingen van de wegenverkeerswetgeving in buitengewone omstandig–
heden van toepassing zijn voor die overheidsdiensten. Deze constructie
is overgenomen in artikel 3, derde lid.
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Het vierde en vijfde //c/zijn overgenomen uit artikel 45 van de Wegen–
verkeerswet.

De sanctie op overtreding van door het militair gezag in geval van staat
van oorlog of staat van beleg (op grond van het vierde lid) vast te stellen
regels, is in verband met de in hoofdstuk I van deze memorie toegelichte
systematiek ondergebracht in hoofdstuk XI Strafbepalingen.

Vermeld dient nog te worden dat in het tweede en derde lid, vooruit–
lopend op de in de Notitie uitvoering door de wetgever van artikel 103
van de Grondwet (kamerstukken II, 20028, nrs. 1 t/m 4; Handelingen II,
blz. 87-4691 t/m 87-4709) voorgestelde harmonisatie, de terminologie
voor de omstandigheden waaronder die leden toegepast kunnen worden,
reeds zodanig is aangepast dat de overgang met de uiteindelijke harmo–
nisatie van zowel terminologie als procedure minder groot zal zijn. Voor
toepassing van het tweede en derde lid moet gedacht worden aan
situaties waarbij het nodig is gebruik te maken van de Oorlogswet voor
Nederland (Stb. 1964, 337) of de Wet buitengewone bevoegdheden
burgerlijk gezag (Stb. 1952, 361). Deze gedeeltelijke harmonisatie kon in
het vierde lid op dit moment niet worden doorgetrokken daar dit qua
inhoud te sterk op het bestaande systeem van de Oorlogswet voor
Nederland is afgestemd. Dit probleem wordt bij de volledige harmoni–
satie van terminologie en procedure opgelost doordat het systeem van
de Oorlogswet voor Nederland dan wordt gewijzigd.

Artikel 4

Dit artikel bevat de grondnorm voor een veilig en ordelijk verloop van
het verkeer op de weg. Het geeft geen precieze regels voor het gedrag in
een concrete situatie.

Integendeel, het geeft aan dat het gedrag, in welke situatie dan ook,
telkens wordt beheerst door de grondnorm dat men zich zodanig dient te
gedragen dat geen gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden
veroorzaakt en dat het verkeer op de weg niet wordt gehinderd of kan
worden gehinderd.

Deze algemene bepaling vervangt het huidige artikel 25 van de
Wegenverkeerswet dat thans als grondnorm kan worden aangemerkt.
Artikel 4 is echter op een aantal punten ruimer dan genoemd artikel 25,
terwijl voorts een aantal bezwaren dat aan dat artikel kleeft in de nieuwe
bepaling wordt weggenomen. Ten slotte is er sprake van een min of
meer gewijzigde opvatting ten aanzien van de functie die een algemene
bepaling als bedoeld, in de wegenverkeerswetgeving heeft.

Wat betreft dit laatste wordt gewezen op de discussies in het verleden
rond de aanvaardbaarheid van artikel 25 als vangnet voor ongewenst
verkeersgedrag dat niet onder een concreet geformuleerde norm valt.
Artikel 25 zou blijk geven van legislatieve onmacht. Hoewel deze kwalifi–
catie in de jurisprudentie noch in de literatuur algemeen werd gedeeld, is
bij het vaststellen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens in
1966, niettemin getracht een algemene bepaling als artikel 25 overbodig
te maken. Bij het vaststellen van dat reglement is gepoogd voor iedere
denkbare situatie een concrete norm te geven. Het is overigens niet
gelukt; artikel 25 bleef noodzakelijk. Erkend moest worden dat niet ieder
gedrag, iedere denkbare situatie, vooraf in een concrete norm kan
worden ondergebracht.

De gewijzigde opvatting waarover hiervoor werd gesproken, is met
name gelegen in het feit dat thans niet alleen wordt erkend dat niet voor
elke situatie een concrete norm kan worden gegeven, doch ook dat een
daarop gericht streven tot ongewenste regelverdichting kan leiden. Dit
laatste is een ontwikkeling waarmee, zo is hiervoor reeds betoogd, bij dit
wetsvoorstel wordt gebroken. In dit verband kan tevens worden
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verwezen naar het nieuwe Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 (RVV 1990) waar in het kader van de deregulering bewust is
gekozen voor het beperken van de verkeersvoorschriften tot de basis–
regels die voor een veilig en ordelijk verloop van het verkeer noodzakelijk
zijn. Te ver afdalen in verfijningen door voor iedere situatie een regel te
willen voorschrijven is een onderschatting van de complexiteit van het
hedendaagse verkeer en een miskenning van de creativiteit en verant–
woordelijkheid die de hedendaagse weggebruiker moet bezitten en als
regel ook bezit. Die creativiteit en verantwoordelijkheid vormen tegelij–
kertijd de andere kant van de medaille. Het handelen naar eigen inzicht
en verantwoordelijkheid draagt ertoe bij, zo is de laatste jaren wel
gebleken, dat daar waar de regelgeving te ver is doorgeschoten, zij
massaal wordt genegeerd. De geloofwaardigheid van de voorschriften,
ook die welke voor de verkeersveiligheid van het grootste belang zijn,
neemt daardoor sterk af.

Uit het vorenstaande blijkt dat het voorgestelde artikel 4 niet
voortkomt uit legislatieve onmacht, doch een noodzakelijk middel vormt
als aanvulling op de basisregels. Daar waar de eigen verantwoorde–
lijkheid van de weggebruiker te kort schiet, zal de algemene bepalmg als
vangnet voor ongewenst gedrag uitkomst moeten bieden. Dit in
aanvulling op de concrete normen, de basisregels voor het gedrag van de
verkeersdeelnemer, zoals die in met name het RVV 1990 zijn vervat.
Gezien die nauwe relatie tussen de algemene bepaling en de in het RW
1990 op te nemen voorschriften, bestond aanvankelijk het voornemen de
algemene bepaling op te nemen in het RVV 1990. Van dit voornemen is
ten slotte afgezien gelet op het brede karakter van de algemene
bepaling: het is een grondnorm waaraan ieder handelen dat van invloed
is op de veiligheid en de vrijheid op weg moet kunnen worden getoetst.
Dat rechtvaardigt een plaats in de formele wet.

Artikel 4 ziet in beginsel op ieder gedrag dat invloed heeft op de
veiligheid en de vrijheid van het verkeer op de weg. In dat opzicht is deze
bepaling ruimer dan artikel 25 van de Wegenverkeerswet. Het laatstge–
noemde artikel eist dat het verboden gedrag op de weg plaatsvindt.
Daarin schuilt tevens de beperking van artikel 25. Tegen gedrag buiten
de weg, waarvan men kan weten dat dit tot gevaarlijke situaties op de
weg leidt of kan leiden, kan niettemin niet op grond van artikel 25
worden opgetreden. Gedacht kan worden aan het verbranden van hooi in
een aan een drukke weg liggend weiland, waarbij een dichte rook het
zicht ter plaatse ernstig beperkt. Met de thans voorgestelde redactie kan
tegen een dergelijk gedrag wel worden opgetreden.

Een ander punt waarop artikel 4 zich onderscheidt van artikel 25,
betreft de functie van deze bepaling ter zake van de doorstroming - de
vrijheid - van het verkeer. Artikel 25 ziet uitsluitend op de meest
vergaande vorm van aantasting van de doorstroming: het daadwerkelijk
belemmeren van de vrijheid van het verkeer. De hiervoor vermelde
aanvullende functie die artikel 4 zal gaan vervullen vereist dat ook tegen
minder vergaande inbreuken op de doorstroming van het verkeer of de
kans daarop, moet kunnen worden opgetreden. De gekozen formulering
dat het verboden is zich zodanig te gedragen dat het verkeer op de weg
wordt gehinderd of kan worden gehinderd, biedt die mogelijkheid.
Overigens is het niet de bedoeling dat bij iedere vorm van hinder de
algemene bepaling zal worden toegepast. Immers, lichte vormen van
hinder zijn in het hedendaagse verkeer niet te vermijden. De bepaling
strekt er slechts toe evidente vormen van gevaar of hinder aan te pakken.

Anders dan in artikel 25 is in de bepaling niet opgenomen dat het
gedrag, in dit geval het hinderen, slechts strafbaar is indien dit zonder
noodzaak geschiedt.
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Het bestanddeel «zonder noodzaak» is door de rechter steeds
uitgelegd als «zonder verkeersnoodzaak».

Niet goed valt in te zien hoe een strafbaar hinderen kan voortvloeien
uit gedrag waartoe iemand door de verkeersomstandigheden wordt
genoodzaakt. Zodra andere verkeersverplichtingen dwingen tot
«hinderen» - bij voorbeeld de links afslaande automobilist die op het
tegemoetkomende verkeer wacht, «hindert» daarbij de achter hem
rijdende automobilist die rechtdoor wil - is er geen sprake van strafbaar
hinderen in de zin van artikel 4. Er bestaat derhalve geen behoefte aan
het expliciet opnemen van het bestanddeel «zonder noodzaak».

Ten slotte zijn de strafmaxima op overtreding van een in een reglement
opgenomen concrete bepaling en de voorgestelde algemene bepaling in
de wet, gelijk getrokken (artikel 167, eerste lid).

De reden hiervoor is, dat geen aanleiding bestaat overtreding van de
algemene bepaling zwaarder aan te rekenen dan overtreding van een
concrete norm. Daarmee zijn tevens de problemen ter zake van
samenloop van strafbare feiten, die zich thans wel voordoen, wegge–
nomen. Bedoelde problemen doen zich voor indien een gedraging
overtreding van zowel de algemene norm (thans artikel 25 van de
Wegenverkeerswet) als van een concrete norm uit het reglement,
oplevert. In dat geval moet veelal ingevolge artikel 55, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht, de bepaling waarbij de zwaarste hoofdstraf is
gesteld, worden toegepast. Door de strafmaxima gelijk te stellen doet dit
probleem zich in de toekomst niet meer voor.

Overigens zal in de praktijk een overtreding van een concrete norm
veelal een gedraging opleveren waartegen kan worden opgetreden op
grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoor–
schriften. Bij overtredingen van het onderhavige artikel is dat niet
mogelijk, omdat deze gedragingen zich moeilijk vooraf in concreto laten
omschrijven. Daartegen zal in voorkomende gevallen dan ook steeds
langs strafrechtelijke weg moeten worden opgetreden.

Artikel 5

Dit artikel heeft betrekking op aan schuld te wijten gevaarzettend
gedrag waaruit een verkeersongeval voortvloeit met als gevolg de dood
of ernstig letsel voor een ander. Het komt in de plaats van het huidige
artikel 36 van de WVW. Afgezien van een sterke vereenvoudiging van de
redactie en een wijziging in de systematiek - de voorgestelde bepaling
bevat niet zoals artikel 36 van de WVW, de op overtreding van het
voorschrift gestelde sanctie en evenmin de strafverzwaring indien de
overtreding onder invloed van bij voorbeeld alcohol is begaan; deze
elementen zijn opgenomen in artikel 165 - is de strekking van de
bepaling inhoudelijk uitgebreid. De wijzigingen ten opzichte van
genoemd artikel 36 zullen hierna puntsgewijs worden besproken.

De tekst van het huidige artikel 36 stamt in grote lijnen nog uit de
jaren dertig. Bij het vaststellen daarvan is destijds getracht iedere vorm
waarin zich een ongeval met het te vermijden gevolg zou kunnen
voordoen, in het artikel te omschrijven. Dat heeft ertoe geleid dat het
ontstaan van een verkeersongeval is ontleed. Het ongeval kan zijn
ontstaan bij gelegenheid van een botsing, aan– of overrijding met een
motorrijtuig of bij gelegenheid van enige handeling ter voorkoming van
een botsing, aan– of overrijding met dat motorrijtuig.

In de praktijk is het echter niet van belang of het verkeersongeval een
botsing, aan– of overrijding betreft en evenmin of het ongeval voortvloeit
uit een - mislukte - poging van een ander een dreigende botsing, aan– of
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overrijding te voorkomen. Ook in de jurisprudentie blijkt de Hoge Raad
(o.m. HR 1-5-1973, NJ 399; HR 2-6-1964, VR 106 en HR 9-6-1964, VR
108) geen grote waarde te hechten aan het onderscheid «botsing, aan–
of overrijding». De rechter behoeft bij de bewezenverklaring ook geen
keuze te maken. Als hij een keuze maakt, moet zulks wel uit de bewijs–
middelen voortvloeien.

Waar het om gaat is dat er een aan schuld te wijten ongeval heeft
plaatsgevonden. Het kan derhalve zijn dat een bestuurder door
verwijtbaar gedrag zelf een ongeval, een botsing, aan– of overrijding
veroorzaakt; het kan ook zijn dat het verwijtbare gedrag van die
bestuurder een ander noopt tot handelingen die, doordat die handelingen
niet het beoogde effect hebben, tot een ongeval leiden met het te
vermijden ernstige gevolg. In beide gevallen is echter sprake van een aan
schuld van een bestuurder te wijten verkeersongeval. Om die reden is in
artikel 5 gekozen voor een eenvoudige en duidelijke redactie, Inhoudelijk
treedt er op dit punt derhalve geen wijziging op ten opzichte van artikel
36 van de Wegenverkeerswet. Ook voor wat betreft de inhoud van het
begrip schuld is geen wijziging beoogd. Vereist is dus dat er ten minste
sprake is van aanmerkelijke onvoorzichtigheid of onoplettendheid.

Een inhoudelijke wijziging ten opzichte van het bestaande artikel 36 is
de verruiming van de groep verkeersdeelnemers tot wie de nieuwe
bepaling zich richt. De beperking van het verbod tot bestuurders van
motorrijtuigen zoals dat bij artikel 36 het geval is, is komen te vervallen.
Die beperking was gezien in het licht van de tijd waarin de Wegenver–
keerswet tot stand kwam - de jaren 30 - begrijpelijk. Toentertijd werd
het motorrijtuig, sterker dan thans het geval is, bij uitstek gezien als het
voertuig waarmee ernstige ongevallen als waarop de bepaling het oog
heeft, konden worden veroorzaakt. Het is echter onmiskenbaar dat ook
verkeerde manoeuvres van fietsers en voetgangers en zelfs passagiers -
bij voorbeeld als zij onoplettend een portier openen - tot zeer ernstige
ongevallen met dodelijke afloop of tot zeer ernstig letsel kunnen leiden.
Er bestaat dan ook geen goede grond strafrechtelijke aansprakelijkheid
voor aan schuld te wijten verkeersongevallen met ernstige afloop, te
beperken tot bestuurders van motorrijtuigen. Artikel 5 richt zich bijgevolg
tot een ieder.

Een ander punt waarop artikel 5 zich onderscheidt van artikel 36 van
de Wegenverkeerswet, \s de omschrijving van letsel dat weliswaar niet
onder het begrip zwaar lichamelijk letsel valt, doch dat wel zo ernstig is
dat sanctionering ingevolge artikel 5 op haar plaats is. Artikel 36
omschrijft dit letsel als «zodanig lichamelijk letsel waaruit tijdelijke ziekte
of verhindering in de uitoefening zijner ambts-of beroepsbezigheden
ontstaat».

Naar de huidige opvattingen lijkt het niet juist de ernst van het feit
waarvan een verwijt wordt gemaakt, te relateren aan het al dan niet
gehinderd worden in de «ambts– of beroepsbezigheden».

Veeleer is bepalend of iemand wordt gehinderd in de uitoefening van
zijn normale bezigheden, ongeacht of dit «ambts– of beroepsbezig–
heden» zijn. Artikel 5 voorziet in een aanpassing in vorenbedoelde zin.

Hiervoor is aangegeven op welke punten artikel 5 afwijkt van artikel 36
van de Wegenverkeerswet. Ten aanzien van de voor deze bepaling zo
kenmerkende dubbele causaliteit - de causaliteit tussen de schuld en de
dood of het zwaar lichamelijk letsel alsmede het causaal verband tussen
het ongeval en deze gevolgen - treedt geen wijziging op. Wel brengt de
gewijzigde redactie mee dat die dubbele causaliteit anders van opzet
wordt. In de voorgestelde bepaling wordt primair causaal verband geëist
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tussen de schuld en het ongeval en vervolgens tussen het ongeval en het
gevolg.

Aangezien deze wijziging niet inhoudelijk van aard is, heeft zij geen
invloed op de vervolging en berechting van de hier aan de orde zijnde
feiten.

Ten slotte dient hier aandacht te worden besteed aan de gewijzigde
systematiek die voor de strafbaarstelling van de door deze bepaling
bestreken feiten is gehanteerd. Zoals in het algemeen deel van deze
memorie reeds is uiteengezet, zijn alle strafbepalingen in een afzonderlijk
hoofdstuk (Hoofdstuk XI) ondergebracht. Op die plaats is ook het
verschil in strafbedreiging afhankelijk van de ernst van het feit - de dood
of ernstig letsel - tot uitdrukking gebracht. Deze opzet bracht tevens
mee dat de bepalingen ter zake van strafverzwaring indien het feit onder
invloed van bij voorbeeld alcohol is begaan, ook in hoofdstuk XI zijn
opgenomen. Evenals thans is daarbij in alle gevallen sprake van een
misdrijf.

Artikel 6

Artikel 6 bevat het zogenaamde vluchtmisdrijf; het dient ter vervanging
van artikel 30, eerste lid, van de huidige Wegenverkeerswet (het tweede
lid is ondergebracht in artikel 173 van het wetsvoorstel; het wordt hierna
besproken).

In de praktijk blijkt de huidige bepaling op een enkel punt na goed
toepasbaar. Vandaar dat de kern in de voorgestelde bepaling is overge–
nomen.

De voorgestelde aanpassingen strekken er toe:
a. de enkele problemen die in de praktijk zijn gebleken te onder–

vangen;
b. de bepaling in overeenstemming te brengen met de jurisprudentie

ter zake;
c. de bepaling, voor zoveel verantwoord, in overeenstemming te

brengen met de betrokken regeling in het Verdrag van Wenen inzake het
wegverkeer;

d. de redactie af te stemmen op overige relevante bepalingen in
hoofdstuk II van het wetsvoorstel.

De kern van de bepaling

Evenals in artikel 30 van de Wegenverkeerswet is geregeld, mag ook
volgens de voorgestelde bepaling degene die bij een verkeersongeval is
betrokken of anderszins een ongeval heeft veroorzaakt, in twee gevallen
de plek des onheils niet of niet zonder meer verlaten.

In het eerste geval mag hij zulks slechts als hij, indien bij dat ongeval
een ander is gedood of gewond dan wel schade aan een ander is toege–
bracht, behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn
identiteit en, voor zover hij met een motorrijtuig reed, tevens die van dat
motorrijtuig.

In het tweede geval mag hij de plaats van het ongeval niet verlaten
indien een ander die bij dat ongeval is gewond, daardoor in hulpeloze
toestand wordt achtergelaten.

Het betreft hier dus twee totaal verschillende gevallen.
In het eerste dient degene die ten gevolge van een ongeval is

gedupeerd in de gelegenheid te worden gesteld desgewenst de verze–
kering(en) van de andere bij het ongeval betrokkene te kunnen
aanspreken. Het gaat hier primair om de WA-verzekering. De
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gedupeerde heeft daartoe gegevens van die ander nodig: zijn naam,
adres etc. alsmede voor zover door die ander met een motorrijtuig is
gereden, gegevens van dat motorrijtuig (met name het kenteken indien
het motorrijtuig kentekenplichtig is).

Aangetekend zij dat die mogelijkheid van het vaststellen van de
identiteit los staat van de schuldvraag. Naderhand kan blijken dat het
aanspreken van de verzekering van de tegenpartij ongegrond is,
aangezien de gedupeerde volledig zelf aansprakelijk is voor de gevolgen
van het ongeval. De beoordeling van die schuldvraag is echter irrelevant
als het ongeval net heeft plaatsgevonden. Betrokkenen dienen dan zo
veel mogelijk over en weer de gegevens uit te wisselen opdat de afwik–
keling van de schade etc. naderhand op een behoorlijke wijze kan
geschieden.

De verplichting de ander in de gelegenheid te stellen tot het verza–
melen van de benodigde gegevens wordt dermate essentieel geacht dat
het verzaken daarvan reeds bij de totstandkoming van artikel 30 van de
Wegenverkeerswet als misdrijf strafbaar werd gesteld. Er is thans des te
meer aanleiding dit te continueren gegeven de fors gegroeide mobiliteit,
met name met motorrijtuigen, in de loop der decennia.

Het tweede geval betreft de plicht een ander bij te staan indien hij ten
gevolge van het ongeval ernstig is gewond. Evenals in het eerste geval is
het hier irrelevant of en in hoeverre degene die bij een ongeval is
betrokken daaraan schuld draagt. Ook indien naderhand zou worden
vastgesteld dat de gewonde zelf volledig voor de gevolgen van het
ongeval aansprakelijk is, is het niet verantwoord die gewonde aan zijn lot
over te laten.

Gelet op het karakter van het voorschrift behoeft het geen verbazing te
wekken dat het schenden van deze verplichting van meet af aan als
misdrijf strafbaar is gesteld. Vanzelfsprekend wordt voorgesteld hierin
geen verandering te brengen.

Artikel 30 van de Wegenverkeerswet blijkt helaas veelvuldig en zelfs in
toenemende mate te worden overtreden.

In het rapport van de subcommissie verkeer dat als bijlage V bij het
interimrapport van de Commissie kleine criminaliteit is gevoegd, zijn
daarover interessante beschouwingen aan te treffen.

De subcommissie wijst er op (pag. 128) dat het aantal ter kennis van
de politie gekomen gevallen van doorrijden na een ongeval in de periode
1975-1982 meerdan verdubbeld is (11 500 zaken in 1975; 26000
zaken in 1982), terwijl het ophelderingspercentage in die periode is
gedaald van ongeveer de helft in 1975 tot ongeveer een derde in 1982.
In de jaren daarna heeft dit beeld geen verandering ondergaan.

De subcommissie constateert - met enige voorzichtigheid - dat uit de
schaarse voor Nederland toepasbare cijfers kan worden afgeleid dat het
doorrijden vooral in het weekeinde plaatsvindt en voorts relatief vaak
gedurende de nachtelijke uren. Bovendien blijken doorrijders vaker dan
andere bestuurders de verzekeringsplicht te negeren. Ten slotte blijkt er
in veel gevallen sprake te zijn van overschrijding van het toegestane
alcoholgehalte.

Hoewel dit niet uit de betrokken onderzoekingen blijkt, neemt de
subcommissie aan dat het rijden zonder rijbewijs ook van invloed is op
het gedrag na een ongeval. Ook het in 1982 ingevoerde bonus-malus
systeem bij autoverzekeringen blijkt op het doorrijden na een ongeval
van invloed te zijn. De subcommissie verwijst ter zake naar het
jaarverslag over 1982 van het Waarborgfonds autoverkeer.

De subcommissie komt tot de conclusie dat de angst van een bij een
ongeval betrokken bestuurder dat bekend wordt dat hij een of meer
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verplichtingen heeft genegeerd te zamen met de omstandigheid dat het
bekend maken van zijn identiteit van invloed is op de hoogte van de
premie van de autoverzekering, in belangrijke mate de omvang van het
betrokken delict bepaalt. Het terugdringen van de omvang van deze vorm
van verkeerscriminaliteit zal dan ook volgens de subcommissie in de
eerste plaats moeten worden gevonden in het bestrijden van de overtre–
dingen op het gebied van het rijden onder invloed van alcohol en ten
aanzien van de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en de rijbe–
wijzen.

De conclusies in het interim-rapport van de Commissie kleine crimina–
liteit zijn al eerder door het kabinet onderschreven (beleidsplan Samen–
leving en criminaliteit). Op deze plaats herhalen wij - voor zover nodig -
onze instemming.

Op het gebied van de aanbevelingen van de Commissie werd en wordt
het nodige gedaan. Wij wijzen in dit verband op de invoering - bij de wet
van 1 juli 1987, Stb. 315 -

van de ademanalyse als bewijsmiddel ter zake van het rijden onder
invloed van alcohol, het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel
inzake de invordering en inhoudmg van rijbewijzen (kamerstukken II,
1987-1988, 20 591) en de bij het onderhavige wetsvoorstel voorge–
stelde wijzigingen op het gebied van de voertuigregistratie en de rijbe–
wijzen. Ook op het gebied van de verzekeringsplicht is de handhaving
verscherpt. Wij hopen dat aldus een betere naleving van de bepalingen
inzake het stoppen na een ongeval kan worden gerealiseerd.

De voorgestelde aanpassingen

Het ondervangen van enkele in de praktijk gebleken problemen

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet verbiedt
het de betrokken weggebruikers na een ongeval «door te rijden of weg te
rijden» voordat de identiteit etc. behoorlijk is kunnen worden vastgesteld.
Op grond van deze redactie is het de betrokken verkeersdeelnemers niet
verboden na het ongeval weg te lopen (verwezen wordt in dit verband
naar het arrest van het Hof Leeuwarden van 22 februari 1955, VR 1955,
40, waar de verdachte die met de bromfiets aan zijn hand wegliep werd
vrijgesproken, en naar het arrest van de Hoge Raad van 11 november
1969, NJ 1970, 103; VR 1970, 43; in de betrokken zaak verwijderde de
verdachte zich onder achterlating van het voertuig; de Hoge Raad vond
dat hij terecht was vrijgesproken). Ook valt nietonder de bepaling degene
die zich na een ongeval van de plaats daarvan laat wegvoeren als inzit–
tende van een door een ander bestuurd motorrijtuig (Hof Den Bosch, 29
mei 1963, VR 1963, 105). Gelet op de doelstelling van de bepaling
dienen vanzelfsprekend ook in deze gevallen de betrokkenen onder de
reikwijdte van de bepaling te vallen. Zulks is gerealiseerd door de term
«de plaats van het ongeval te verlaten» te kiezen.

Artikel 30, eerste lid, van de Wegenverkeerswet richt zich niet tot
iedere weggebruiker. Met name vallen de voetgangers en de ruiters niet
onder het voorschrift. In de praktijk is het nuttig gebleken de bepaling te
richten tot alle verkeersdeelnemers, zodat ook in het geval een
voetganger of een ruiter bij een ongeval is betrokken of een ongeval
heeft veroorzaakt, de identiteit moet worden opgegeven. In de voorge–
stelde redactie wordt dit tot uitdrukking gebracht door te spreken van
«degene die».

Hierbij zij aangetekend dat de voorgestelde redactie impliceert dat de
bepaling zich niet langer richt tot degene die na het ongeval het stuur
van de bij het ongeval betrokken bestuurder overneemt en vervolgens
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wegrijdt zonder dat de identiteit is kenbaar gemaakt. Zulks moet op
grond van de jurisprudentie thans worden aangenomen. Ter zake wordt
verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 22 november 1966, NJ
1967, 94 (de Hoge Raad overwoog dat in artikel 30 van de Wegenver–
keerswet niet valt te lezen, dat de aanrijdende en wegrijdende bestuurder
één en dezelfde persoon moet zijn).

Naar ons oordeel brengt de ratio van de bepaling met zich mee dat het
voorschrift zich richt tot degene die mogelijkerwijs civielrechtelijk
aansprakelijk kan worden gesteld voor zijn gedragingen. Dit neemt niet
weg dat in sommige gevallen degene die het stuur overneemt, laakbaar
gedrag kan worden verweten. Toepassing van de deelnemingsbepalingen
in het Wetboek van Strafrecht kan alsdan uitkomst bieden om deze
bestuurder ten minste als medeplichtige aan te spreken.

Voorts is in de aanhef van het voorgestelde artikel 6 ter vervanging van
«eenige handeling ter voorkoming van botsing met of aan– of overrijding
door», zoals gebezigd in artikel 30 van de Wegenverkeerswet, voorge–
steld «door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt». Met
deze formulering wordt duidelijker dan thans het geval is, aangegeven
dat degene tot wie de bepaling zich richt, niet zelf direct betrokken
behoeft te zijn bij het verkeersongeval. Men denke aan de bestuurder die
ten onrechte geen voorrang verleent waardoor een voorrangsgerechtigde
bestuurder moet uitwijken ten gevolge waarvan hij tegen een ander
voertuig botst, en aan de bestuurder die - al dan niet in strijd met een
uitdrukkelijk keerverbod - keert waardoor achter hem een kettingbotsing
ontstaat. Aangetekend zij dat het hier niet van belang is of en in hoeverre
bestuurders die door deze gedragingen bij een verkeersongeval zijn
betrokken hiervoor ook zelf (mede) aansprakelijk zijn, bij voorbeeld
omdat zij te snel reden. Van belang is hier dat de bestuurder die de
verkeersfout maakte mogelijk civielrechtelijk aansprakelijk is en uit dien
hoofde zijn gegevens aan de andere betrokken weggebruikers moet
meedelen.

Ten slotte is de in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Wegenver–
keerswet vervatte beperking dat bij het toebrengen van schade de
identiteit slechts behoeft te worden kenbaar gemaakt als deze schade
aan een ander dan een inzittende van het voertuig is toegebracht, komen
te vervallen De aan de huidige bepaling ten grondslag liggende
opvatting dat de inzittende van een voertuig de identiteit van de
bestuurder en van het voertuig kent, blijkt in de praktijk niet volledig op
te gaan. Men denke hier aan de meerijdende lifter. Er is derhalve
aanleiding bedoelde restrictie op te heffen.

Aanpassing van de bepaling naar aanleiding van de jurisprudentie

Van overtreding van artikel 30, eerste lid, van de Wegenverkeerswet is
slechts sprake indien wordt bewezen dat de doorof wegrijdende
bestuurder zich in meerdere of mindere mate ervan bewust moet zijn
geweest, dat een ongeval is ontstaan met een of meer van de in
onderdeel a aangeduide gevolgen. Gewezen wordt op onder andere HR
17 mei 1955, NJ 1956, 3; HR 19 juni 1956, NJ 1956, 529; HR 10
oktober 1972, VR 1973, 3 en HR 15 mei 1973, VR 1974, 4. Dit subjec–
tieve element is niet met zoveel woorden in het huidige artikel 30 gefor–
muleerd; de Hoge Raad leest het er echter in.

Naar ons oordeel bestaat er thans alle aanleiding dit subjectieve
element in de wettekst tot uitdrukking te brengen. Het hanteren van de
term «naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden» komt ons daarbij
geschikt voor.
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Deze term wordt naar tevredenheid ook in bepalingen in het Wetboek
van Strafrecht gebruikt. Gewezen wordt op de artikelen 240a (hij die een
afbeelding of voorwerp ... vertoont aan een minderjarige van wie hij weet
of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar) en
272 (hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden, dat hij uit hoofde van ambt etc. verplicht is het te bewaren
...). Het bevorderen van de toegankelijkheid van de wetgeving brengt met
zich mee dat waar mogelijk met elkaar overeenstemmende terminolo–
gieën worden gebezigd Zoals gezegd achten wij de voorgestelde
redactie een adequate vertalmg van de jurisprudentie ter zake.

Met het oog op het vorenstaande wordt het meerbedoelde subjectieve
element tevens in onderdeel b van artikel 6 gebezigd ter vervanging van
het woord «opzettelijk» dat thans in onderdeel b van het eerste lid van
artikel 30 van de Wegenverkeerswet wordt gebruikt. Onder «opzettelijk»
moet ook de voorwaardelijke opzet begrepen worden geacht. Aldus
beschouwd is hantering van «naar hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden», mede gelet op de wenselijkheid van zoveel mogelijk
uniforme terminologie, alleszins verantwoord.

Volgens artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Wegen–
verkeerswet mag na een ongeval pas worden door– of weggereden als

de identiteit «behoorlijk is kunnen worden vastgesteld». Uit de jurispru–
dentie moet worden afgeleid dat hiervan eerst sprake is indien de
gelegenheid tot vaststelling heeft bestaan voor de gelaedeerde of voor
iemand die geacht kan worden de belangen van de gelaedeerde waar te
nemen (HR 16 december 1980, NJ 1981, 431, VR 1981, 45). Wij achten
het geboden deze interpretatie door te laten klinken in de wettekst. Wij
stellen daartoe de volgende tekst voor: «behoorlijk de gelegenheid heeft
geboden tot de vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een
motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig».

Aanpassing aan het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer

Artikel 6 is mede ten gevolge van de hiervoor toegelichte aanpas–
singen in belangrijke mate in overeenstemming gebracht met artikel 31
van het bovengenoemde verdrag. Aangezien bij het wetsvoorstel tot
goedkeuring van dit verdrag - dit wetsvoorstel wordt thans voorbereid -
uitgebreid op deze bepaling zal worden ingegaan, wordt hier volstaan
met de constatering dat slechts op een onderdeel de verdragsbepaling
niet wordt gevolgd.

Het in bedoeld artikel 31, eerste lid, onderdeel d, vervatte voorschrift
om onder de daar bedoelde omstandigheden de politie te waarschuwen
is niet in overeenstemming met het Nederlandse uitgangspunt dat
verdachten zich zelf niet behoeven te belasten.

Enkele in de verdragsbepaling vervatte verplichtingen zijn evenmin in
artikel 6 aan te treffen. In deze gevallen is de betrokken materie echter
elders in de wetgeving geregeld. Het gaat hier met name om het
vermijden van extra gevaar voor het verkeer (onderdeel a van het eerste
lid van artikel 31 van het verdrag), dat voldoende door artikel 4 van dit
wetsvoorstel wordt bestreken, en het uitwissen van sporen (onderdeel b
van het eerste lid van artikel 31), dat in artikel 189 van het Wetboek van
Strafrecht wordt geregeld.

Aanpassingen in verband met de structuur van hoofdstuk II

In de aanhef van artikel 6 wordt in plaats van «botsing, aanof
overrijding» zoals gebezigd in het eerste lid van artikel 30 van de Wegen–
verkeerswet, de term «verkeersongeval» gehanteerd. Deze wijziging
houdt verband met de omstandigheid dat deze term ook wordt gebruikt

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22030, nr. 3 73



in artikel 5van het wetsvoorstel en afstemming van de begrippen dienstig
is. Ter zake wordt naar de toelichting op artikel 5 verwezen.

Voorts wordt in onderdeel b van artikel 6 in plaats van «waarbij een
mensch letsel heeft bekomen» gesproken van «aan wie letsel is toege–
bracht» aangezien deze meer moderne redactie tevens in artikel 5 wordt
gebezigd. Verwezen wordt naar de toelichting op dat artikel.

Terzijde wordt nog opgemerkt dat in onderdeel b van artikei 6 het
element «de gezondheid van een mensch is benadeeld» niet is overge–
nomen aangezien in de praktijk slechts het toebrengen van letsel relevant
is.

Het tweede lid van artikel 30 van de Wegenverkeerswet is, zoals
hiervoor reeds is opgemerkt, ondergebracht in hoofdstuk XI van het
wetsvoorstel (artikel 173). De redactie is in overeenstemming gebracht
met de formulering in artikel 6.

Artikel 7

Deze bepaling verbiedt het onder invloed van alcohol of een andere
stof waardoor de rijvaardigheid kan verminderen, besturen of doen
besturen van een voertuig. Wat betreft het gebruik van alcoholhoudende
dranken, zijn daartoe in het tweede lid de grenzen aangegeven
waarboven het besturen van een voertuig niet is toegestaan. Voorts
verbiedt de bepaling het geven van rij-onderricht aan een persoon die
onder zodanige invloed een motorrijtuig onder toezicht bestuurt. De
voorschriften ter zake, die thans in artikel 26 van de Wegenverkeerswet
zijn opgenomen, zijn nog recent (bij de wetvan 1 juli 1987 Stb. 315)
aangepast. Bij die wet is de mogelijkheid ingevoerd door middel van
ademanalyse het alcoholgehalte vast te stellen Het artikel is aileen in die
zin gewijzigd, dat de in het eerste en het tweede lid bedoelde verboden
zich nu ook uitstrekken tot degene die bij rijden onder toezicht als feite–
lijke bestuurder optreedt. In die situatie slaat de term «bestuurder»
immers op de toezichthouder als juridische bestuurder (zie artikel 1,
eerste lid, onderdeel I). Verder is de redactie van het derde lid wat
vereenvoudigd.

Artikel 8

Dit uit zes leden bestaande artikel ziet op een aantal bijzondere
situaties waarbij het verboden is op de weg een motorrijtuig of een
motornjtuig van een bepaalde categorie te besturen of te doen besturen
Het verbod een motorrijtuig op de weg te besturen terwijl de
bevoegdheid daartoe bij rechterlijke uitspraak is ontzegd (eerste lid) en
het verbod op de weg een motorrijtuig te besturen terwijl het daarvoor
vereiste rijbewijs ongeldig is verklaard (tweede lid), zijn overgenomen uit
de Wegenverkeerswet (artikel 32). In de voorgestelde redactie is echter
ook degene die als juridische bestuurder optreedt, onder het bereik van
deze bepalingen gebracht. Daarnaast is een voorziening getroffen die het
degene wiens rijbewijs ongeldig is verklaard, mogelijk maakt om in het
kader van het hernieuwd aanvragen van een rijbewijs rijlessen te nemen.

In het derde en vierde //'dzijn soortgelijke verboden vervat voor de
situatie waarin krachtens artikel 131, tweede lid, de overgifte van een
rijbewijs is gevorderd, dan wel krachtens artikel 132, derde lid, de
geldigheid van het rijbewijs is geschorst. Ook in die gevallen moet het
verder besturen of doen besturen van een motorrijtuig worden tegen–
gegaan. Verwezen zij naar de toelichting bij de betrokken bepalingen.
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Het vijfde //c/heeft betrekking op het op de weg besturen van een
motorrijtuig terwijl het daarvoor vereiste rijbewijs ingevolge artikel 155 is
ingevorderd. Dit verbod dat thans nog voortvloeit uit artikel 9, eerste lid,
onder 3e, van de Wegenverkeerswet, zal in het kader van het bij de
Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel inzake de invordering en
inhouding van rijbewijzen (kamerstukken II, 1987-1988, 20591) als
derde lid aan vorengenoemd artikel 32 van de Wegenverkeerswet
worden toegevoegd. De bepaling is hier ongewijzigd overgenomen,
behoudens aanpassing aan het slot voor wat betreft de juridische
bestuurder.

Eenzelfde situatie doet zich voor bij het zesde lidvan artikel 8. In een
verbod op de weg een motorrijtuig te besturen terwijl het daarvoor
vereiste rijbewijs krachtens de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften (Stb. 1989, 300) is ingenomen, wordt voorzien in
het bij die wet aan artikel 32 van de Wegenverkeerswet toegevoegde
derde lid. De inhoud daarvan stemt, behoudens aanpassing voor de
juridische bestuurder, overeen met het hier besproken zesde lid.

Ten slotte wordt opgemerkt dat overtredingen van de in het eerste tot
en met vijfde lid genoemde verboden ingevolge artikel 166, tweede lid,
jo. artikel 168, eerste lid, gezien hun ernst als misdrijf worden aange–
merkt. Het zesde lid betreft de inneming van het rijbewijs als dwang–
middel om een opgelegde administratieve sanctie te innen. Om die reden
is handelen in strijd met het verbod als overtreding gekwalificeerd.

Artikel 9

Het in dit artikel vervatte verbod op de weg een wedstrijd met
voertuigen te houden of daaraan deel te nemen, is ongewijzigd overge–
nomen uit de Wegenverkeerswet (artikel 24) met dien verstande dat de
mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing van dat verbod is
opgenomen in artikel 138 van Hoofdstuk VII Vrijstelling en ontheffing,
Op de toepassing van deze bepaling is dat echter niet van invloed.

Artikel 10

Deze op het wederrechtelijk gebruik van een aan een ander toebe–
horend motorrijtuig op de weg betrekking hebbende bepaling - het
zogenaamde joy-rijden - is evenals het voorgaande voorschrift
ongewijzigd uit de Wegenverkeerswet overgenomen (artikel 37). De
gekozen systematiek bracht echter hier mee dat de strafsanctie die in de
Wegenverkeerswet in de bepaling zelf is opgenomen, is ondergebracht in
Hoofdstuk XI Strafbepalingen.

Artikel 11

Artikel 11 is ontleend aan artikel 29 van de Wegenverkeerswet zoals
die bepaling is komen te luiden bij de Wet van 25 mei 1989, Stb. 225
(uitbreiding van de reikwijdte van de Wegenverkeerswet).

Artikel 12

Deze en de meeste van de hierna volgende bepalingen van dit tweede
hoofdstuk, vloeien rechtstreeks voort uit de in het algemeen gedeelte van
deze memorie uitvoerig besproken beginselen die zijn neergelegd in het
rapport «Orde in de regelgeving» van de commissie Polak, voor zover
deze door het Kabinet zijn aanvaard. Volstaat de Wegenverkeerswet met
een algemene delegatiebepaling (artikel 2), thans zijn de bij wet te
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delegeren bevoegdheden uitgesplitst naar aard en functie. Daarbij
worden in de formele wet niet alleen de te onderscheiden bevoegdheden
beter in kaart gebracht, hetgeen de overzichtelijkheid van de wetgeving
en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelen ten goede komt, maar
worden ook de grenzen van die bevoegdheden scherper aangegeven.

Het eerste //dvan artikel 12 geeft de bevoegdheid bij algemene
maatregel van bestuur nadere regels vast te stellen betreffende het
gedrag van verkeersdeelnemers. Het betreft de algemeen geldende
regels met een min of meer duurzaam karakter: de basis-regels voor het
gedrag op de weg zoals vervat in het RVV 1990. Gezien de aard van
deze nadere regels, is sub-delegatie niet noodzakelijk en evenmin
gewenst. Bijgevolg kan worden volstaan met de formulering dat deze
nadere regels bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld.

Op grond van het tweede lidvan artikel 12 is de vaststelling van
nadere regels betreffende het gedrag van verkeersdeelnemers bij
algemene maatregel van bestuur voorwaardelijk gedelegeerd aan de
Kroon. De Staten-Generaal kunnen desgewenst deze delegatie intrekken
indien één der kamers van oordeel is dat het onderwerp regeling bij wet
in formele zin behoeft,

Hiermee wordt, zij het in beperkte zin, de huidige regeling geconti–
nueerd (artikel 2, zesde lid).

De huidige bepaling is van recente oorsprong. Zij is in de Wegenver–
keerswet opgenomen naar aanleiding van een amendement ingediend en
aanvaard in het kader van de plenaire behandeling van wetsvoorstel
16 092 (wijziging van de Wegenverkeerswet; uitbreiding van de
reikwijdte van de Wegenverkeerswet). De vigerende regeling ziet op alle
algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van artikel 2, eerste lid,
van de Wegenverkeerswet en heeft derhalve niet alleen betrekking op
regels betreffende het gedrag van verkeersdeelnemers - thans vastge–
steld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens –maar ook op
die inzake de technische staat waarin voertuigen dienen te verkeren
(geregeld in het Wegenverkeersreglement), op regels inzake kentekens
en kentekenbewijzen (vervat in het Reglement kentekenregistratie) en op
voorschriften inzake rijbewijzen (neergelegd in het Wegenverkeersre–
glement).

Bij de discussies over het amendement heeft de ambtsvoorgangster
van de eerste ondergetekende enkele bezwaren tegen het amendement
naar voren gebracht. Onder andere is het bezwaar genoemd dat de
bepaling niet zinvol is als het gaat om regels ter uitvoering van
EEG-richtlijnen. Zij heeft toen meegedeeld in het amendement te willen
berusten, maar het recht te willen voorbehouden daarop bij de nieuwe
Wegenverkeerswet terug te komen. De indieners van het amendement
hebben hiervoor begrip getoond.

Naar het ons voorkomt is de noodzaak de Staten-Generaal bij de
vaststelling van regels ter uitvoering van de Wegenverkeerswet te
betrekken slechts aanwezig als het gaat om de zgn. RVV-regels. Deze
regels kunnen dermate belangrijke beleidselementen bevatten dat deze
in beginsel in de Wegenverkeerswet zouden dienen te worden
opgenomen maar waarvan regeling op het niveau van de algemene
maatregel van bestuur desniettemin aangewezen moet worden geacht
ten einde flexibel te kunnen inspelen op veranderende (verkeers)omstan-
digheden. Gelet op het belang dat aan dergelijke regels moet worden
toegekend dient aan de Staten-Generaal niet de mogelijkheid te worden
onthouden desgewenst als medewetgever op te treden. De figuur van de
voorwaardelijke delegatie wordt hierbij een passend instrument geacht.
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Dit ligt anders bij de overige uitvoeringsregels. Deze zijn in het
algemeen technisch van aard dan wel strekken uitsluitend tot uitvoering
van internationale of supranationale regels. Parlementaire betrokkenheid
bij de vaststelling van regels van de eerste categorie ligt, gelet op de
aard van die regels, minder voor de hand. Voor zoveel het de regels van
de tweede categorie betreft is deze betrokkenheid niet zinvol omdat de
vaststelling daarvan op grond van het internationale of het Europese
recht is geboden.

Voor zoveel ten aanzien van deze uitvoeringsregels beleidselementen
in het geding zijn, hetgeen slechts in uitzonderingsgevallen zal
voorkomen, zijn deze over het algemeen op internationaal– of europees–
rechtelijk niveau bepaald. De betrokken nationale regels strekken dan
uitsluitend tot implementatie van deze regels. Een belangrijke
overweging hierbij is mede dat de uitvoering van EEG-regels dikwijls
binnen een kort tijdsbestek dient te worden gerealiseerd. Ingeval de
voorwaardelijke delegatie mede op die regels betrekking zou hebben kan
de tijdige implementatie niet worden verzekerd omdat de formele
mogelijkheid bestaat dat de Staten-Generaal een wettelijke regeling
verlangen,hetgeen een langdurige wetgevingsprocedure met zich zou
brengen. De omstandigheid dat het parlement in beginsel deze zware
procedure zal willen vermijden kan hieraan niet afdoen omdat de formele
mogelijkheid daarvan nu eenmaal openstaat.

Artikel 13

In tegenstelling tot de regels waarop artikel 12 betrekking heeft,
kunnen de regels, bedoeld in artikel 13, veel gedetailleerder en techni–
scher van aard zijn. Vandaar dat hier niet kan worden volstaan met een
bevoegdheid bij algemene maatregel van bestuur regels vast te stellen,
doch ook moet worden voorzien in een bevoegdheid uitvoeringsvoor–
schriften krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen. Met
name de op basis hiervan vast te stellen regels ten aanzien van bij
voorbeeld plaatsing, kleur, afmeting en materiaal van verkeerstekens en
onderborden, komen bij uitstek in aanmerking voor regeling door de
Minister van Verkeer en Waterstaat.

Vermelding verdient de uitdrukkelijk opgenomen bevoegdheid regels
vast te stellen omtrent het treffen van maatregelen op of aan de weg tot
wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwij–
deren van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Het gaat hierbij om
de, reeds bestaande, bevoegdheid van wegbeheerders om door middel
van dit soort maatregelen de verkeerscirculatie te beïnvloeden. Het
probleem is echter dat de burger die door deze maatregelen in zijn
belangen wordt getroffen, daartegen thans slechts door middel van een
civiele actie in rechte op kan komen. Een dergelijke op artikel 1401 van
het Burgerlijk Wetboek gebaseerde actie uit onrechtmatige daad, is
echter moeilijk toegankelijk. Door gelijkstelling van deze maatregelen
met de plaatsing van verkeerstekens waarvoor een besluit nodig is, wordt
bereikt dat de betere rechtsbescherming die op die besluiten van
toepassing is, ook voor bedoelde maatregelen zal gelden. In artikel 13
wordt de basis gelegd voor een regeling ter zake in het in voorbereiding
zijnde Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Artikel 14

In artikel 132 van het RVV 1966 wordt aangegeven welke verkeers–
tekens slechts mogen worden geplaatst krachtens een verkeersbesluit.
Het gaat daarbij met name om de verkeerstekens die een ge– of verbod
voor de weggebruiker inhouden. Die verkeerstekens kunnen voor de
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burger verstrekkende gevolgen hebben, zodat daar behoefte bestaat aan
een besluit waartegen beroep openstaat.

Gelet op de uitgangspunten van het rapport «Orde in de regelgeving»,
ligt het in de rede de basis voor de aanwijzing van verkeerstekens, onder–
borden en maatregelen waarvoor een verkeersbesluit moet worden
genomen, in de wet op te nemen. Hierbij wordt opgemerkt dat de uit het
RVV 1966 (in de toekomst het RVV 1990) voortvloeiende verplichting
voor weggebruikers een verkeersteken na te leven ongeacht of dat teken
bevoegd is geplaatst, onverminderd van kracht blijft. Uit een oogpunt van
verkeersveiligheid zou het immers niet aanvaardbaar zijn, dat wegge–
bruikers die kennis dragen van een onbevoegde plaatsing, dat verkeers–
teken negeren, terwijl de weggebruiker die deze kennis mist, er op
vertrouwt dat het teken zal worden nageleefd.

Artikelen 15 en 16

In deze bepalingen wordt geregeld wie de zorg draagt voor de
plaatsing en verwijdering van verkeerstekens en onderborden als bedoeld
in artikel 14 en voor het treffen van maatregelen als in dat artikel
bedoeld.

Deze bepalingen zijn op grond van de meergenoemde uitgangspunten
van het rapport «Orde in de regelgeving», uit het RVV gelicht en zonder
materiële wijziging in dit voorstel van wet opgenomen, met dien
verstande dat aan de artikelen 15 en 16 het treffen van maatregelen is
toegevoegd. Dit laatste omdat het RVV 1966 nog geen regeling bevat ter
zake van het treffen van maatregelen.

In het BABW wordt bepaald dat in de gevallen waarin de plaatsing van
verkeerstekens of het uitvoeren van maatregelen op of aan de weg op
een verkeersbesluit dienen te berusten hiervan in dringende omstandig–
heden van voorbijgaande aard kan worden afgezien tenzij de tijdelijke
plaatsing en de tijdelijke maatregel van een langere duur zijn dan vier
maanden dan wel zich regelmatig voordoen. Deze regeling strekt er
enerzijds toe voldoende rechtsbescherming te bieden voor het geval een
tijdelijke maatregel als te belastend wordt ervaren en anderzijds de
bestuurslasten voor de betrokken wegbeheerders te beperken. Uitdruk–
kelijk zij hier vermeld dat het buiten de hiervoor genoemde gevallen de
bevoegdheid betreft van een verkeersbesluit af te zien. Zulks sluit de
vaststelling van een dergelijk besluit ook buiten de gevallen waarin zulks
is aangewezen niet uit. De betrokken wegbeheerder kan in de vrijwillige
vaststelling van een verkeersbesluit termen zien ingeval de tijdelijke
maatregel ondanks de beperkte duur belastend is bij voorbeeld omdat
ten gevolge daarvan een bedrijf niet kan worden bereikt. Zou in gevallen
als deze een verkeersbesluit achterwege blijven dan is het aan de Kroon
om te beslissen of een appellant die tegen de plaatsing van het bord of
het uitvoeren van de maatregel op of aan de weg beroep instelt daarin
kan worden ontvangen.

Artikel 17

In het eerste //tfvan dit artikel wordt de bevoegdheid tot het nemen
van verkeersbesluiten toebedeeld. De regeling wijkt op een aantal punten
af van die welke op grond van het RVV 1966 geldt. Voor wegen onder
beheer van het Rijk is de regeling ongewijzigd gebleven: de Minister van
Verkeer en Waterstaat is bevoegd daarvoor verkeersbesluiten te nemen.

Bij de bevoegdheidstoedeling aan gedeputeerde staten, het algemeen
bestuur van een waterschap en de gemeenteraad heeft zich een
verschuiving voorgedaan die beter aansluit bij het beheer van de weg.
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Thans ligt de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten voor
wegen buiten de bebouwde kom, in beheer bij de gemeente of het
waterschap, bij gedeputeerde staten. In dit wetsvoorstel wordt deze
bevoegdheid bij de gemeente respectievelijk het waterschap, de
beheerder van de weg, gelegd.

Ten slotte wordt opgemerkt dat de in dit artikel geregelde toedeling
van bevoegdheden uiteraard ook van toepassing is op verkeersbesluiten
waarbij maatregelen ter regeling van het verkeer worden genomen.

Op grond van de huidige wegenverkeerswetgeving is het onduidelijk of
een verkeersbesluit blijft gelden na de beheersoverdracht van een weg.
Het is op praktische gronden gewenst dat die besluiten in dergelijke
gevallen van kracht blijven. Aldus wordt vermeden dat de nieuwe wegbe–
heerder de betrokken verkeersbesluiten opnieuw moet vaststellen ook al
zou hij in het daaraan ten grondslag liggende beleid geen wijziging willen
aanbrengen. Hierdoor zou de nieuwe wegbeheerder met bestuurslasten
worden geconfronteerd waarvoor geen rechtvaardiging is te vinden. In
verband met het vorenstaande wordt voorgesteld uitdrukkelijk te bepalen
dat de oorspronkelijke verkeersbesluiten blijven gelden totdat zij door de
nieuwe wegbeheerder zijn vervangen. Het tweede //dstrekt hiertoe.

Het derde //'dgeeft de basis voor het vaststellen van regels omtrent de
eisen waaraan verkeersbesluiten dienen te voldoen alsmede omtrent de
totstandkoming, de wijze van bekendmaking en de inwerkingtreding van
die besluiten. In het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW) wordt aan een en ander uitwerking gegeven.

Artikel 18

Hoofdlijnen

Zoals bij artikel 17 is toegelicht berust de bevoegdheid verkeersbe–
sluiten vast te stellen bij de zgn. politieke wegbeheerder. Hierbij wordt er
van uitgegaan dat, indien een verkeersbesluit effecten oproept op een
andere weg, die in beheer is bij een andere wegbeheerder, de betrokken
overheidsorganen onderling overleg voeren ten einde eventuele
problemen te ondervangen. In de praktijk is dit ook gangbaar met over
het algemeen bevredigende resultaten.

Gelet echter op de grote belangen die ten aanzien van het wegverkeer
kunnen spelen - men denke met name aan de veiligheid op de weg, een
economisch verantwoorde afwikkeling van het wegverkeer, en de
bescherming van natuurgebieden - menenwij dat er aanleiding is een
bestuurlijke structuur in de Wegenverkeerswet te verankeren, die het het
provinciaal gezag mogelijk maakt om tussen beide te komen, indien de
beheerders er onderling kennelijk niet in slagen tot een oplossing te
komen, die uit het oogpunt van die bijzondere belangen aanvaardbaar is.

Wij denken hierbij in de eerste plaats aan het geval dat meerdere
bestuursorganen één en dezelfde weg beheren. Als voorbeeld kan
worden genoemd een verbindingsweg tussen twee vlak bij elkaar
gelegen gemeenten. Het is uiteraard zaak dat ten aanzien van die weg
een consistent verkeersbeleid wordt gevoerd. Daartoe zullen de
betrokken wegbeheerders moeten samenwerken en bij eventuele
verschillen van inzicht een compromis moeten sluiten. Zo zal ingeval de
ene gemeente van oordeel is dat het ter wille van de verkeersveiligheid
gewenst is vrachtautoverkeer van de betrokken weg te weren.de andere
gemeente bereid moeten zijn dit beleid over te nemen. Is dit niet het
geval dan zouden vrachtauto's gerechtigd zijn van een deel van de weg
gebruik te maken en van het andere deel niet. Dat zulks tot onaan–
vaardbare situaties aanleiding kan geven behoeft geen betoog.
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Voor het geval de betrokken wegbeheerders niet in staat zouden zijn
hun verkeersbeleid op elkaar af te stemmen op zodanige wijze dat het
wegverkeer hiervan geen onevenredig nadeel ondervindt, zal langs
andere weg hiervoor een bevredigende oplossing gevonden moeten
worden.

Naar het ons voorkomt ligt hier een taak voor de provincie. Bij bestuur–
lijke conflicten ten aanzien van het verkeersbeleid op buiten de
bebouwde kom gelegen wegen die in beheer zijn bij meerdere
gemeenten of waterschappen moet de provinciale overheid, wanneer
bemiddeling niet slaagt, in staat worden geacht een consistent verkeers–
beleid tot stand te laten komen. Op de voet van de Wet op de ruimtelijke
ordening stellen wij voor gedeputeerde staten de bevoegdheid te geven
zo nodig de gemeente of het waterschap de aanwijzing te geven op
bedoelde wegen een verkeersbesluit te nemen van de door de provincie
te bepalen inhoud. In het door ons gegeven voorbeeld kan dit betekenen
dat gedeputeerde staten de gemeenten de aanwijzing geven op de
betrokken weg een rijverbod voor vrachtauto's vast te stellen. Ook het
omgekeerde is denkbaar: de aanwijzing namelijk om een bord met
zodanig verbod te verwijderen.

Het geven van een dergelijke aanwijzing moet als ultimum remedium
worden beschouwd. De bestuurlijke verhoudingen brengen met zich mee
dat de provincie door middel van overleg tracht een oplossing voor het
gerezen conflict te vinden. Wij mogen aannemen, gelet op de ervaringen
met de Wet op de ruimtelijke ordening, dat langs deze weg in de praktijk
de gerezen problemen zullen worden ondervangen.

Dit is uit decentralisatieoogpunt ook gewenst, aangezien wij zo veel
mogelijk zouden willen vermijden dat bestuursorganen voorafgaand
toezicht zouden uitoefenen op het door andere bestuursinstanties te
voeren beleid. Anderzijds zijn de belangen waar het hier om gaat zo
wezenlijk dat een bevoegdheid van de provincie tot het uitoefenen van
positief toezicht door het geven van een aanwijzing hier niet kan worden
gemist.

Het tweede voorbeeld betreft het navolgende: De bescherming van
natuurgebieden e.d. vergt voor zoveel dit het wegverkeer aangaat
samenwerking van diverse bestuursorganen. Zo is het geenszins uitge–
sloten dat meerdere gemeente– en waterschapsbesturen te zamen met
het provmciaal bestuur bij de vaststelling van regels op dit gebied zijn
betrokken. In natuurgebieden kunnen immers diverse wegen, die in
beheer zijn bij meerdere wegbeheerders, zijn gelegen.

Verschillen van inzicht over het te voeren beleid zouden ernstige
inbreuken op een verantwoord natuurbeschermingsbeleid kunnen veroor–
zaken. Het is om deze reden dat ook te dien aanzien de bevoegdheid
voor de provincie in het leven moet worden geroepen desgewenst -
mdien het voorgeschreven overleg geen vruchten heeft afgeworpen - de
gemeente– of waterschapsbesturen de aanwijzing te geven op de buiten
de bebouwde kom gelegen wegen die bij deze instanties in beheer zijn,
bepaalde verkeersbesluiten vast te stellen. Ook hier gaan we er van uit
dat in de praktijk deze bevoegdheid niet zal behoeven te worden
toegepast. Voor deze veronderstelling is des te meer reden nu de
noodzaak natuurgebieden e.d. te beschermen onomstreden lijkt.

Vorenbedoelde regeling is aangekondigd bij de plenaire behandeling
van wetsvoorstel 16 092 (wijziging van de Wegenverkeerswet;
uitbreiding van de reikwijdte van de Wegenverkeerswet). Door de leden
van Vlijmen en Jorritsma-Lebbink is alstoen een motie ingediend van de
strekking dat de bestuurlijke structuur van de Wegenverkeerswet beter
op die van de Wet op de ruimtelijke ordening diende te worden
afgestemd. Naar aanleiding van de toezegging van de eerste ondergete–
kende deze motie uit te voeren is zij door de indieners ingetrokken. Met
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de voorgestelde regeling wordt beoogd aan deze toezegging gevolg te
geven op de wijze als in het dictum van de motie gevraagd. Zij dient
tevens ter vervanging van de in het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer opgenomen bepaling dat de provincie de
bevoegdheid van gemeenten en waterschappen verkeersbesluiten vast te
stellen op buiten de bebouwde kom gelegen wegen, bij deze organen in
beheer, mag overnemen indien de bescherming van de belangen,
bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de huidige Wegenver–
keerswet daarom vraagt. Hiermee werd vooruitgelopen op de in de
Wegenverkeerswet 1992 op te nemen voorziening. Om de
BABW-bepaling was eveneens in de hiervoor genoemde motie gevraagd.
Door de eerste ondergetekende was uitvoering toegezegd.

Artikel 18, eerste lid

Het eerste lid van het voorgestelde artikel 18 bevat de kern van
hetgeen hiervoor is uiteengezet: Het betrokken provinciaal gezag
(gedeputeerde staten; in dit verband wordt gewezen op artikel 17, eerste
lid, onderdeel b, waarin wordt bepaald dat op provinciale wegen
verkeersbesluiten worden genomen door genoemde instantie) is bevoegd
aan besturen van waterschappen (of te wel het algemeen bestuur of het
dagelijk bestuur; verwezen zij naar artikel 17, eerste lid, onderdeel c)
alsmede aan besturen van gemeenten (of te wel de gemeenteraad of
burgemeester en wethouders; verwezen wordt naar artikel 17, eerste lid,
onderdeel d) de aanwijzing te geven om op buiten de bebouwde kom
gelegen wegen, bij die instanties in beheer, binnen een door voornoemd
college aan te geven termijn een verkeersbesluit van een daarbij aan te
geven inhoud te nemen en uit te voeren.

Voorgesteld wordt de aanwijzingsbevoegdheid uitsluitend toe te
kennen als het gaat om wegen die buiten de bebouwde kom zijn gelegen
aangezien bij wegen binnen de bebouwde kom in het algemeen de
huishouding van de gemeente in het geding zal zijn en provinciale
betrokkenheid aldaar minder geëigend lijkt. Voorts kan de provincie
slechts aanwijzingen geven aan besturen van gemeenten en van water–
schappen en derhalve niet aan de Minister van Verkeer en Waterstaat
voor zoveel het rijkswegen betreft, omdat in de praktijk rijkswegen in
beginsel niet bij conflicten als hiervoor beschreven betrokken kunnen
zijn. Dit zal nog minder het geval zijn na de voltooiing van de beoogde
sanering van het wegenbeheer.

Ingeval door het provinciaal gezag een aanwijzing om een bepaald
verkeersbesluit te nemen wordt gegeven zal het daarbij moeten
aangeven binnen welke tijd dat besluit genomen en uitgevoerd moet
worden. De termijn waarbinnen het besluit genomen moet worden kan
afhankelijk zijn van het orgaan dat met het nemen van het besluit is
belast. Is dit het algemeen bestuur van een waterschap of de raad van
een gemeente dan zal gezien de vergaderfrequentie van deze organen de
termijn langer moeten zijn dan ingeval het gaat om het dagelijks bestuur
c.q. het college van burgemeester en wethouders. Ook zal deze termijn
verschillend kunnen zijn naar gelang de grootte van waterschap en
gemeente. Het provinciaal gezag zal met deze factoren rekening moeten
houden en de termijn daarop moeten afstemmen. Het is aannemelijk dat
daarover vooraf met het betrokken waterschaps– en gemeentelijk gezag
overleg zal worden gevoerd.

De termijn waarbinnen het besluit moet worden uitgevoerd is weer
afhankelijk van de vraag of volstaan kan worden met het plaatsen of
verwijderen van een of meerdere verkeerstekens dan wel of infrastruc–
turele voorzieningen moeten worden aangebracht. In het laatste geval is
de omvang van deze voorzieningen van invloed. Ook te dien aanzien zal
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de termijn een redelijke moeten zijn die hopelijk na overleg met de
betrokken instantie en kan het zijn met diens instemming wordt vastge–
steld.

Artikel 18, tweede lid

In het tweede lid worden de gevallen beschreven die aanleiding
kunnen vormen tot het geven van een aanwijzing over te gaan. Ze zijn
hiervoor in hoofdzaak belicht.

Onderdeel a betreft het geval dat één weg door meerdere overheden
bij voorbeeld twee gemeenten, wordt beheerd en aldaar niet op elkaar
afgestemde verkeersbesluiten van kracht zijn, terwijl zodanige
afstemming nodig voorkomt ter bescherming van de belangen zoals deze
in artikel 2, eerste lid, onderdelen a (veiligheid op de weg), c (het
instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid
daarvan) en d (vrijheid van het verkeer) en tweede lid (het voorkomen of
beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade
alsmede het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte
aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden)
zijn omschreven. Het beschermen van weggebruikers en passagiers
(onderdeel b van het eerste lid van artikel 2) behoeft niet als aanwijzings–
grond te worden opgenomen aangezien met het oog op het beschermen
van dat belang uitsluitend centrale verkeersregels worden vastgesteld.

Onderdeel b betreft het beschermen van de belangen zoals
omschreven in artikel 2, tweede lid (hiervoor aangeduid). Hierbij denke
men met name aan natuurgebieden, maar ook recreatiegebieden en
monumenten dienen daartoe te worden gerekend. Over het algemeen
zullen op provinciaal niveau daartoe de nodige plannen e.d. zijn vastge–
steld (bij voorbeeld vertaald in provinciale landschapsverordeningen).

Het komt niet nodig voor wettelijk de aanwezigheid van dergelijke
plannen e.d. als grondslag voor de aanwijzingsbevoegdheid te eisen.

Voor zoveel mogelijk dienen bureaucratische voorschriften op dit
terrein te worden vermeden.

Artikel 18, derde lid

Hiervoor is geschetst dat mag worden aangenomen dat partijen door
middel van overleg voor gerezen problemen een oplossing moeten
kunnen vinden. Daarom wordt in het derde lid het voeren van overleg
voorgeschreven, voordat tot toepassing van de bevoegdheid om een
aanwijzing te geven mag worden overgegaan.

Artikel 18, vierde lid

Vanzelfsprekend dient het geven van een aanwijzing het spiegelbeeld
te hebben in de verplichting van het waterschaps– of gemeentelijk
bestuur deze op te volgen (i.e. het betrokken verkeersbesluit te nemen)
alsmede uit te voeren (i.e. de betrokken verkeerstekens te plaatsen of te
verwijderen c.q. de nodige infrastructurele voorzieningen aan te
brengen). Het vierde lid strekt hiertoe.

Artikel 18, vijfde lid

Ten einde de nodige samenhang met de Wet op de ruimtelijke
ordening tot stand te brengen wordt voorgesteld te bepalen dat de
provincie tot het vaststellen en uitvoeren van een verkeersbesluit mag
overgaan als de instantie waaraan de aanwijzing is gegeven in gebreke
blijft. Vanzelfsprekend komen de kosten alsdan voor rekening van de
weigerachtige instantie.
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Artikel 18, zesde lid

De aanwijzingen zullen aan bepaalde vereisten moeten voldoen ten
einde mogelijke onduidelijkheden over de strekking daarvan te
voorkomen. Bestuurlijke conflicten daaromtrent kunnen aldus zo veel
mogelijk worden vermeden. Het ligt in het voornemen, na overleg met
provincies, gemeenten en water-schappen, de nodige voorzieningen
daarover en zo nodig over andere punten op te nernen in het BABW.

Artikel 19

Ten aanzien van de rechtsbescherming voor de burger tegen het
plaatsen en verwijderen van verkeerstekens met ge– en verbiedende
werking, voorziet het RW 1966 in een beroep op de Kroon. Gelet op de
uitgangspunten van de commissie Polak is de mogelijkheid van beroep
op de Kroon thans - opgenomen in de wet in formele zin. Toegevoegd is
het beroepsrecht inzake verkeersbesluiten tot het plaatsen en verwij–
deren van onderborden en tot het treffen van maatregelen op of aan de
weg. De eis dat voor deze maatregelen een verkeersbesluit moet worden
genomen is immers met name ingegeven door de wens in een beroeps–
mogelijkheid tegen die maatregelen te voorzien. Indien de definitieve
regeling inzake Kroongeschillen daartoe aanleiding geeft, zullen nadere
voorstellen met betrekking tot de rechtsbescherming worden gedaan.

Ingeval een waterschap of gemeente met een aanwijzing als bedoeld
in artikel 18 van dit wetsvoorstel wordt geconfronteerd, dienen deze
organen gerechtigd te zijn daartegen beroep in te stellen bij de Kroon.
De termijn waarbinnen beroep moet worden ingesteld is dezelfde als
bepaald in het tweede lid van dit artikel.

Zoals het geval is met de regeling vervat in artikel 18 is ook het onder–
havige beroepsrecht ontleend aan de Wet op de ruimtelijke ordening.
Langs deze weg wordt derhalve verder gestalte gegeven aan de
afstemming van de bestuurlijke structuur van de Wegenverkeerswet op
die van de Wet op de ruimtelijke ordening. Om deze afstemming was
verzocht in de - ingetrokken - motie Van Vlijmen/Jorritsma-Lebbink,
zoals belicht in de toelichting op artikel 18. Verwezen wordt naar de
toelichting op dat artikel.

Artikelen 20 tot en met 26

De artikelen 20 tot en met 26 bevatten de wettelijke regeling van de
hoofdlijnen van de toelatingskeuring. Tot nu toe ontbrak een deugdelijke
regeling van deze toelatingskeuring en werd daarin uitsluitend voorzien
door pseudo-wetgeving in de vorm van rijkskeuringsvoorschriften.

De toelating is een eenmalige keuring die plaatsvindt voordat een
voertuig, voertuigonderdeel, uitrustingsstuk of voorziening ter
bescherming van weggebruiker of passagier voor het eerst tot het
verkeer op de weg wordt toegelaten. In het algemeen is de fabrikant of
importeur van bedoelde zaken degene die zich belast met het laten
verrichten van de toelatingskeuring. Gelet op de complexiteit en het sterk
technische karakter van de keuring ligt dat ook in de rede. Voor een
individuele burger zou het laten verrichten van een toelatingskeuring een
te zware belasting betekenen.

Verwezen moge worden naar hetgeen hieromtrent is gesteld in het
algemeen gedeelte van deze memorie. Slechts in bepaalde gevailen
wordt nog een individuele toelatingskeuring verricht, namelijk in het
geval dat een individuele eigenaar zelf een voertuig importeert dan wel
een individuele opbouw op een reeds typegoedgekeurd chassis wordt
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aangebracht (artikel 26) of in het geval dat wijzigingen in de constructie
van een voertuig worden aangebracht (artikel 99 e.v.).

In artikel 20 is het beginsel vastgelegd dat bepaalde categorieën
voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter
bescherming van weggebruikers en passagiers (bij voorbeeld de helm)
dienen te zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer. De aan een
toelatingskeuring te onderwerpen categorieën worden bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen. Bij de toelating wordt onderscheid
gemaakt tussen typegoedkeuring en individuele goedkeuring. Hierop
wordt in het hierna volgende nader ingegaan.

Artikel 21, eerste lid, bevat de basis voor de aan een aangewezen
categorie te stellen toelatingseisen. Behalve bij de eerste toelating
vinden bedoelde eisen toepassing indien de constructie van een reeds
toegelaten voertuig een substantiële wijziging ondergaat.

De toelatingseisen zullen in beginsel zoveel mogelijk op het niveau van
de algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. Aangezien de
toelatingseisen, die meestal voortvloeien uit internationale regelgeving,
zich hoofdzakelijk richten tot fabrikanten en importeurs, die veelal langs
andere weg reeds kennis dragen van de inhoud van de eisen, wordt
ervan afgezien alle internationale voorschriften tot in detail te verwerken
in de nationale regelgeving. Gekozen is voor een systeem waarbij in de
gevallen waarin zulks mogelijk is, wordt verwezen naar de van toepassing
zijnde internationale voorschriften. Voorwaarde voor een dergelijke
verwijzing is uiteraard dat de voorschriften waarnaar wordt verwezen, op
enigerlei wijze kenbaar zijn, bij voorbeeld door officiële publicatie ervan.
Veel internationale voorschriften, zoals EEG-richtlijnen, worden overigens
al officieel gepubliceerd.

Ingevolge het eerste lid kan voor een type voertuigen, voertuigonder–
delen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van wegge–
bruikers en passagiers een typegoedkeuring worden verleend. Ten
behoeve van de goedkeuring van een type wordt veelal slechts één
exemplaar dat representatief is voor het type, onderzocht. Bij
goedkeuring ontvangen alle exemplaren van dat type eenzelfde
typegoedkeuringsnummer. Uiteraard is vereist dat alle exemplaren die
eenzelfde nummer ontvangen, dezelfde kenmerkende eigenschappen
bezitten. Zoals in het algemeen gedeelte van deze toelichting reeds is
uiteengezet, is het systeem van typegoedkeuringen zeer effectief en
brengt het voor de betrokkenen geen onredelijke lasten met zich mee. Bij
typegoedkeuring van onderdelen dient niet alleen gedacht te worden aan
individuele onderdelen, doch kan ook worden gedacht aan een samenstel
van onderdelen, zoals bij voorbeeld een remsysteem. Een voertuigtype–
goedkeuring kan ook worden verleend voor een samenstel van chassis en
cabine. Een dergelijke goedkeuring komt veel voor bij bedrijfsauto's die
veelal alleen qua opbouw van elkaar verschillen.

In het algemeen wordt goedkeuring op aanvraag door de minister
verleend indien bij een vanwege hem verrichte keuring blijkt dat is
voldaan aan de gestelde eisen. Nationale keuring blijft evenwel
achterwege indien in het kader van de Europese Gemeenschappen door
een andere Lid-Staat dan Nederland reeds een goedkeuring is verleend.
Het tweede //'dstelt een dergelijke goedkeuring op een lijn met de
nationale typegoedkeuring. Een nationale keuring van reeds van een
EEG-goedkeuring voorziene produkten zou slechts een doublure van
onderzoek betekenen en dient dan ook achterwege te blijven. Thans
geldt het systeem van EEG-goedkeuringen nog niet voor gehele
voertuigen, maar is het wel reeds van betekenis voor voertuigonderdelen,
zoals remmen en achteruitkijkspiegels Duidelijk is evenwel dat het
tweede lid aan betekenis wint naarmate de interne Europese markt
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dichterbij komt. Verwezen moge worden naar het daaromtrent vermelde
in het algemeen gedeelte van deze toelichting.

Op grond van het derde //tfkunnen bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur regels worden vastgesteld met betrekking tot het
door de aanvrager ter beschikking stellen van de te keuren zaken, het
overleggen van bescheiden en het verstrekken van inlichtingen. De
bedoelde regels zullen er op gericht zijn zodanige medewerking van de
aanvrager te verkrijgen dat de aanvraag op efficiënte wijze afgehandeld
kan worden. Voorts kunnen regels worden vastgesteld omtrent de wijze
van keuren. Dergelijke regels kunnen naast voorschriften omtrent het
feitelijk uitvoeren van het onderzoek, ook inhouden dat bij het onderzoek
rekening wordt gehouden met in het buitenland verricht (anders dan in
het tweede lidbedoeld) onderzoek. Herhaling daarvan zou niet zinvol en
nodeloos belastend zijn.

Het vierde //c/bepaalt dat een aanvraag voor een keuring buiten behan–
deling wordt gelaten indien bij de aanvraag de ingevolge het eerste lid
verschuldigde kosten van de keuring niet zijn voldaan en indien de
aanvrager in gebreke is bij het verlenen van medewerking aan de keuring
overeenkomstig het bepaalde in het derde lid. Alvorens de aanvraag
buiten behandeling wordt gelaten, wordt de aanvrager een termijn
gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Het vijfde lid biedt de mogelijkheid aan de goedkeuring de eis te
verbinden dat op het goedgekeurde voertuig, het voertuigonderdeel, het
uitrustingsstuk of de voorziening ter bescherming van weggebruiker of
passagier volgens door de minister te stellen regels ten bewijze van de
goedkeuring een bepaald keurmerk wordt aangebracht, dan wel dat
daarop bepaalde gegevens worden vermeld, bij voorbeeld in de vorm van
een typeplaatje.

Artikel 22, eerste lid, belast de minister met het houden van toezicht
op het overeenstemmen van produkten met het produkt waarvoor de
typegoedkeuring is verleend. In de eerste plaats zal dit toezicht plaats–
vinden in de vorm van het steekproefsgewijs aan een keuring onder–
werpen van onder de typegoedkeuring vallende produkten. Daarnaast is
het mogelijk periodiek het bedrijf van de houder van de typegoedkeuring
te controleren teneinde na te gaan of het produktieproces en de organi–
satie waarborgen dat produkten overeenstemmen met de verleende
typegoedkeuring. Degene aan wie de goedkeuring is verleend, is
verplicht medewerking te verlenen aan de voor het toezicht noodzakelijke
werkzaamheden. Tevens is hij op grond van het tweede //c/gehouden tot
betaling van het voor het houden van toezicht vastgestelde tarief,
overeenkomstig door de minister vast te stellen voorschriften. Ingevolge
het derde /«ykunnen nadere regels worden vastgesteld betreffende het
toezicht op het overeenstemmen van voertuigen, onderdelen en derge–
lijke met het type waarvoor de goedkeuring is verleend, alsmede betref–
fende de medewerking aan dat toezicht door degene aan wie de
goedkeuring is verleend.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat na het van kracht worden van
zwaardere toelatingseisen voor voertuigen, nog nieuwe voertuigen
worden toegelaten op grond van een typegoedkeuring die is gebaseerd
op de oude eisen. Om die reden bepaalt artikel 23- overeenkomstig de
huidige praktijk - dat indien zwaardere eisen van kracht worden, de
verleende typegoedkeuring vervalt. Voor nieuwe voertuigen kan derhalve
van die typegoedkeuring geen gebruik meer worden gemaakt. De
vervallen typegoedkeuring blijft evenwel van betekenis voor reeds in het
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verkeer gebrachte voertuigen, daaronder begrepen de hernieuwde
toelating tot het verkeer van die voertuigen.

Artikel 24 betreft de intrekking van een verleende typegoedkeuring, de
gronden daarvoor, de daarbij in acht te nemen voorschriften en de
bekendmaking van een intrekking.

Ingevolge het eerste /«ƒ wordt een goedkeuring op verzoek
ingetrokken, bijvoorbeeld indien de produktie is gestaakt. Na intrekking
van de goedkeuring vervalt de verplichting tot vergoeding van de kosten
van toezicht.

Het tweede //dnoemt de gronden op basis waarvan de ministertot
intrekking van de goedkeuring kan overgaan, waaronder het ten onrechte
hebben verleend van de goedkeuring. Hierbij kan worden gedacht aan
het achteraf bekend worden van feiten of omstandigheden die, indien zij
ten tijde van de aanvraag bekend waren geweest, tot weigering van de
goedkeuring zouden hebben geleid. Dit kan met name bij het verschaffen
van onjuiste informatie het geval zijn. Intrekking is voorts

mogeüjk indien de houder van de typegoedkeuring bepaalde produkten
doet of laat doorgaan voor goedgekeurd, terwijl zij niet overeenstemmen
met het type waarvoor de goedkeuring is verleend (onderdeel a), indien
hij de kosten van het toezicht niet voldoel - welke reden in feite buiten
de eigenlijke typegoedkeuring ligt - (onderdeel b), en indien hij in strijd
handelt met direct met de typegoedkeuring samenhangende verplich–
tingen (onderdeel c), zoals het voorschrift bepaalde aanduidingen op
goedgekeurde produkten aan te brengen. Publicatie van een intrekking in
de Staatscourant is niet dwingend voorgeschreven (derde lid). Van deze
mogelijkheid kan gebruik gemaakt worden indien daarmee een algemeen
belang wordt gediend. Tevens mag van de mogelijkheid tot publicatie
een preventieve werking worden verwacht tegen onregelmatig handelen
van degene aan wie een goedkeuring is verleend.

Artikel 25 schrijft voor dat van een aantal belangrijke beslissingen,
waaronder het weigeren en het intrekken van een typegoedkeuring,
schriftelijk en gemotiveerd mededeling wordt gedaan aan de aanvrager
van de goedkeuring. Tegen de beschikking tot intrekking staat in beginsel
beroep ingevolge de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschik–
kingen (Stb. 1975, 284) (Wet AROB) open. Bij een beschikking tot
weigering zal het hoofdzakelijk gaan om een beslissing op technische
gronden. De beoordeling daarvan valt onder de uitzondering van artikel
5, onderdeel n, van de Wet Arob, zoals deze sinds de wijziging bij Wet
van 29 september 1988, Stb. 473, is komen te luiden. Tegen een derge–
lijke beschikking zal derhalve geen beroep ingevolge deze wet
openstaan.

De toelatingskeuring betreft in het algemeen nieuwe voertuigen. Het is
echter ook mogelijk een gebruikt voertuig, dat bij voorbeeld door een
particulier wordt ingevoerd, een toelatingskeuring te laten ondergaan.

Artikel 26voorziet in een regeling voor de toelating van individuele
voertuigen. De categorieën voertuigen waarvoor een dergelijke indivi–
duele toelating mogelijk is, worden bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen. Bromfietsen zullen overeenkomstig de huidige praktijk niet
worden aangewezen. Dit houdt verband met het feit dat bromfietsen niet
kentekenplichtig zijn. Controle op het voldoen aan toelatingseisen zou in
een systeem van individuele toelating wegens het niet rechtstreeks
toegankelijk zijn van de verleende goedkeuringen op grote praktische
bezwaren stuiten. Voorts is het vaststellen van het overeenstemmen van
een individuele bromfiets met reeds toegelaten bromfietsen alleen langs
technisch ingewikkelde en daarmee zeer kostbare weg mogelijk. Voor
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bromfietsen wordt dan ook het huidige systeem voortgezet, hetgeen
inhoudt dat alleen typegoedkeuring wordt verleend. Alle exemplaren die
met dat type overeenkomen, moeten van het voor dat type vastgestelde
goedkeuringsmerk zijn voorzien. Het gebruik van een bromfiets op de
weg is ten slotte slechts toegestaan indien de bromfiets overeenkomt
met een goedgekeurd type en ten bewijze daarvan is voorzien van het
voor dat type vastgestelde goedkeuringsmerk.

Ten einde te worden toegelaten tot het verkeer op de weg zal het
individuele voertuig moeten voldoen aan de gestelde toelatingseisen.
Hierbij dient evenwel te worden aangetekend dat gebruikte voertuigen,
waaronder historische voertuigen, veelal niet kunnen voldoen aan de
moderne toelatingseisen omdat de eisen telkens worden aangepast aan
de voortschrijdende techniek. Er zal daarom in worden voorzien dat op
gebruikte voertuigen in beginsel de toelatingseisen van toepassing zijn
die golden in het jaar van ingebruikname dan wel van fabricage van het
voertuig. Het slot van het eerste lid van artikel 26 biedt daartoe de
mogelijkheid. Een en ander zal uiteraard slechts kunnen geschieden voor
zover het belang van de verkeersveiligheid zich daar niet tegen verzet.

De procedure voor het aanvragen en verlenen van de goedkeuring
verloopt of dezelfde wijze als bij de typegoedkeuring. Het tweede lid van
artikel 26 verklaart de daarop betrekking hebbende bepalingen dan ook
van overeenkomstige toepassing. Voor wat betreft de krachtens het van
overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 21, derde lid, vast te
stellen regels ter zake van de wijze waarop de keuring wordt verricht,
wordt opgemerkt dat erin zal worden voorzien dat zogenaamd destructief
onderzoek (botsproef) bij individuele toelatingskeuringen uiteraard niet
zal plaatsvinden. Ten einde nodeloze lasten te voorkornen, zullen de
regels omtrent de wijze van keuren er voorts in voorzien dat rekening kan
worden gehouden met de resultaten van in het buitenland verricht toela–
tingsonderzoek. Uiteraard zal bij de toelating van een individuele opbouw
op een reeds typegoedgekeurd chassis bij de wijze van keuren rekening
worden gehouden met de verleende typegoedkeuring.

Er wordt niet voorzien in een mogelijkheid tot intrekking van een
verleende individuele goedkeuring, aangezien daaraan geen behoefte
bestaat. De gronden, genoemd in artikel 24, tweede lid, onderdelen a, b
en c, kunnen zich bij individuele toelating niet voordoen. Een voertuig dat
ten onrechte is goedgekeurd, kan indien daartoe aanleiding bestaat in
het kader van de periodieke keuring of politiecontrole aan de permanente
eisen worden getoetst. Zo nodig kan in een dergelijk geval het kenteken–
bewijs worden ingevorderd. Opgemerkt zij nog dat ook de intrekking van
een typegoedkeuring op grond van artikel 24, tweede lid, onderdeel d, -
mede uit het oogpunt van rechtszekerheid voor de voertuigeigenaren -
geen gevolgen heeft voor reeds toegelaten voertuigen. Ook hier zullen
eventueel ten onrechte goedgekeurde voertuigen zo nodig aan de hand
van de permanente eisen kunnen worden aangepakt.

Artikel27

Artikel 27 beoogt de toelatingskeuring op grond van de Wegenver–
keerswet 1992 mede dienstbaarte maken aan de eisen die aan
voertuigen worden gesteld op grond van de Wet personenvervoer (Stb.
1987, 175) en de Wet ambulancevervoer (Stb. 1971,369). De
goedkeuring, bedoeld in artikel 21, eerste lid, of artikel 26, eerste Itd,
betreffende de toelating tot het verkeer, wordt pas verleend indien een
autobus of taxi dan wel een ambulance tevens heeft voldaan aan de
eisen die bij of krachtens de genoemde wetten worden gesteld aan de
inrichting en uitrusting, onderscheidenlijk uitvoering en inrichting van het
betrokken voertuig. Deze voorziening is het gevolg van het onderbrengen
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van de keuring van autobussen, taxi's en ambulances in het wegenver–
keersrechtelijk keuringsregime. Aangezien het voorkomt dat een
bestaand voertuig, dat reeds is toegelaten tot het verkeer op de weg,
wordt bestemd voor bij voorbeeld taxivervoer of ambulancevervoer,
wordt erin voorzien dat de keuring in een dergelijk geval in beginsel kan
worden beperkt tot de met het bijzondere vervoer samenhangende eisen.
Het is evenwel mogelijk een deel van de keuring inzake de toelating tot
het verkeer op de weg te herhalen, bij voorbeeld indien het als gevolg
van het op het voertuig plaatsen van een zwaardere opbouw noodzakelijk
is de remvertraging van het voertuig opnieuw te beproeven. Met het oog
op de controle op het voldoen aan de wettelijke voorschriften zal van het
feit dat een voertuig is toegelaten voor personenvervoer of ambulance–
vervoer melding worden gemaakt op het voor het voertuig afgegeven
kentekenbewijs.

Artikelen 28 tot en met 33

Artikel 28 voorziet in een bedrijfserkenningenregeling voor de in artikel
21 bedoelde typekeuring en de in artikel 26 bedoelde individuele
goedkeuring. Tot op heden geschiedt de toelating van voertuigen,
voertuigonderdelen etc. tot het verkeer op de weg op basis van
goedkeuring, verleend na een keuring die uitsluitend door de overheid
wordt uitgevoerd. Het onderhavige artikel opent de mogelijkheid dat
daartoe door de minister erkende bedrijven in feite zelf de toelatings–
keuring gaan verrichten, hetzij in de vorm van onderzoeken tijdens het
vervaardigingsproces, hetzij in de vorm van een onderzoek van het
eindprodukt. De keuring door de overheid kan achterwege blijven indien
door het erkende bedrijf wordt gewaarborgd dat het eindprodukt voldoet
aan de gestelde toelatingseisen.

De groep voertuigen waarvoor de erkenning geldt, wordt in de
erkenning vermeld. Een erkenning behoeft namelijk niet zonder meer
betrekking te hebben op alle activiteiten van degene die de erkenning
aanvraagt. Denkbaar is bij voorbeeld dat een fabrikant van perso–
nenauto's ook de produktie van vrachtauto's ter hand neemt. Voor die
groep voertuigen zal eerst een erkenning kunnen worden verleend indien
de fabrikant voldoende ervaring ter zake van de produktie heeft
opgebouwd en er zodanige waarborgen voor de kwaliteit van het
eindprodukt worden geboden dat erkenningverlening gerechtvaardigd is.
Bij een erkenning inzake de in artikel 26 bedoelde individuele
goedkeuring kan met name worden gedacht aan bedrijven die zich bezig–
houden met het vervaardigen van een individuele opbouw op een reeds
typegoedgekeurd chassis.

Aan de erkenning zullen door de minister voorschriften worden
verbonden. Te denken valt hierbij aan het voorschrijven van bepaalde
tijdens het vervaardigingsproces te gebruiken apparatuur en te hanteren
procedures. De voorschriften zullen worden vastgelegd in een ministe–
riële regeling.

Artikel 29 betreft de aanvraag en het verlenen van de erkenning. De
erkenning wordt verleend indien het bedrijf voldoet aan de bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen (eerste lid).
Deze eisen betreffen de wijze waarop het bedrijf de kwaliteit van de
geleverde produkten waarborgt. Het gaat daarbij onder meer om de
organisatie van het bedrijf, zowel personeel als materieel, alsmede om
het gehanteerde vervaardigingsproces. De aanvrager dient de aan de
aanvraag verbonden kosten te voldoen. Het tweede //dbiedt de basis om
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen
met betrekking tot de aanvraag. Alvorens een aanvraag buiten behan–
deling wordt gelaten, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld een
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incomplete aanvraag aan te vullen (vierde lid). Ingevolge het derde lid
wordt een erkenning zonder meer geweigerd indien in een periode van
drie maanden, voorafgaande aan de aanvraag, een eerder aan de
aanvrager verleende erkenning op grond van het bepaalde in artikel 31,
tweede lid, is ingetrokken. Immers, de intrekking van een erkenning op
basis van een van de daar vermelde gronden, heeft als sanctie weinig
betekenis indien direct na de intrekking opnieuw een erkenning kan
worden aangevraagd die, indien de aanvrager op zich wel voldoet aan de
eisen, ook moet worden verleend. De kosten en moeite, die gepaard
gaan met een nieuwe aanvraag, zouden dan kunnen opwegen tegen het
eventuele voordeel dat wordt behaald met onregelmatig handelen. Ten
einde die situatie te voorkomen, wordt bepaald dat een nieuwe aanvraag
eerst na verloop van een termijn van drie maanden tot een erkenning kan
leiden. In de tussentijd is de aanvrager voor zijn produkten aangewezen
op keuring door de overheid zelf, hetgeen voor hem een lastenverzwaring
inhoudt. In geval van herhaalde intrekking van de erkenning bedraagt de
termijn waarna een nieuwe erkenning wordt verleend zes maanden.

Artikel 30, eerste lid, belast de minister met het toezicht op de erkende
bedrijven. Op grond van deze bepalingen is zowel produktcontrole door
middel van steekproeven mogelijk, als bedrijfscontrole, waarbij periodiek
de organisatie van het erkende bedrijf alsmede het produktieproces
worden gecontroleerd.

Het erkende bedrijf is verplicht aan voor het houden van het toezicht
noodzakelijke werkzaamheden medewerking te verlenen, overeenkomstig
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels
(derde lid).

Indien in strijd met de uit de erkenning voortvloeiende verplichtingen
wordt gehandeld, kan worden overgegaan tot een verscherpt toezicht.
Een verdergaande sanctie vormt de in artikel 31, tweede lid, vervatte
intrekking van de erkenning. Opgemerkt zij nog dat verscherpt toezicht
alleen zinvol is in die gevallen van niet-nakomen van verplichtingen,
waarin verscherpt toezicht tot verbetering kan leiden. In andere gevallen,
zoals het niet (tijdig) voldoen van de kosten van het toezicht, zal moeten
worden overgegaan tot schorsing of intrekking van de erkenning.

De kosten van het (bedrijfscontrole, steekproefkeuring en verscherpt
toezicht) toezicht zullen ingevolge het tweede lidvan artikel 30 worden
doorberekend aan degene aan wie de erkenning is verleend. Het tarief
voor het houden van toezicht wordt door de Minister vastgesteld.

Artikel 31 regelt de intrekking van de erkenning, zowel op eigen
verzoek van degene aan wie de erkenning is verleend (eerste lid), als bij
wijze van sanctie (tweede lid), waarop hiervoor bij de toelichting op
artikel 30 reeds is ingegaan. Als voorbeelden van intrekkingsgronden
kunnen worden genoemd het niet voldoen van de kosten van het toezicht
(onderdeel b) en gebreken die het functioneren van de erkenning zelf
betreffen (onderdeel c) zoals het niet tijdig laten ijken van apparatuur.

Het derde lid biedt de mogelijkheid de aan een erkenning verbonden
voorschriften te wijzigen. De noodzaak daartoe kan zich bij voorbeeld
voordoen indien nieuwe apparatuur of een nieuwe meetmethode
beschikbaar komt, waarvan het wenselijk is dat deze in het produktie–
proces wordt toegepast. Van de bevoegdheid tot wijziging van de aan
bestaande erkenningen verbonden voorschriften zal uiteraard slechts
gebruik kunnen worden gemaakt voor zover algemene beginselen van
behoorlijk bestuur zich daartegen niet verzetten.

Het vierde //c/geeft de Minister de bevoegdheid om een erkenning
gedurende een bepaalde termijn, die niet langer kan zijn dan 3 maanden,
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te schorsen. Voor schorsing kan aanleiding zijn indien er zich een gebrek
voordoet dat op zich een grond tot intrekking van de erkenning vormt,
doch het een gebrek betreft dat op korte termijn kan worden hersteld.
Gedacht kan worden aan het niet tijdig voldoen van de kosten van
toezicht of het niet tijdig ijken van apparatuur. Verscherpt toezicht heeft
in een dergelijk geval geen zin, terwijl intrekking van de erkenning in het
gegeven geval een te drastisch middel kan zijn. Gedurende de schor–
singstermijn kan de erkenninghouder van de erkenning geen gebruik
maken, zodat verwacht mag worden dat de schorsing een sterke
stimulans zal zijn voor de erkenninghouder om alsnog aan zijn verplich
tingen te voldoen. Of de Minister van de bevoegdheid tot schorsen
gebruik zal maken, zal afhangen van de omstandigheden van het geval,
zoals de aard en ernst van het zich voordoende gebrek. Neemt de erken–
ninghouder binnen de schorsingstermijn het gebrek niet vveg, dan ligt het
in de rede dat zal worden overgegaan tot intrekking van de erkenning.

Het vijfde lid voorziet in de mogelijkheid van publicatie van de
intrekking of wijziging van een erkenning. Hierbij speelt enerzijds het
belang van het publiek een rol en anderzijds de preventieve werking die
van een dreigende publicatie uitgaat tegen onregelmatig handelen door
degene aan wie de erkenning is verleend.

Ingevolge artikel 32 wordt onder andere van het weigeren of het
intrekken van een erkenning alsmede van het wijzigen van de aan een
erkenning verbonden voorschriften schriftelijk en gemotiveerd
mededeling gedaan aan de belanghebbende. Mededeling wordt
eveneens gedaan van het verscherpen van het toezicht (als bedoeld in
artikel 30, derde lid). De erkenninghouder is immers ingevolge het
tweede lid van artikel 30 gehouden tot vergoeding van de extra kosten
die het verscherpte toezicht met zich meebrengt. Tegen dergelijke beslis–
singen zal in het algemeen beroep openstaan ingevolge de Wet AROB.

Het in artikel 33 vervatte verbod is ontieend aan artikel 37a van de
Wegenverkeerswet en verbiedt het zich ten onrechte voordoen als erken–
ninghouder. Overtreding van dit verbod is strafbaar ingevolge artikel 167,
tweede lid.

Artikel 34

Het eerste lidvan artikel 34 opent de mogelijkheid om bij algemene
maatregel van bestuur een verbod in te stellen om voertuigen, onder–
delen en dergelijke, die niet zijn goedgekeurd voor toelating tot het
verkeer op de weg, te vervaardigen, in te voeren, in voorraad te hebben,
te koop aaa te bieden, af te leveren of te vervoeren («verkoop»-verbod).

Ingevolge het tweecie lid za\ nader worden aangewezen op welke
categorieën en op welke handelingen het verbod betrekking heeft. Voorts
zullen de uitzonderingen op het verbod worden vastgesteld, waarbij
onder andere valt te denken aan zaken die zich in een beproevings–
stadium bevinden en zaken die worden gefabriceerd met het oog op
export.

Zoals in het algemeen gedeelte van deze toelichting reeds is uiteen–
gezet, wordt het «verkoop»-verbod gezien als sluitstuk van de
handhaving en zal daarvan in beginsel alleen gebruik worden gemaakt
indien andere handhavingsmethoden niet doeltreffend blijken.
Vooralsnog wordt het verbod overwogen voor vervangingsuitlaten,
waarvoor tot nu toe een dergelijk verbod is vervat in de milieuwetgevircg.
Daarnaast kan gedacht worden aan het naar de wegenverkeerswetgevrng
overbrengen van het thans op de warenwetgeving gebaseerde verkoop–
verbod voor bromfiets– en motorhelmen.
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In beginsel zal een «verkoop»-verbod alleen betekenis kunnen hebben
voor zaken die in het kader van de Europese Gemeenschappen geregle–
menteerd zijn. Ook om die reden kan een dergelijk verbod slechts een
beperkte werking hebben. Ten aanzien van niet-internationaal geregle–
menteerde produkten zal een verbod al gauw handelsbelemmerend
werken. Het zal daarom slechts in zeer specifieke situaties kunnen
worden overwogen.

Handelen in strijd met het «verkoop»-verbod zal gelet op de daarmee
gemoeide belangen ingevolge de Wet op de economische delicten (Stb.
1950, K 258) strafbaar worden gesteld als economisch delict.

Artikel 35

Artikel 35 verbiedt het als goedgekeurd voor toelating tot het verkeer
op de weg doen of laten doorgaan van produkten die niet zijn goedge–
keurd. Te denken valt aan het ten onrechte aanbrengen van goedkeu–
ringsmerken of het ten onrechte verstrekken van bewijzen of doen van
mededelingen.

Gelet op de op het spel staande economische belangen zal handelen in
strïjd met het verbod eveneens worden aangemerkt als economisch
delict. Dit laatste is in het bijzonder van belang in verband met de in
artikel 28 e.v. opgenomen erkenningsregeling voor toelatingskeuringen,
die het mogelijk maakt dat bedrijven zelf het onderzoek ten behoeve van
de goedkeuring verrichten.

Met het toezicht op de naleving van het verkoopverbod en op de
bescherming van de goedkeuringen zijn belast de door de minister
aangewezen ambtenaren. Verwezen moge worden naar de toelichting op
artikel 150.

Artikel 36

Dit artikel heeft dezelfde strekking als de in artikel 9, eerste lid, onder
1 ° tot en met 2° bis, van de Wegenverkeerswet (WVW) opgenomen
bepalingen, inhoudende dat het verboden is om zich met een motor–
rijtuig op de weg te bevinden, zonder dat voor dat motorrijtuig een
kenteken is opgegeven alsmede een kentekenbewijs is afgegeven. De
bepaling is thans geformuleerd als een verplichting: voor motorrijtuigen
en aanhangwagens dient een kenteken te zijn opgegeven en ter zake van
deze opgave dient een kentekenbewijs te zijn afgegeven. Materieel
brengt een en ander geen wijziging in de kentekenplicht, met dien
verstande dat deze in de nieuwe regeling in beginsel ook van toepassing
is op aanhangwagens, waaronder mede begrepen zijn de opleggers. De
reikwijdte van de kentekenplicht is overigens niet gewijzigd: het gebruik
van de weg vormt hierbij nog steeds het criterium.

Evenals in de tot nu toe bestaande regeling is een aantal uitzonde–
ringen voorzien op de kentekenplicht. In artikel 37 worden deze uitzonde–
ringen omschreven.

Het eerste //'dvan het onderhavige artikel regelt de basisverplichting
ten aanzien van kentekens. Het kenteken dient aan de eigenaar of houder
voor een bepaald voertuig te zijn opgegeven.

Op grond van het tweede //o'zullen regels worden vastgesteld inzake
het afgeven van kentekenbewijzen. Het bepaalde dat het kentekenbewijs
moet worden afgegeven aan de eigenaar of houder van het voertuig
impliceert dat deze ook degene is die het kentekenbewijs moet
aanvragen. De algemene voorwaarden ter zake van de aanvraag van een
kentekenbewijs zijn neergelegd in artikel 46.

Zowel het opgeven van een kenteken als het afgeven van een kente–
kenbewijs vindt plaats overeenkomstig bij of krachtens algemene

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 030, nr. 3 91



maatregel van bestuur vastgestelde regels. In dit verband kan worden
opgemerkt dat het voornemen bestaat om bij algemene maatregel van
bestuur ten minste die onderwerpen te regelen die tot nu toe in het
Reglement kentekenregistratie (Stb. 1974, 319) (RKR) zijn opgenomen.
Naar verwachting zal een aantal voorschriften dat thans bij ministeriële
regeling is vastgesteld, worden opgenomen in de betrokken algemene
maatregel van bestuur. Voorschriften van administratieve aard zullen bij
ministeriële regeling worden vastgesteld.

In het derde lidis een aantal algemene vereisten opgenomen waaraan
een kentekenbewijs dient te voldoen. Deze eisen vormen - ten aanzien
van dat bewijs - een nadere invulling van de in het tweede lid
opgenomen verplichting.

Op grond van het in onderdeel a bepaalde zal het model van het kente–
kenbewijs worden vastgesteld.

Het in onderdeel d vermelde vereiste dat het bewijs behoorlijk leesbaar
moet zijn, staat in voorkomende gevallen ter beoordeling van de
instanties die zijn belast met toezicht en opsporing dan wel met de
afgifte van nieuwe bewijzen. Indien de betrokkene zelf meent dat het
bewijs niet meer behoorüjk leesbaar is, kan hij op grond van artikel 54
een vervangend bewijs aanvragen.

Op grond van het vierde lidza\ worden bepaald dat deel III van het
kentekenbewijs op de voorruit van het motorrijtuig dient te zijn aange–
bracht, zulks overeenkomstig de huidige situatie. De verplichting tot het
zichtbaar voeren van deel III geldt niet voor aanhangwagens. Het voor
aanhangwagens afgegeven kentekenbewijs zal echter ingevolge artikel
152, eerste lid, op eerste vordering van de daartoe bevoegde opspo–
ringsambtenaren behoorlijk ter inzage moeten worden afgegeven. Om
aan deze verplichting te kunnen voldoen, zal de bestuurder van het
trekkende motorrijtuig - behoudens in de gevallen waarin de aanhang–
wagen is voorzien van een identificatieplaat - het kentekenbewijs bij zich
moeten hebben. Het ligt in het voornemen om voor motorfietsen een
afzonderlijke voorziening te treffen.

Het vijfde //tfbevat de bepaling dat het motorrijtuig of de aanhang–
wagen dient overeen te komen met de ten aanzien daarvan op het kente–
kenbewijs en in het kentekenregister opgenomen gegevens. Voor wat
betreft het kentekenbewijs is de bepaling ontleend aan artikel 9, eerste
lid, onder 2e, laatste zinsnede, van de Wegenverkeerswet. De toevoeging
ten aanzien van het kentekenregister vindt plaats in verband met het feit
dat een aantal gegevens niet meer op het kentekenbewijs is vermeld
maar is opgenomen in het kentekenregister. In dit verband kan genoemd
worden het typegoedkeuringsnummer van het betrokken voertuig. Het
opnemen van dit nummer in het kentekenregister hangt samen met het
feit dat de technische gegevens omtrent de typegoedkeuring en wijzi–
gingen in de constructie van het voertuig eveneens in dat register zijn
opgenomen. Voor de kentekenhouder brengt een en ander overigens
geen materiële verandering met zich mee. Het typegoedkeuringsnummer
heeft immers slechts betekenis in samenhang met de technische
gegevens omtrent de typegoedkeuring; beide zullen voor betrokkenen
kenbaar zijn via het kentekenregister.

Het zesde lid bepaalt welke personen aansprakelijk zijn voor
overtreding van het bepaalde in de eerste vijf leden. Een en ander komt
overeen met artikel 9, tweede lid, van de Wegenverkeerswet, met dien
verstande dat in het onderhavige artikellid op overeenkomstige wijze de
aansprakelijkheid voor wat betreft aanhangwagens is opgenomen.

Op grond van het zevende //tfkunnen de voorschriften omtrent
inrichting en uitvoering van het kentekenbewijs mede dienstbaar worden
gemaakt aan de heffing van de motorrijtuigenbelasting. Hierbij moet met
name worden gedacht aan de vermelding van de brandstofsoort op het
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kentekenbewijs. De gebruikte soort brandstof heeft immers conse–
quenties voor de hoogte van bedoelde belasting.

Artikel 37

In dit artikel is ten aanzien van bepaalde, met name genoemde, motor–
rijtuigen en aanhangwagens alsmede voor nader aan te wijzen catego–
rieën motorrijtuigen en daardoor voortbewogen aanhangwagens een
uitzondering op de kentekenplicht vastgelegd.

De formulering van het eerste lid, onderdeel a , is gelijk aan die in
artikel 112, onderdeel a, betreffende de uitzondering op de verplichting
om een rijbewijs te bezitten voor het besturen van een motorrijtuig. Dit
biedt de mogelijkheid om de uitzonderingen op de kentekenplicht en de
uitzonderingen met betrekking tot het rijbewijsbezit zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen. Het onderdeel biedt de mogelijkheid categorieën
van motorrijtuigen aan te wijzen waarvoor een bepaalde maximum–
snelheid geldt. Dit maximum kan ofwel een door de techniek bepaalde
snelheidsgrens zijn ofwel een in een gedragsregel neergelegde grens.
Per categorie motorrijtuigen kan het maximum verschillen; het bedraagt
echter ten hoogste 40 km per uur. Deze grens is met name gekozen in
verband met de bestaande bepalingen inzake bromfietsen. Als catego–
rieën die in elk geval zullen worden aangewezen kunnen worden
genoemd: bromfietsen, invalidenvoertuigen, tractoren en zelfrijdende
werktuigen alsmede zogenaamde wegtreintjes.

In onderdeel b worden de motorrijtuigen en aanhangwagens uitge–
zonderd die zich in het internationaal verkeer bevinden. Dergelijke
voertuigen vallen niet onder de in artikel 36 geregelde kentekenplicht
mits de bestuurder in het bezit is van een internationaal bewijs dat in het
buitenland is afgegeven. Het voertuig dient te zijn voorzien van het in het
land van registratie opgegeven kenteken alsmede van de vastgestelde
nationaliteitsaanduiding. Deze uitzondering was, te zamen met die ten
aanzien van het rijbewijs, geregeld in de artikelen 22 en 23 van de
Wegenverkeerswet. Vorenbedoeld internationaal bewijs is overigens niet
vereist indien het land van registratie is aangesloten bij het Verdrag
nopens het wegverkeer (Trb. 1951, 81). In dat geval is het voldoende dat
de bestuurder in het bezit is van een door dat land afgegeven kenteken–
bewijs. In alle gevallen geldt dat het voertuig dient te voldoen aan de in
de internationale overeenkomst of op basis van die overeenkomst in de
nationale wetgeving vastgestelde eisen.

Met de in onderdeel c opgenomen bepaling wordt de mogelijkheid
geschapen de in de huidige kentekenregeling opgenomen vrijstelling van
de kentekenplicht voor leden van een bepaalde krijgsmacht of civiele
dienst, die niet in eigen land zijn gelegerd, te kunnen handhaven. Het
betreft in casu leden van de Nederlandse krijgsmacht of civiele dienst die
in de Bondsrepubliek Duitsland zijn gestationeerd, leden van de Duitse
krijgsmacht of civiele dienst die in Nederland zijn gestationeerd alsmede
leden van een krijgsmacht of civiele dienst die zijn verbonden aan het
geallieerde hoofdkwartier in Brunssum. Een en ander geschiedt in het
kader van de in onderdeel c genoemde verdragen.

De nadere, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te
stellen, regels zullen betrekking hebben op de voorwaarden die aan de
uitzondering op de kentekenplicht zijn verbonden. Daarbij gaat het met
name om bepalingen inzake de registratie van de betrokken voertuigen
alsmede het voeren van registratieplaten volgens een bepaald model. De
onderhavige materie is thans in haar geheel opgenomen in de regeling
van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 september 1967, Stcrt.
177.

In het tweede lid'\s een uitzondering voorzien voor wat betreft
aanhangwagens met een toegestane maximum massa van niet meer dan
750 kg. Voor deze voertuigen geldt geen afzonderlijke kentekenplicht,
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zulks in overeenstemming met het ter zake bepaalde in het Verdrag
inzake het wegverkeer. Derhalve is een uitzondering voorzien op het in
het eerste lid van artikel 36 opgenomen vereiste dat het kenteken voor
het desbetreffende voertuig moet zijn opgegeven. Uiteraard dienen de
onderhavige voertuigen wel het kenteken van het trekkend motorrijtuig te
voeren, hetgeen aan het slot van het tweede lid dan ook als voorwaarde
is gesteld.

Het derde /«ƒ ziet op een uitzondering op de kentekenplicht in verband
met de zogenaamde FH-kentekens. Deze kentekens worden niet
opgegeven voor een bepaald voertuig maar mogen gebruikt worden voor
elk voertuig dat behoort tot de bedrijfsvoorraad van een door de Minister
van Verkeer en Waterstaat erkend bedrijf of voor voertuigen die voor
herstel of bewerking bij het bedrijf zijn. Om voor afgifte van een
FH-kentekenbewijs in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels. De
huidige, in het Reglement kentekenregistratie opgenomen, voorschriften
ter zake zullen de basis vormen van de regeling in de algemene
maatregel van bestuur. Administratieve procedures zullen bij ministeriële
regeling worden vastgesteld.

Overigens gelden de regels omtrent de bedrijfsvoorraad naast de
voorwaarden die de Minister van Financiën stelt in verband met de
heffing van de motorrijtuigenbelasting. Indien aan deze voorwaarden
wordt voldaan wordt de motorrijtuigenbelasting geheven over de ten
behoeve van de bedrijfsvoorraad opgegeven bijzondere kentekens
(FH-kentekens).

De regels omtrent de bedrijfsvoorraad die op basis van de Wegenver–
keerswet 1992 worden gesteld, zullen zo veel mogelijk aansluiten bij
meergenoemde voorwaarden in het kader van de Wet op de motorrijtui–
genbelasting 1990.

Het vierde lid beoogt enerzijds het mogelijk te maken dat tijdens de
schorsing van de geldigheidsduur van het kentekenbewijs toch ten
behoeve van het voldoen aan de verplichting tot periodieke keuring van
de weg gebruik wordt gemaakt (onderdeel a) en anderzijds dat een
voertuig op de weg mag staan indien het kentekenbewijs ongeldig is
verklaard op grond van het feit dat het betrokken voertuig niet aan de
wettelijke eisen voldoet, dan wel indien het kentekenbewijs is
ingevorderd (onderdeel b). Laatstbedoelde regeling komt materieel
overeen met het bepaalde in artikel 9, eerste lid, onder 2e bis, van de
Wegenverkeerswet. In beide gevallen kunnen voorwaarden worden
gesteld, bij voorbeeld ten aanzien van de tijdsduur gedurende welke het
betrokken voertuig op de weg wordt gebruikt, respectievelijk op de weg
staat.

Een en ander zal worden vastgesteld bij algemene maatregel van
bestuur. De uitvoeringsbepalingen van administratieve aard zullen
worden opgenomen in een ministeriële regeling.

Artikel 38

Dit artikel verschaft de basis voor het opgeven van zogenaamde
bijzondere kentekens. In dit kader moet worden gedacht aan kentekens
die bepaalde lettergroepen bevatten. Voorbeelden hiervan zijn: AA, CD,
C.D.A., CDJ, BN, GN, GV, HH en ZZ, alsmede kentekens die een enkele
letter bevatten. Aan de toekenning en het gebruik van dergelijke
kentekens zijn veelal bijzondere voorwaarden verbonden, met name
voortvloeiend uit het «persoonsgebonden» karakter van het kenteken,
dan wel het bijzondere karakter van het voertuig. Toekenning en gebruik
van de onderhavige kentekens alsmede de daaraan verbonden
voorwaarden zullen bij algemene maatregel van bestuur worden
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geregeld. Bij ministeriële regeling zullen administratieve procedures
alsmede modellen van kentekens en kentekenbewijzen worden vastge–
steld.

Artikel 39

Het kenteken dient op grond van het eerste lid– conform artikel 9,
eerste lid, onder 1e, van de Wegenverkeerswet behoorlijk zichtbaar
aanwezig te zijn op of aan het voertuig. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur zullen regels worden gesteld omtrent de
inrichting, het aanbrengen (met inbegrip van de plaats) en de verlichtmg
van het kenteken (tweede lid).

Het derde //</noemt de personen die aansprakelijk zijn voor overtre–
dingen van de regels met betrekking tot het kenteken. In verband met de
zelfstandige kentekenplicht voor aanhangwagens zijn hierbij ook
genoemd de eigenaar of houder van de aanhangwagen alsmede de
bestuurder van het motorrijtuig waarmee de aanhangwagen wordt voort–
bewogen.

Artikel 40

Het eerste lidbevat een viertal verbodsbepalingen dat is ontleend aan
artikel 14, eerste lid, onderdelen a, b, c en e, van de Wegenver–
keerswet.ln verband met het feit dat bepaalde aanhangwagens
zelfstandig kentekenplichtig zijn, vallen ook deze voertuigen onder de
bedoelde verboden.

De verbodsbepalingen van artikel 14, eerste lid, onderdelen d en g, van
de Wegenverkeerswet zijn vervallen in verband met de afschaffing van
het keuringsteken (APK-sticker).

Het tweede //t/noemt de aansprakelijke personen bij overtreding van
de verboden, opgenomen in de onderdelen b en d.

Met betrekking tot de andere verboden kan het noemen van aanspra–
kelijke personen achterwege blijven, aangezien het niet uitsluitend
voertuigen betreft die op de weg staan of waarmee wordt gereden. Het
verbod om de bedoelde tekens aan te brengen geldt voor een ieder.

Artikelen 41 tot en met 45

In de artikelen 41 tot en met 45 is een aantal bepalingen opgenomen
met betrekking tot de registratie van kentekens. De regelgeving ter zake
is uitgebreider dan in de Wegenverkeerswet. Artikel 20, eerste lid, van
die wet houdt slechts de basis in voor het bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur vaststellen van voorschriften inzake het
aanleggen, inrichten en beheren van een register betreffende opgegeven
kentekens. De betrokken uitvoeringsvoorschriften zijn opgenomen in het
Reglement kentekenregistratie.

In de herziene kentekenregeling is een aantal basisvoorschriften inzake
de registratie van kentekens in de wet zelf opgenomen. De achtergrond
hiervan is de volgende.

Wij zijn van het uitgangspunt uitgegaan dat het wenselijk is in de
wegenverkeerswetgeving bepalingen op te nemen inzake de bestuurlijke
aspecten van de kentekenregistratie en de ordening van het kentekenre–
gister. Tevens komt het noodzakelijk voor bepalingen op te nemen met
betrekking tot de verdeling van de betrokken voorschriften over de
onderscheiden niveau's van regelgeving. Daarnaast is er het aspect van
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde
personen en de verhouding tot de Wet persoonsregistraties. Het kente–
kenregister kan immers worden beschouwd als een persoonsregistratie
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in de zin van deze wet, zeker voor zover het gaat om aan natuurlijke
personen opgegeven kentekens.

Een en ander brengt met zich mee dat voor wat betreft de regeling van
de registratie van kentekens er van dient te worden uitgegaan dat het
onderhavige wetsvoorstel en de Wet persoonsregistraties in onderling
verband van toepassing zijn. In dit kader kan nog worden opgemerkt dat
in het algemeen de Wet persoonsregistraties toepassing vindt op de
regeling rond de registratie van gegevens, rechten van de geregistreerde,
Registratiekamer e.d. Ten aanzien van de gegevensverstrekking uit het
register is echter gekozen voor een aanvullende c.q. afwijkende regeling.

Ter zake van de registratie hebben wij in hoofdlijnen de volgende opzet
voor ogen. Doel en inhoud van het kentekenregister worden zoveel
mogelijk in de wet zelf omschreven. De inhoud van het register is
omschreven in het tweede lid van artikel 41. Uit de aldaar gebezigde
omschrijvingen kan tevens het doel van het register worden afgeleid.
Voor wat betreft het verstrekken van gegevens uit het kentekenregister
kan het volgende worden opgemerkt. De regeling ten aanzien van de
gegevensverstrekking aan autoriteiten en aan belanghebbenden,
neergelegd in de artikelen 42 en 43, moet worden gezien als aanvullend
c.q. afwijkend ten opzichte van de verstrekkingsmogelijkheden op grond
van de WPR. Verstrekking van gegevens uit het register kan derhalve
plaatsvinden op grond van de WPR (artikelen 11, 14 en 18, derde lid)
alsmede op grond van de Wegenverkeerswet 1992 (artikelen 42 en 43).
In tegenstelling tot de huidige situatie zal aan het begrip belangheb–
bende een bepaalde vorm van toetsing worden verbonden. Het belang
dat iemand bij een bepaalde verstrekking heeft, zal aannemelijk moeten
worden gemaakt. Voorts bestaat het voornemen om in de uitvoerings–
voorschriften bevoegdheden voor geregistreerden te creëren ten einde
hen in de gelegenheid te stellen het verstrekken van gegevens ten
behoeve van commercile doeleinden niet te laten plaatsvinden.

Artikel 41

Het eerste //'dvormt de wettelijke grondslag voor het kentekenregister.
De Minister van Verkeer en Waterstaat is de houder van het register. In
de Wet persoonsregistraties wordt de houder omschreven als degene die
de zeggenschap heeft over een persoonsregistratie. Aangezien de uitein–
delijke verantwoordelijkheid voor het inrichten en beheren van het
register berust bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, is deze als
houder aangewezen.

Het tweede //'c/bevat een bepaling over de aard van de gegevens die in
het register worden opgenomen en de criteria waaraan deze gegevens
moeten voldoen.

Het kentekenregister bevat in de eerste plaats gegevens omtrent
opgegeven kentekens, dat wil zeggen gegevens die verband houden met
de registratie van gekentekende voertuigen. In dit kader is de tenaam–
stelling van het kenteken op de eigenaar of houder van een voertuig van
bijzonder belang. De registratie omvat in elk geval gegevens omtrent het
voertuig, de eigenaar of houder van het voertuig en de afgifte van kente–
kenbewijzen.

Voorts bevat het register gegevens omtrent voertuigen waarvoor nog
geen kenteken is opgegeven. Het nieuwe kentekenregistratiesysteem
voorziet er immers in dat in een vroegtijdig stadium kan worden beschikt
over gegevens waarmee het voertuig kan worden geïdentificeerd, bij
voorbeeld chassisnummers. De onderhavige bepaling vormt de basis
voor het opnemen van dergelijke gegevens in het register. Ten slotte
kunnen, indien daaraan in voorkomende gevallen behoefte bestaat,
gegevens worden opgenomen omtrent gestolen, in het buitenland
geregistreerde voertuigen. Door het opnemen van die gegevens in het
kentekenregister kan worden voorkomen dat voor dergelijke voertuigen.
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indien zij in Nederland voor een kentekenkeuring worden aangeboden,
een Nederlands kenteken wordt opgegeven.

In het register mogen in de eerste plaats slechts gegevens worden
opgenomen voor zover deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering
van de onderhavige wet en de handhaving van de bij of krachtens deze
wet vastgestelde voorschriften. Hierbij moet onder meer worden gedacht
aan de afgifte van een keuringsbewijs voor het betrokken voertuig in het
kader van de periodieke keuring (artikel 73 e.v.). Voorts mogen gegevens
worden opgenomen voor zover deze noodzakelijk zijn voor een goede
uitvoering van een aantal andere wetten en voor de handhaving van de
bij of krachtens die wetten vastgestelde voorschriften. Het gaat daarbij
met name om voorschriften vastgesteld bij of krachtens de ontwerp-Wet
op de motorrijtuigenbelasting 1990, de Wet aansprakelijkheidsverze–
kering motorrijtuigen alsmede een aantal andere wettelijke regelingen
ten aanzien van motorrijtuigen en aanhangwagens, zoals de Wet perso–
nenvervoer en de Wet ambulancevervoer.

Met het bepaalde in het tweede lid wordt een nadere invulling gegeven
aan artikel 18, eerste en tweede lid, van de Wet persoonsregistraties.

Op grond van het derde //tfkunnen nadere regels worden vastgesteld
omtrent de inrichting en het beheer van het register. In dit kader bestaat
het voornemen om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels
vast te stellen inzake de inhoud van het register en de bevoegdheidsver–
deling ten aanzien van het beheer daarvan. De uitwerking hiervan en de
overige benodigde voorschriften zullen in het op grond van artikel 44
vast te stellen privacy-reglement worden opgenomen. Daarbij zullen
tevens voorzieningen worden getroffen met betrekking tot het ambts–
halve verbeteren van gegevens.

Artikel 42

Dit artikel regelt in het eerste lid de verstrekking van gegevens uit het
register aan autoriteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van de in
artikel 41 bedoelde wettelijke voorschriften dan wel zijn belast met de
handhaving daarvan. Het betreft in casu overheidsinstanties die de
desbetreffende gegevens voor een goede taakuitoefening nodig hebben,
zoals justitie en politie, maar ook bij voorbeeld gemeenten in het kader
van de fiscale afhandeling van parkeerovertredingen. Gegevensver–
strekking vindt plaats op verzoek van bedoelde autoriteiten.

De Minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt de wijze waarop een en
ander geschiedt; hierbij kan het gebruik van geautomatiseerde systemen
een rol spelen. De gegevensverstrekking omvat die gegevens die de
betrokken autoriteiten voor de uitoefening van hun taak nodig hebben.
Ook bank– en gironummers kunnen hieronder vallen. Voor de
verstrekking is geen vergoeding verschuldigd. Een en ander vormt een
aanvulling op het bepaalde in artikel 18, derde lid, van de Wet persoons–
registraties, met dien verstande dat er in dit geval sprake is van een
verplichting tot gegevensverstrekking. De uitwerking hiervan zal
geschieden in het eerdergenoemde privacy-reglement. Verstrekking van
gegevens aan andere overheidsinstanties dan hiervoor bedoeld kan
overigens geschieden op grond van het bepaalde in genoemd artikel 18,
derde lid.

Op grond van het tweede //c/dienen de in het eerste lid bedoelde
autoriteiten overeenkomstig nader vast te stellen regels mededeling te
doen van die feiten die voor het bijhouden van het register van belang
zijn. Met name politie en justitie beschikken immers in bepaalde gevallen
over in het kader van hun taakuitoefening verkregen informatie die ten
behoeve van een goede registratie van betekenis kan zijn. Het ligt dan
ook in de rede dat bepaald wordt, dat de mededeling aan de houder van
het register geschiedt.
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Artikel 43

In dit artikel wordt de gegevensverstrekking aan belanghebbenden
geregeld. In grote lijnen komen de bepalingen overeen met hetgeen
thans in artikel 19 van het Reglement kentekenregistratie is neergelegd.

Het eerste //'dbepaalt dat overeenkomstig bij algemene maatregel van
bestuur vastgestelde regels op aanvraag en tegen betaling aan belang–
hebbenden gegevens uit het register kunnen worden verstrekt. In de
huidige situatie is aan het begrip belanghebbende geen nadere invulling
gegeven in die zin dat het belang dat de aanvrager bij de gegevens
omtrent de eigenaar of houder van een voertuig heeft, niet behoeft te
worden aangegeven. Volstaan kan worden met het betalen van het ter
zake verschuldigde tarief. Het is derhalve niet goed mogelijk een
opsomming te geven van situaties die tot het opvragen van informatie
aanleiding (kunnen) geven. De indruk bestaat echter dat het bijvoorbeeld
gaat om gevallen waarin bij een aanrijding slechts het kenteken van het
andere betrokken voertuig bekend is of waarin de adspirant-koper van
een voertuig bij de vorige eigenaar nadere informatie omtrent het
voertuig wil vragen indien de verkoop via de autohandel verloopt. Wij zijn
echter van mening dat met name in het licht van de maatschappelijke
ontwikkelingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
tot een bepaalde vorm van toetsing van het begrip belanghebbende dient
te worden overgegaan. Het belang dat een aanvrager bij de gevraagde
informatie meent te hebben, zal schriftelijk aannemelijk moeten worden
gemaakt en zal redelijk moeten zijn. Omtrent de uitvoeringsaspecten van
een dergelijk voorschrift vindt nog nadere studie plaats. In dit verband
valt echter te denken aan de verplichting om bepaalde - door derden
opgestelde - verklaringen over te leggen. In bepaalde gevallen zou ook
de toestemming van de betrokken (vorige) eigenaar of houder van een
voertuig kunnen worden vereist.

Op grond van het onderhavige artikel zullen ook gegevens uit het
register kunnen worden verstrekt aan de automobielbranche. Aan deze
branche worden ook in de huidige situatie gegevens verstrekt, met name
gegevens inzake tenaamstellingen. Deze gegevensverstrekking houdt
onder meer verband met de betrokkenheid van de automobielbranche bij
de uitvoering van de regeling inzake de eerste afgifte van kentekenbe–
wijzen en bij de periodieke keuring. Voorts speelt die gegevensver–
strekking een rol in het kader van de z.g. recalls, het terugroepen van
voertuigen met bepaalde technische gebreken naar dealer of importeur.

Ten slotte vindt gegevensverstrekking plaats voor statistische
doeleinden.

Aan de gegevensverstrekking zullen door de Minister van Verkeer en
Waterstaat voorwaarden worden verbonden die de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer moeten waarborgen. Met name zal het daarbij
gaan om de aard en de omvang van de te verstrekken gegevens. De
gegevensverstrekking aan de automobielbranche ten behoeve van het
verzenden van herinneringen aan periodieke keuringen of met het oog op
z.g. recalls kan geacht worden voort te vloeien uit of in nauw verband te
staan met het doel van het register. Naarmate het gebruik van de te
verstrekken gegevens minder direct verband houdt met het doel van het
register, zullen aan de verstrekking en/of het gebruik van die gegevens
stringentere voorwaarden worden gesteld.

Op grond van het bepaalde in het tweede //dworden slechts gegevens
verstrekt omtrent door belanghebbenden opgegeven kentekens;
gegevensverstrekking omtrent een met name genoemde natuurlijke of
rechtspersoon zal derhalve, onverminderd het bepaalde in het derde lid,
niet plaatsvinden. Gebleken is namelijk dat met name in dit soort
gevallen het belang van de aanvrager van de gegevens bij de gegevens–
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verstrekking bijzonder moeilijk kan worden getoetst. In verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde is
derhalve tot bedoelde maatregel besloten. In de gevallen dat het belang
bij de gegevensverstrekking wel duidelijk kan worden aangetoond, kan
de aanvraag om bepaalde informatie geschieden via de betrokken opspo–
ringsautoriteiten.

Het derde //tfvoorziet er in dat in bijzondere gevallen door de Minister
van Verkeer en Waterstaat onder nader te stellen voorwaarden kan
worden afgeweken van het bepaalde in het tweede lid. Met name in
geval van gegevensverstrekking aan de automobielbranche zoals hiervoor
aangeduid, is een ruimere basis voor de gegevensverstrekking wenselijk,
aangezien de verstrekking van gegevens in dit kader niet geschiedt aan
de hand van door de belanghebbenden opgegeven kentekens. In de
huidige situatie bestaat een gelijksoortige regeling.

Op grond van het vierde //'dkunnen aan de gegevensverstrekking aan
belanghebbenden beperkingen worden verbonden zowel voor wat betreft
de hoeveelheid als voor wat betreft de aard van de te verstrekken
gegevens. Een dergelijke mogelijkheid is eveneens voorzien in de tot nu
toe bestaande regeling ter zake.

Met het bepaalde in het vijfde //tfwordt beoogd de mogelijkheid te
scheppen dat geregistreerden in bepaalde gevallen kunnen voorkomen
dat op hen betrekking hebbende gegevens die zijn opgenomen in het
register, tegen hun wil aan belanghebbenden worden verstrekt dan wel
dat op hen betrekking hebbende gegevens die aan belanghebbenden
worden verstrekt, tegen hun wil voor een bepaald doel worden gebruikt.
Zowel de verstrekking van gegevens op zich als het gebruik dat van
verstrekte gegevens wordt gemaakt, kan derhalve aan beperkingen
worden onderworpen. Ten aanzien van het tweede aspect - het gebruik
dat van bepaalde gegevens wordt gemaakt - kan nog worden opgemerkt
dat op grond van de onderhavige voorziening met name ongewenst
commercieel gebruik van die gegevens kan worden tegengegaan. Een en
ander speelt bij voorbeeld een rol in het kader van de verstrekking van
gegevens aan de automobielbranche. Zoals hiervoor vermeld, zal
gegevensverstrekking aan de automobielbranche blijven plaatsvinden,
doch bij algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat er op
verzoek van geregistreerden beperkingen aan het gebruik van die
gegevens worden gesteld. Aan de mogelijkheid van het indienen van een
dergelijk verzoek zal ruime bekendheid worden gegeven, o.a. in het kader
van de jaarlijkse deel lll-ronde en in de APK-folder. Het creëren van een
basis in de formele wet voor een dergelijke voorziening komt noodza–
kelijk voor aangezien er in feite sprake is van een afwijking van de WPR.
Onverkorte toepassing van het aldaar bepaalde zou in casu leiden tot het
moeten hanteren van zeer inefficinte en mede daardoor kostbare proce–
dures, zoals het vooraf vragen van de individuele toestemming van elke
geregistreerde. De onderhavige regeling kan overigens worden
beschouwd als een aanvulling op hetgeen in artikel 14, tweede lid, van
de WPR is neergelegd ten aanzien van het op verzoek van de geregis–
treerde achterwege laten van de verstrekking van bepaalde gegevens.

Artikel 44

Ingevolge artikel 19 van de Wet persoonsregistraties dient voor een
persoonsregistratie van het Rijk een reglement te worden vastgesteld
(privacy-reglement). Dit reglement zal worden vastgesteld door de
Minister van Verkeer en Waterstaat, als houder van het register. Het
reglement dient in elk geval een regeling te bevatten omtrent de in artikel
20, eerste en tweede lid, van de Wet persoonsregistraties genoemde
onderwerpen. Voor een deel zal het daarbij gaan om een nadere
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uitwerking van hetgeen krachtens de voorgaande bepalingen reeds bij
wet of algemene maatregel van bestuur geregeld zal zijn.

Een aantal van de in artikel 20, tweede lid, van de Wet persoonsregis–
traties genoemde onderwerpen is thans geregeld in de artikelen 18 tot
en met 21 van het Reglement kentekenregistratie.

Artikel 45

Met het in de onderdelen a, b en c bepaalde wordt beoogd bepaalde
verplichtingen te kunnen vaststellen, zowel in verband met de eerste
aanvraag van een kentekenbewijs (onderdeel a) als in verband met de bij
overdracht van een voertuig door de oude rechthebbende (onderdeel b)
en de nieuwe rechthebbende (onderdeel c) te verrichten handelingen.
Een en ander komt overeen met de huidige voorziening in artikel 15,
onderdelen b en c, van de Wegenverkeerswet, met dien verstande dat de
bestaande verwijzing in onderdeel c naar onderdeel b in de praktijk
bezwaarlijk is gebleken in gevallen waarin een voertuig enige malen
achtereen van eigenaar of houder wisselt, zonder gelijktijdige
overschrijving van het kenteken.

Het voornemen bestaat de op grond van het onderhavige artikel
benodigde voorschriften zoveel mogelijk bij algemene maatregel van
bestuur vast te stellen. In de tot nu toe bestaande situatie is zulks
eveneens het geval. Naar verwachting zullen enige voorschriften van
meer administratieve aard bij ministeriële regeling worden vastgesteld.

Artikel 45a

In de nieuwe regeling zullen kentekenbewijzen - uitzonderingen voor
wat betreft bijzondere bewijzen daargelaten - bestaan uit een deel I, een
deel II, een deel III en een overschrijvingsbewijs. Dit laatste bewijs heeft
dezelfde functie als de kopie deel III. De nieuwe benaming lijkt meer
recht te doen aan de functie van het bewijs.

Artikel 46

In het eerste //dvan dit artikel zijn de algemene voorwaarden voor de
afgifte en de verkrijging van kentekenbewijzen opgenomen. Enerzijds
betreffen die voorwaarden de aanvragers van kentekenbewijzen, te
weten natuurlijke personen en rechtspersonen, en anderzijds de
voertuigen waarvoor een kentekenbewijs wordt aangevraagd.

In de eerste plaats dient het kentekenbewijs te worden aangevraagd en
dient het vastgestelde tarief te zijn voldaan. Dit tarief kan ook een
zogenaamd nul-tarief zijn.

Een kentekenbewijs wordt voorts slechts afgegeven aan personen van
18 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn. De leeftijdsgrens van
18 jaar is met name gekozen met het oog op de omstandigheid dat aan
het geregistreerd staan een aantal verplichtingen is verbonden. Effectu–
ering van deze verplichtingen ten opzichte van minderjarigen zal naar
verwachting in de praktijk veelal op moeilijkheden stuiten, met name in
de strafrechtelijke sfeer.

Het vereiste dat een kentekenbewijs slechts wordt afgegeven aan
personen die in Nederland woonachtig zijn, is met name opgenomen
vanuit controle– en handhavingsoogpunt, zoals reeds eerder in hoofdstuk
IV, paragraaf 6, van het algemeen deel van deze toelichting is uiteen–
gezet.

Voor rechtspersonen geldt de eis dat ze in Nederland gevestigd
moeten zijn. Dit houdt in dat in elk geval een Nederlands adres moet
worden opgegeven.

Voor de afgifte van een kentekenbewijs wordt met betrekking tot het
voertuig de voorwaarde gesteld dat het dient te zijn goedgekeurd voor
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toelating tot het verkeer op de weg. Deze goedkeuring kan zijn een
zogenaamde typegoedkeuring (zie artikel 21) of een individuele
goedkeuring (zie artikel 26). Daarnaast kan nog sprake zijn van een
typegoedkeuring op grond van artikel 28 in het kader van de bedrijfser–
kenning. Ook na wijziging van de constructie van een voertuig dient voor
het voertuig een nieuw kentekenbewijs te worden aangevraagd. In
bepaalde gevallen is daarvoor een keuring vereist. De feitelijke toela–
tingskeuring vindt slechts eenmaal plaats, namelijk voor de eerste afgifte
van een kentekenbewijs voor een bepaald voertuig. Bij elke volgende
afgifte van een kentekenbewijs voldoet het voertuig derhalve aan de
toelatingseisen.

Het tweede //dbeoogt de mogelijkheid te openen om in bepaalde
uitzonderingsgevallen een kentekenbewijs af te geven wanneer het
betrokken voertuig niet voldoet aan de ten aanzien daarvan gestelde
technische eisen, bedoeld in het eerste lid. Hierbij valt bijvoorbeeld te
denken aan zeer zware voertuigen zoals rijdende kranen alsmede aan
antieke voertuigen. Hoewel deze voertuigen - op bepaalde punten - niet
voldoen aan bedoelde eisen, wordt het niettemin noodzakelijk geacht dat
zij zijn voorzien van een kenteken, indien ze van de weg gebruik maken.
Hiertoe wordt - ook in de huidige situatie - het z.g. ZZ-kenteken gebruikt.
De onderhavige bepaling komt materieel overeen met het huidige artikel
16, tweede lid, van het Reglement kentekenregistratie.

Het derde //dkomt materieel overeen met artikel 12, derde lid, van de
Wegenverkeerswet. Als rechtspersonen die niet behoeven te zijn
ingeschreven in een van de bedoelde registers kunnen worden genoemd
overheidsorganen alsmede bepaalde kerkgenootschappen.

Artikel 47

In dit artikel is een aantal bijzondere weigeringsgronden met
betrekking tot de afgifte van een kentekenbewijs opgenomen. Deze
gronden zijn limitatief. Uiteraard dient ook steeds te worden voldaan aan
de algemene voorwaarden van artikel 46.

In het eerste //tfzijn die gronden opgenomen die zonder meer leiden
tot weigering. In de eerste plaats kunnen bij een APK-keuring dan wel
een keuring naar aanleiding van een wijziging in de constructie van het
voertuig onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen, in het bijzonder
in het geval waarin met het chassisnummer geknoeid blijkt te zijn.
Hieromtrent zal het register uitsluitsel moeten geven (onderdeel a). In de
tweede plaats zal niet tot afgifte van een kentekenbewijs worden
overgegaan indien blijkt dat het voertuig niet op regelmatige wijze is
ingevoerd (waaronder begrepen het niet betaald hebben van de ter zake
van de invoer verschuldigde belasting) of indien blijkt dat de verschul–
digde belastingen ter zake van de vervaardiging hier te lande niet zijn
voldaan (onderdeel b). Het bepaalde in onderdeel c strekt er met name
toe om in geval van schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs
en van export en sloop van het voertuig, de afgifte van een in die
gevallen ten onrechte aangevraagd - deel III van het - kentekenbewijs te
kunnen weigeren.

Onderdeel a van het tweede lid biedt de mogelijkheid tot weigering
van de afgifte van een kentekenbewijs over te gaan indien voor een
voertuig waarvoor geen kentekenbewijs is vereist, niettemin een zodanig
bewijs wordt aangevraagd. Artikel 12, vijfde lid, tweede volzin, van de
Wegenverkeerswet bevat eenzelfde voorziening. Op grond van het
betrokken onderdeel kan overigens ook de afgifte van een afzonderlijk
kentekenbewijs voor een aanhangwagen met een toegestane maximum
massa van 750 kg of minder, worden geweigerd.

Ingevolge het bepaalde in onderdeel b kan tot weigering van de afgifte
van een kentekenbewijs worden overgegaan indien uit het kentekenre–
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gister blijkt dat het voertuig is vermist. Tenaamstelling door degene die
daartoe niet gerechtigd is kan op deze wijze worden voorkomen. Het ligt
in de bedoeling om in een dergelijk geval zowel de eigenaar of houder
als de politie te informeren, zodat de zaak kan worden uitgezocht. De
civielrechtelijke aspecten van de zaak blijven daarbij onverlet.

Het derde //dbepaalt dat de aanvrager van een kentekenbewijs schrif–
telijk van een weigering als bedoeld in het eerste of tweede lid op de
hoogte wordt gesteld onder vermelding van de reden van weigering.

Ingeval de afgifte van een kentekenbewijs wordt geweigerd, is in
beginsel AROB-beroep mogelijk. Of in concrete gevallen beroep mogelijk
is, is ter beslissing aan de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.
Zodanig beroep is echter uitgesloten in die gevallen waarin sprake is van
een beschikking houdende een technische beoordeling ter zake van het
voertuig.

Artikel 48

Op grond van het eerste //c/dient de aanvrager van een kentekenbewijs
persoonlijk te verschijnen bij de instantie die met de afgifte is belast.
Voor rechtspersonen geldt uiteraard dat zij zich moeten laten vertegen–
woordigen door een persoon die daartoe bevoegd is krachtens de
statuten en reglementen. Op deze wijze kan maximale zekerheid worden
verkregen omtrent de identiteit van de aanvrager. Uiteraard dient de
aanvrager zich bij het persoonlijk verschijnen te legitimeren.

Slechts indien zulks in de praktijk noodzakelijk blijkt, zullen bij
algemene maatregel van bestuur uitzonderingen worden vastgesteld op
het voorschrift dat men bij de aanvraag persoonlijk dient te verschijnen.
Daarbij wordt gedacht aan een machtigingsprocedure met verscherpte
legitimatieplicht. Wij zijn van mening dat in dit verband echter grote
terughoudendheid dient te worden betracht gezien het feit dat het
persoonlijk verschijnen bij de aanvraag van een kentekenbewijs een van
de maatregelen is die het nieuwe systeem in zijn totaliteit fraudebesten–
diger moeten maken.

Het tweede en derde //c/regelen het persoonlijk verschijnen ingeval de
aanvraag geschiedt door een rechtspersoon. Indien het een rechts–
persoon betreft die dient te zijn ingeschreven in een daartoe bij de wet
aangewezen register of waarvan de onderneming dient te zijn
ingeschreven in het handelsregister, dient de bestuurder van die rechts–
persoon dan wel zijn gemachtigde persoonlijk te verschijnen (vergelijk
artikel 528, eerste lid, Wetboek van Strafvordering). Indien de aanvraag
geschiedt door een rechtspersoon die niet behoeft te zijn ingeschreven
in een register of waarvan de onderneming niet behoeft te zijn
ingeschreven in het handelsregister, geldt de verplichting om persoonlijk
te verschijnen voor degene die door die rechtspersoon is gemachtigd tot
de aanvraag van het kentekenbewijs.

Bij de aanvraagregels op grond van het vierde lidza\ onder meer
worden vastgesteld welke legitimatiebewijzen moeten worden
overgelegd. Voorts zal worden bepaald dat de aanvrager de plaatsnaam,
de straatnaam en het huisnummer alsmede de postcode van zijn woon–
of vestigingsadres dient op te geven. De enkele opgave van een postbus–
nummer zal niet voldoende zijn. Overigens zal in verband met de in
artikel 46, eerste lid, gestelde eis dat de aanvrager in Nederland dient te
wonen, slechts een adres in Nederland kunnen worden opgegeven. Naast
dit Nederlandse woon– of vestigingsadres kan een correspondentieadres
worden opgegeven. Dit correspondentieadres kan wel een postbus–
nummer of een buitenlands adres zijn. De aanvraagprocedure zal in
hoofdlijnen in de algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van dit
hoofdstuk worden neergelegd. De nadere voorschriften omtrent de legiti–
matiebewijzen en voorschriften met betrekking tot de aanvraag worden
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neergelegd in een ministeriële regeling. Daarbij zal onder meer worden
bepaald bij welke instantie de aanvraag van een kentekenbewijs moet
plaatsvinden.

In verband met het feit dat ingevolge het voorstel van Wet op de
motorrijtuigenbelasting 1990 de aanvraag van een kentekenbewijs
tevens geldt als aangifte voor de motorrijtuigenbelasting, wordt er in het
vijfde lidin voorzien dat in het kader van de aanvraag van een kenteken–
bewijs tevens gegevens dienen te worden verschaft die van belang zijn
voor de vaststelling van de verschuldigde belasting. In het bijzonder valt
daarbij te denken aan de door het betrokken voertuig gebruikte
brandstof.

Het zesde en zevende //'dzijn ontleend aan artikel 11, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet.

Artikel 49

Het verbod in het eerste lid is ontleend aan artikel 10, eerste lid, van
de Wegenverkeerswet. Het tweede //c/verklaart de Algemene wet inzake
rijksbelastingen van toepassing, voor zover bij de aanvraag onjuiste of
onvolledige gegevens worden verstrekt ter zake van de heffing van
motorrijtuigenbelasting.

Deze bepaling is ontleend aan artikel 10, tweede lid, van de Wegenver–
keerswet.

Artikel 50

Ten einde onnodige bestuurlijke lasten te voorkomen, is in het eerste
lid bepaald dat een aanvraag tot het verkrijgen van een kentekenbewijs
buiten behandeling wordt gelaten indien de aanvrager procedurele
voorschriften niet naleeft. Ingevolge het tweede lid wordt de aanvrager in
de gelegenheid gesteld om een eventueel verzuim in dit kader te
herstellen.

Artikel51

Het eerste lid bepaalt dat de afgifte van een - definitief kentekenbewijs
niet plaatsvindt dan nadat een eerder afgegeven kentekenbewijs met
beperkte geldigheidsduur is ingeleverd. Zulks geldt overigens niet voor
wat betreft een zogenaamd eendaags kentekenbewijs. In verband met
het speciale karakter van dit bewijs wordt inlevering als voorwaarde voor
de afgifte van een definitief kentekenbewijs niet noodzakelijk geacht.

Op grond van het tweede //dkunnen aan de afgifte voorschriften
worden verbonden. Hierbij is gedacht aan beperkingen en voorwaarden
die tot nu toe op grond van artikel 16 van het Reglement kentekenregis–
tratie op het kentekenbewijs werden aangetekend. Een aantal van de in
het eerste lid van die bepaling voorziene beperkingen zal naar
verwachting in de toekomst niet meer op het kentekenbewijs worden
vermeld, aangezien in de nieuwe voertuigreglementering hieraan geen
behoefte meer bestaat. Voorts zal de praktijk van artikel 16, tweede lid,
van het Reglement kentekenregistratie worden voortgezet. In geval een
voertuig niet voldoet aan een of meer van de technische eisen - zie het
bepaalde in artikel 46, tweede lid - kan als voorwaarde worden gesteld
dat met het voertuig slechts mag worden gereden indien een ontheffing
is verleend. Van een dergelijke voorwaarde wordt op het kentekenbewijs
melding gemaakt.
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Artikel 52

In een bepaald geval wordt bij de afgifte van een kentekenbewijs
tevens een keuringsbewijs afgegeven. Dit geschiedt wanneer voor de
afgifte een technisch onderzoek dient te worden uitgevoerd dat ten
minste een APK-keuring inhoudt en het betrokken voertuig binnen een
jaar APK-gekeurd zou moeten worden. Op deze wijze wordt voorkomen
dat een voertuig binnen korte tijd opnieuw een keuring zou moeten
ondergaan. In het onderhavige geval zal de afgifte van zowel het kente–
kenbewijs als het keuringsbewijs bij het desbetreffende keuringsstation
plaatsvinden.

De bepaling is ontleend aan artikel 12, zevende lid, van de Wegenver–
keerswet en vindt toepassing ten aanzien van in Nederland eerder in
gebruik geweest zijnde voertuigen alsmede ten aanzien van geïmpor–
teerde voertuigen.

Artikel 53

Deze bepalmg bevat een overeenkomstige bevoegdheid als is
opgenomen in artikel 23, vierde lid, van de Wegenverkeerswet.

Artikel 54

De hier voorziene regeling met betrekking tot de vervanging van
versleten, geheel of ten dele onleesbaar geworden, verloren geraakte of
teniet gegane kentekenbewijzen is ontleend aan artikel 21, eerste en
tweede lid, van de Wegenverkeerswet.

Het daar gemaakte onderscheid tussen duplicaten en nieuwe bewijzen
is vervallen. In de nieuwe regeling wordt de term vervangend kenteken–
bewijs gehanteerd, indien het vervangende document dezelfde voertuig–
en persoonsgegevens bevat als het te vervangen document. Vervan–
gende kentekenbewijzen bevatten overigens dezelfde afgiftedatum als
het te vervangen document. Indien ten opzichte van de gegevens in het
te vervangen document veranderingen optreden, vindt afgifte van een
nieuw kentekenbewijs plaats.

Ten slotte introduceert de nieuwe regeling de mogelijkheid tot het
afzonderlijk vervangen van een of meer delen van het kentekenbewijs.

Artikel 55

In een aantal gevallen kunnen, overeenkomstig artikel 12, zesde lid van
de Wegenverkeerswet, kentekenbewijzen met een beperkte geldig–
heidsduur worden afgegeven. In de eerste plaats is dit het geval indien
bij een toelatingskeuring (nog) niet kan worden vastgesteld of het
voertuig voldoet aan de eisen voor toelating tot het verkeer op de weg.
Dit kan bij voorbeeld het geval zijn bij een experimenteel voertuig dat
nog een beproeving van een bepaalde duur dient te ondergaan
(onderdeel a). In de tweede plaats kan een kentekenbewijs met een
beperkte geldigheidsduur worden afgegeven indien met betrekking tot de
voor een voertuig geheven belasting een vrijstelling onder voorwaarden
geldt. Dit heeft met name betrekking op de zogenaamde BN– en
GN-kentekens (onderdeel b }. Voorts kan een zogenaamd eendaags
kentekenbewijs worden verkregen indien ter verkrijging van een definitief
kentekenbewijs naar of van een plaats van weging of onderzoek, naar of
van een plaats van gedeeltelijke vervaardiging dan wel naar of van de
landsgrens moet worden gereden. Laatstgenoemde omstandigheid doet
zich voor wanneer met het voertuig korte tijd over de weg gereden moet
worden om in Nederland of in het buitenland een kentekenbewijs te
verkrijgen, al dan niet nadat het voertuig aldaar eerst een technische
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modificatie heeft ondergaan (onderdeel c ). Ten slotte kan een -
maximaal drie maanden geldig - voorlopig kentekenbewijs worden
afgegeven nadat het voertuig aan een technisch onderzoek is onder–
worpen en het ten gevolge van overmacht niet mogelijk is om direct een
definitief kentekenbewijs af te geven (onderdeel d). Volledigheidshalve
kan nog worden opgemerkt dat ten aanzien van de afgifte van kenteken–
bewijzen met een beperkte geldigheidsduur de in artikel 46, eerste lid,
genoemde voorwaarden van toepassing zijn, met uitzondering van de
voorwaarde dat het motorrijtuig of de aanhangwagen c.q. het gewijzigde
voertuig dient te zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de
weg. Laatstbedoelde voorwaarde komt naar haar aard niet voor
toepassing in aanmerking.

Artikel 56

Het eerste lidvan artikel 56 artikel bevat een limitatieve opsomming
van de gevallen waarin een kentekenbewijs zijn geldigheid verliest. Het
bepaalde in onderdeel a, dat is ontleend aan artikel 6 van het Reglement
kentekenregistratie, ziet op de omstandigheid dat het kentekenbewijs zijn
geldigheid verliest door het verstrijken van de geldigheidsduur van deel
III. In onderdeel c wordt thans expliciet geregeld dat ook het onbevoegd
aanbrengen van wijzigingen in het kentekenbewijs tot gevolg heeft dat
dit bewijs zijn geldigheid verliest. Een voorziening van gelijke strekking is
getroffen ten aanzien van rijbewijzen en keuringsbewijzen. In alle
gevallen betreft het immers officiële documenten die als bewijsstuk
kunnen dienen. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat onder het
aanbrengen van wijzigingen ook toevoegingen zijn begrepen.

In verband met de in artikel 54 geïntroduceerde mogelijkheid van
vervanging van slechts een deel van het kentekenbewijs, is in het tweede
//d uitdrukkelijk bepaald dat slechts het vervangen deel zijn geldigheid
verliest.

Artikel 57

Het eerste //c/bepaalt in welke gevallen een kentekenbewijs ongeldig
wordt verklaard. In de eerste plaats is dit het geval wanneer blijkt dat het
bewijs is afgegeven op grond van bij de aanvraag verschafte onjuiste
gegevens en dat bewijs niet zou zijn afgegeven indien zulks aan de
instantie, belast met de afgifte, bekend was geweest. Hieronder is mede
begrepen het geval dat wel een bewijs, doch een bewijs met een andere
inhoud zou zijn afgegeven. Tevens is ongeldigverklaring voorzien voor het
geval dat na afgifte blijkt dat het bewijs kennelijk abusievelijk is
afgegeven. Er is niet gekozen voor een bepaalde termijn omdat het
mogelijk is dat bepaalde vergissingen pas na geruime tijd worden
ontdekt. Uiteraard wordt dan na ongeldigverklaring een nieuw document
verstrekt dat wel de juiste gegevens bevat, zonder dat daaraan voor de
betrokkene kosten zijn verbonden.

Naast de imperatieve ongeldigverklaring op grond van het eerste lid
wordt in het tweede lid de mogelijkheid geopend om in een aantal
andere gevallen over te gaan tot ongeldigverklaring van het kenteken–
bewijs. Zulks kan het geval zijn als het voertuig niet op regelmatige wijze
is ingevoerd, als het niet voldoet aan de permanente eisen, bedoeld in
artikel 72, en eveneens indien in de bouw of inrichting wijzigingen zijn
aangebracht. Voor bepaalde, bij algemene maatregel van bestuur aange–
wezen, wijzigingen is immers goedkeuring nodig, waarna een nieuw
kentekenbewijs wordt afgegeven. Indien de aangebrachte wijzigingen
niet zijn goedgekeurd dient de mogelijkheid te bestaan het kenteken–
bewijs ongeldig te verklaren. Voorts kan een kentekenbewijs dat is
afgegeven voor een bus, taxi ofambulance ongeldig worden verklaard
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indien het desbetreffende voertuig niet voldoet aan de ten aanzien
daarvan op grond van het bepaalde in artikel 76, eerste lid, onderdeel b
of c, gestelde eisen.

Ten slotte wordt de mogelijkheid geopend om in andere, bij algemene
maatregel van bestuur vast te stellen, gevallen het kentekenbewijs
ongeldig te verklaren. Hierbij is gedacht aan gevallen, waarin het voertuig
in strijd met de ten aanzien daarvan vastgestelde bepalingen buiten
gebruik is gesteld of geëxporteerd alsmede aan gevallen waarin het
voertuig of de eigenaar of houder daarvan verdwenen is.

Zowel de ongeldigverklaring op grond van het eerste lid als die op
grond van het tweede lid geschiedt overeenkomstig bij algemene
maatregel van bestuur vastgestelde regeis Een verdergaande delegatie
wordt uit een oogpunt van rechtszekerheid voor de burgers ongewenst
geacht.

Van de in het derde //dvoorziene mogelijkheid om het kentekenbewijs
slechts voor wat betreft het rijden over de weg ongeldig te verklaren, zal
met name gebruik worden gemaakt in gevallen waarin een voertuig
weliswaar niet aan bepaalde technische eisen voldoet, maar dat voertuig
zonder bezwaar - nog enige tijd - op de weg kan blijven staan.

Het vierde en vijfde //tfbevatten enkele procedurevoorschriften ten
aanzien van de ongeldigverklaring.

Artikel 58

Overeenkomstig artikel 13, eerste lid, van de Wegenverkeerswet is de
houder van een kentekenbewijs verplicht op eerste vordering dat bewijs
over te geven aan bepaalde - bij algemene maatregel van bestuur aange–
wezen - personen. Naar verwachting zullen in de huidige aanwijzing
materieel geen wijzigingen worden aangebracht. Overgifte kan op grond
van het eerste lidworden gevorderd indien degene die tot vordering
bevoegd is van oordeel is dat het voertuig niet op regelmatige wijze is
ingevoerd of niet voldoet aan de wettelijke eisen Veelal zal het daarbij
gaan om de zogenaamde permanente eisen (vastgesteld krachtens
artikel 72). Het kan echter ook gaan om overtreding van artikel 36, zesde
lid, waarin de eis is opgenomen dat het voertuig dient overeen te komen
met de gegevens in het kentekenbewijs en het kentekenregister. Dit
laatste kan zich met name voordoen indien aan een voertuig wijzigingen
zijn aangebracht die niet zijn goedgekeurd. Ook kan het kentekenbewijs
worden gevorderd in het geval dat een voertuig, bestemd voor personen–
of ambulancevervoer, niet voldoet aan de desbetreffende, in de Wet
personenvervoer respectievelijk de Wet ambulancevervoer gestelde
eisen.

Op grond van het bepaalde in het tweede lidkan eveneens tot
vordering worden overgegaan ingeval de voorschnften die krachtens
artikel 51, tweede lid, in het kentekenbewijs zijn vermeld, naar het
oordeel van de tot vordering bevoegde personen niet worden nageleefd.
Tot nu toe kwam een gelijksoortige bevoegdheid toe aan de Directeur
van de RDW (vergelijk artikel 22, j° artikel 16 RKR).

Ingevolge het bepaalde in het derde //tf kan de overgifte van het kente–
kenbewijs voor zware aanhangwagens op een later tijdstip geschieden,
mits op het voertuig overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur een zogenaamde identificatieplaat is
aangebracht. Zoals in het algemeen deel van deze toelichting is uiteen–
gezet, houdt dit verband met het feit dat het in casu om veelvuldig
wisselende voertuigcombinaties gaat, waarbij het bewaren van het kente–
kenbewijs bij de aanhangwagen op problemen stuit. De overgifte van het
kentekenbewijs dient alsdan binnen een bij algemene maatregel van
bestuur vast te stellen termijn - gedacht wordt aan enkele dagen - plaats
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te vinden. Administratieve voorschriften ter zake van bedoelde identifica–
tieplaat zullen bij ministerile regeling worden vastgesteld.

Het vierde //tfbepaalt dat degenen die het kentekenbewijs hebben
gevorderd dit bewijs in de bij algemene maatregel van bestuur aange–
wezen gevallen zo spoedig mogelijk aan de minister zenden.

In dit kader bestaat het voornemen om - evenals dit thans het geval is
in artikel 22 van het RKR - bij algemene maatregel van bestuur te
regelen dat de politie het ingenomen kentekenbewijs twintig dagen kan
vasthouden om de eigenaar van het voertuig in de gelegenheid te stellen
de gebreken aan het voertuig te herstellen. Van dit feit wordt melding
gemaakt aan de minister. Blijkt het herstellen na politiecontrole
deugdelijk gebeurd te zijn, dan geeft de politie het document terug aan
de eigenaar of houder.

Indien na politiecontrole blijkt dat het voertuig nog niet in orde is of
indien de eigenaar niet komt opdagen, wordt het document opgestuurd
aan de minister. Het document kan dan ongeldig worden verklaard en de
betrokkene ontvangt daarvan bericht.

Ook blijft het mogelijk om na vordering van het kentekenbewijs afstand
te doen van het voertuig. In dat geval dient het voertuig overeenkomstig
de daarvoor vastgestelde voorschriften te worden gesloopt.

Ingevolge het vijfde //'dwordt het aan de minister gezonden kenteken–
bewijs door hem teruggegeven, indien het voertuig alsnog op regel–
matige wijze is ingevoerd, alsnog aan de in het eerste lid, onderdelen b
en c, bedoelde eisen is voldaan dan wel indien alsnog wordt voldaan aan
de in het kentekenbewijs vermelde voorschriften.

Het zesde lidis ontleend aan artikel 12, zevende lid, van de Wegenver–
keerswet. De afgifte van een keuringsbewijs in de hier bedoelde gevallen
voorkomt dat de eigenaar of houder van een voertuig korte tijd na het
technisch onderzoek in verband met de vordering opnieuw zijn voertuig
moet laten keuren.

Op grond van het bepaalde in het zevende //dkunnen nadere regels
worden vastgesteld omtrent de vordering van kentekenbewijzen.
Uitgangspunt daarbij zal zijn dat procedureregels ten aanzien van de
vordering zoveel mogelijk bij algemene maatregel van bestuur worden
vastgesteld; regels van administratieve aard zullen worden opgenomen in
een ministeriële regeling. Op grond van het achtste //o'geschiedt het
vaststellen van nadere regels inzake de teruggave van het kenteken–
bewijs op grond van het alsnog voldoen aan de invoerbepalingen in
overeenstemming met de Minister van Financiën.

Artikel 59

De in het eerste lid opgenomen verboden zijn ontleend aan artikel 14,
eerste lid, onderdelen c, f en h, van de Wegenverkeerswet. Het tweede
//c/noemt de aansprakelijke personen bij overtreding van het verbod,
opgenomen in onderdeel b. Met betrekking tot de in de onderdelen a en
c vervatte verboden kan het noemen van de aansprakelijke personen
achterwege blijven, aangezien die verboden zich richten tot een ieder.

Artikel 60

De artikelen 60 tot en met 65 voorzien in een erkenningsregeling voor
bedrijven, waardoor deze gerechtigd zijn voertuigen door middel van een
speciale overschrijvingsprocedure in hun bedrijfsvoorraad op te nemen.
De regeling is met name bedoeld voor handelaren en slopers van
voertuigen. De erkenningsregeling, waarvoor artikel 60de basis vormt,
gaat uit van de gedachte dat een erkend bedrijf dat de eigendom, het
bezit of het houderschap van een voertuig heeft verkregen, in het kader
van de overschrijvingsprocedure niet behoeft te voldoen aan de in artikel
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48 voorziene verplichting tot persoonlijk verschijnen bij de met de afgifte
van kentekenbewijzen belaste instantie. In plaats daarvan geldt de
volgende procedure. Het bedrijf meldt aan de Rijksdienst voor het
Wegverkeer het voornemen om een voertuig in de bedrijfsvoorraad op te
nemen. Dit geschiedt via een on-line verbinding met het kentekenre–
gister. In het kentekenregister wordt het betrokken voertuig vervolgens
tenaamgesteld van de erkenninghouder (het betrokken bedrijf). Via de
on-line verbinding ontvangt de erkenninghouder van de RDW een vrijwa–
ringsbewijs, dat hij vervolgens aan de vorige eigenaar of houder ter hand
stelt. Daarmee is deze laatste bevrijd van de aan de registratie
verbonden verplichtingen. Indien het voertuig dat overeenkomstig het
vorenstaande is opgenomen in de bedrijfsvoorraad, nadien wordt
gesloopt, doet het erkende bedrijf daarvan melding aan de RDW en
zendt het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs naar deze dienst.
Zodra het ingezonden kentekenbewijs door de RDW is ontvangen, wordt
het betrokken voertuig als zijnde gesloopt in de registratie opgenomen.

Aan het - via een erkenning - mogen voeren van een bedrijfsvoorraad
zijn voor de erkenninghouder behalve het voordeel van de speciale
overschrijvingsprocedure nog andere voordelen verbonden. Zo is de
bedrijfsvoorraad vrijgesteld van de verplichting tot periodieke keuring,
geldt een aangepast tarief voor de motorrijtuigenbelasting, gebaseerd op
de ten behoeve van de bedrijfsvoorraad afgegeven FH-kentekenbewijzen,
en zijn bijzondere verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Niet erkende
bedrijven genieten deze voordelen niet. Zij dienen derhalve de normale
overschrijvingsprocedure te volgen en dienen te voldoen aan alle aan de
registratie verbonden verplichtingen. Alsdan is immers sprake van een
normale tenaamstelling zoals deze ook voor particulieren geldt.

Met de hier geschetste erkenningsregeling kan naar onze mening
worden bereikt dat in het kader van de vernieuwde kentekenregistratiere–
geling het handelen in en het slopen van voertuigen zoveel mogelijk via
erkende bedrijven verloopt, waardoor de zuiverheid van de kentekenre–
gistratie beter kan worden gewaarborgd (eerste lid).

In verband met het feit dat in de praktijk veel bedrijven zich speciali–
seren in bepaalde voertuigen, is het op grond van het bepaalde in het
tweede //c/mogelijk de erkenning

af te stemmen op een bepaalde groep of op groepen van voertuigen.

Artikelen 61 tot en met 65

Bij de nadere uitwerking van de erkenningsregeling bedrijfsvoorraad is
aansluitmg gezocht bij de in de hoofdstukken III en V van de wet
geregelde erkenningsregelingen. Het aanvragen en verlenen van de
erkenning, het toezicht op de erkende bedrijven alsmede de intrekking
van de erkenning zijn analoog aan de in hoofdstuk III voorziene erken–
ningsregeling voor toelatingskeuringen geregeld. Voor een nadere
toelichting op de artikelen 61 tot en met 65 moge dan ook worden
verwezen naar de toelichting op de artikelen 28 tot en met 33.

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat naast de hier aan
de orde zijnde erkenningsregeling bedrijfsvoorraad de z.g. FH-regeling
zal worden gehanteerd. Laatstgenoemde regeling zal overigens niet
alleen voor handelaren en slopers maar ook voor reparateurs gelden.

Artikel 66

Het vernieuwde kentekenregistratiesysteem brengt met zich mee dat
aan het geregistreerd staan van een voertuig in het kentekenregister een
aantal verplichtingen is gekoppeld. In de eerste plaats geldt dit voor de
verplichting tot periodieke keuring (zie artikel 73, eerste lid).
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Voor wat betreft de motorrijtuigenbelasting is bedoelde koppeling, die
geldt voor personenauto's, bestelauto's en motorrijwielen, opgenomen in
het voorstel van Wet op de motorrijtuigenbelasting 1990 (MRB 1990).
Zowel de verplichting om een voertuig te laten keuren als de verplichting
om daarvoor belasting te betalen is derhalve niet meer afhankelijk van
het gebruik van de weg, doch vloeit voort uit het als eigenaar of houder
geregistreerd staan in het kentekenregister. Voor wat betreft de wette–
lijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen geldt een gelijksoortig
systeem reeds sinds 1984 op grond van de Wet aansprakelijkheidsverze–
kering motorrijtuigen (WAM).

Bedoelde verplichtingen gelden in beginsel doorlopend en wel vanaf
het tijdstip waarop de betrokkene in het kentekenregister wordt
opgenomen tot het moment waarop de tenaamstelling vervalt. Er kunnen
zich echter bijzondere omstandigheden voordoen waarin het niet redelijk
zou zijn de verplichtingen onverkort te handhaven. Om die reden is dan
ook in de artikelen 66 tot en met 69 een schorsingsregeling opgenomen.
De gedachte hierbij is als volgt.

Indien met een voertuig tijdelijk geen gebruik van de weg wordt
gemaakt, kan op verzoek en tegen betaling van de daarvoor door de
Minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde kosten de geldigheid
van het kentekenbewijs worden geschorst (eerste lid). Op het kenteken–
bewijs wordt een aantekening van schorsing aangebracht. De schorsing
geldt in beginsel ook voor een opvolgende eigenaar of houder tenzij deze
te kennen geeft de schorsing te willen opheffen. Een en ander heeft het
volgende tot gevolg.

Op grond van artikel 74, eerste lid, onderdeel b, is de keuringsplicht
voor het desbetreffende voertuig tijdelijk opgeschort. Opschorting van de
keuringsplicht kan noodzakelijk zijn ingeval het voertuig in verband met
de staat waarin het zich bevindt niet naar de keuringsplaats kan rijden en
voor een bepaalde periode buiten gebruik wordt gesteld in verband met
reparaties. In de tussentijd kan - en mag - met het voertuig geen gebruik
van de weg worden gemaakt.

Ten aanzien van de motorrijtuigenbelasting is aansluiting gezocht bij
deze gedachte. Deze verplichting is, op grond van het bepaalde in de
MRB 1990, opgeheven tijdens een schorsing op grond van het onder–
havige artikel. Indien de betrokkene een APK-plichtig voertuig heeft,
betreft een schorsing dus zowel de APK als de motorrijtuigenbelasting
terwijl, indien de APK nog niet geldt, de schorsing alleen de motorrijtui–
genbelasting betreft. Overigens kan zich ook nog de situatie voordoen
waarbij de schorsing slechts geldt voor de APK omdat het betrokken
voertuig vrijstelling van motorrijtuigenbelasting geniet.

Bij aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer
dan 3500 kg geldt de schorsing eveneens slechts voor de keuringsplicht
aangezien de belasting - zoals dat bij alle aanhangwagens het geval is -
via het trekkend motorrijtuig loopt. Aanhangwagens met een toegestane
maximum massa van niet meer dan 3500 kg, waarvoor de keuringsver–
plichting niet geldt, vallen geheel buiten het schorsingsregime.

Voor wat betreft de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor
motorrijtuigen geldt een afzonderlijke regeling. Deze regeling is
opgenomen in artikel 2, derde lid, van de WAM. De hierin voorziene
procedure staat in beginsel naast de onderhavige schorsingsregeling. Dit
vindt zijn grondslag met name in het feit dat de reikwijdte van de WAM
zich uitstrekt tot buiten de openbare weg alsmede in de rol die de verze–
keraar ten aanzien van schorsing van de verzekering speelt. Wel bestaat
het voornemen de schorsing op grond van de WAM te koppelen aan de
in het onderhavige wetsvoorstel voorziene schorsingsregeling, in die zin
dat de WAM-schorsing pas kan worden geëffectueerd als er schorsing is
verleend op grond van het onderhavige artikel. Op deze wijze kan worden
bereikt dat in de praktijk de onderscheiden schorsingsregelingen toch
zoveel mogelijk samenvallen. Bovendien zal hiervan naar verwachting
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een gunstige invloed uitgaan op de handhaving van de in de WAM
neergelegde verplichtingen.

Het voor de schorsing vast te stellen tarief zal op een zodanig niveau
worden vastgesteld dat lichtvaardige schorsing zo veel mogelijk wordt
ontmoedigd. Met name dient te worden voorkomen dat telkens voor een
korte periode wordt geschorst ten einde de houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting) te ontgaan. Invoering van houderschapsbe–
lasting impliceert immers dat in beginsel doorlopend belasting is
verschuldigd. Voorts is de tariefstelling van belang voor de effectuering
van de verpiichte periodieke keuring. Een te laag tarief zal naar
verwachting een negatieve invloed hebben op de bereidheid om
daadwerkelijk tot keuring over te gaan.

Het feit dat schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs is
verleend, wordt opgenomen in het kentekenregister zodat daar bij de
registercontrole rekening mee gehouden kan worden. Schorsing voor wat
betreft de APK en de motorrijtuigenbelasting wordt via het decentrale
afgiftepunt van kentekenbewijzen doorgegeven aan de RDW. Voor wat
betreft de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
verloopt de melding via de verzekeringsmaatschappijen. Overigens kan
ook indien het kentekenbewijs na vordering op grond van het bepaalde in
artikel 57, derde lid, ongeldig is verklaard voor het rijden over de weg,
tot schorsing worden overgegaan. Het voor het rijden over de weg
ongeldig verklaarde bewijs kan worden gebruikt om het voertuig, indien
gewenst, over te schrijven op een nieuwe eigenaar. Tevens kan daarmee
schorsing worden aangevraagd. Schorsing kan wenselijk zijn om de
voertuigeigenaar de gelegenheid te geven het voertuig - dat immers
veelal niet aan bepaalde technische eisen voldoet - gedurende enige tijd
buiten gebruik te stellen ten einde daaraan werkzaamheden te kunnen
verrichten. Gedurende deze periode mag het voertuig overigens op grond
van het bepaalde in artikel 66, eerste lid, niet alleen niet op de weg
rijden maar ook niet op de weg staan.

Het tweede //'dbiedt de mogelijkheid procedureregels vast te stellen
met betrekking tot de aanvraag van schorsing. Deze regels zullen onder
meer voorschriften inzake legitimatie omvatten alsmede bepalingen
omtrent het overleggen c.q. inleveren van (een of meer delen van) het
kentekenbewijs. Meer gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften, waaronder
de vaststelling van bij voorbeeld instructies voor de uitvoerende instantie,
zullen in een ministeriële regeling worden vastgelegd.

Het derde en vierde //dbevatten gelijksoortige bepalingen als ten
aanzien van de aanvraag van een kentekenbewijs zijn opgenomen in
artikel 50. Verwezen moge worden naar de toelichting op dat artikel.

Het vijfde //dbepaalt dat bij het verlenen van de schorsing op het
kentekenbewijs wordt aangetekend dat schorsing is verleend.Door
vermelding van de schorsing op het document is het zowel voor een
(potentiële) bestuurder als voor de controlerende instanties kenbaar dat
het voertuig zich niet op de weg mag bevinden. Op grond van het
bepaalde in artikel 36, derde lid, onderdeel b, dient immers een kente–
kenbewijs te voldoen aan de eis dat het zijn geldigheid niet heeft
verloren.

Artikel 67

De schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs kan op drie
manieren eindigen. Volgens onderdeel a door opheffing op aanvraag van
de eigenaar of houder (zie de toelichting op artikel 68). Volgens
onderdeel b door verloop van een jaar nadat zij is verleend. Na verloop
van een jaar kan de schorsing niettemin worden verlengd en geldt zij
weer voor ten hoogste een jaar. Verlenging kan in beginsel meermalen
plaatsvinden. Bij een verlenging is artikel 66 van overeenkomstige
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toepassing, inclusief het verschuldigde tarief. Deze constructie, waarbij
telkens voor maximaal een jaar kan worden verlengd, is gekozen ten
einde te voorkomen dat met een eenmalige, onbeperkt durende,
schorsing de ten aanzien van sloop van het voertuig vastgestelde
voorschriften worden ontdoken. Degene die in het bezit is van een
«slooprijp» voertuig en dit wil behouden, wordt door het bepaalde
omtrent schorsing gedwongen om hetzij de schorsing te verlengen, hetzij
om weerte voldoen aan zijn verplichtingen. In beide gevallen zullen er
financiële consequenties aanwezig zijn. De veronderstelling lijkt dan ook
gerechtvaardigd dat degene die een «slooprijp» voertuig bezit, in de
meeste gevallen zal kiezen voor verkoop van zijn voertuig aan een
ingevolge artikel 60 erkend bedrijf. Dit bedrijf kan, overeenkomstig de
daarvoor geldende voorschriften, voor verwijdering van het voertuig uit
de registratie zorgdragen. Van de hiervoor genoemde mogelijkheid van
verlenging van schorsing zou bij voorbeeld gebruik kunnen worden
gemaakt bij oude voertuigen die langdurig gerestaureerd moeten worden
of bijzondere voertuigen die in verband met hun specifieke bestemming
slechts zelden worden gebruikt.

Onderdeel c ten slotte bepaalt dat de schorsing eindigt zodra met het
voertuig gebruik van de weg wordt gemaakt. Op dat moment herleeft de
keuringsplicht en betrokkene overtreedt, indien het voertuig niet is
goedgekeurd, artikel 73, eerste lid. Vanzelfsprekend dient een dergelijk
feit wel op enigerlei wijze door een met controle belaste instantie te
worden geconstateerd en aan de beheerder van het register te worden
doorgegeven. Fotocontrole zal hierbij een rol spelen evenals incidentele
politiecontroles waarbij uit het overgelegde kentekenbewijs blijkt dat de
geldigheid daarvan is geschorst.

De betrokkene zal vanaf het moment waarop de overtreding is gecon–
stateerd, weer aan zijn verplichtingen dienen te voldoen ten aanzien van
de APK, de houderschapsbelasting alsmede de verzekering tegen wette–
lijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen indien ook daarvoor was
geschorst. Het is overigens denkbaar dat ondanks schorsing wel aan een
of meer van de desbetreffende verplichtingen is voldaan. De betrokkene
handelt dan uiteraard niet in strijd met die verplichtingen.

Hierbij zij nog opgemerkt dat van herleving van de keuringsplicht - a
fortiori - geen sprake is wanneer zich de uitzonderingsgevallen, bedoeld
in artikel 74, tweede lid, onderdelen c en d, voordoen. Krachtens
onderdeel c zal worden bepaald dat een voertuig niet keuringsplichtig is
op de dag dat het wordt gekeurd terwijl krachtens onderdeel d zal
worden bepaald dat de keuringsplicht na het verstrijken van de geldig–
heidsduur van het keuringsbewijs gedurende twee maanden niet geldt
voor op de weg staande voertuigen. In het voorstel van Wet op de
motorrijtuigenbelasting 1990 wordt bepaald dat bij constatering van
gebruik van de weg met een motorrijtuig tijdens een voor dat motor–
rijtuig geldende schorsing, de belasting kan worden nageheven, waarbij
deze wordt verhoogd met 100%.

Schorsing als voorzien in de WAM, wordt eveneens van rechtswege
opgeheven indien met het betrokken voertuig gebruik van de weg wordt
gemaakt. In dat geval herleeft de verzekeringsplicht en overtreedt de
betrokkene artikel 2 van de WAM.

Artikel 68

Deze bepaling betreft de procedure bij de opheffing van een
schorsing. Op grond van het eerste //c/dient de eigenaar of houder de
opheffing van de schorsing aan te vragen. Een tarief is in dit kader niet
verschuldigd. Aangezien het mogelijk is om een voertuig waarvoor
schorsing is verleend, te verkopen, hoeft de hier bedoelde eigenaar of
houder niet degene te zijn die de schorsing heeft aangevraagd.
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Het tweede, derde en vierde //c/bevatten overeenkomstige bepalingen
als het tweede, derde en vierde lid van artikel 66. Verwezen moge
worden naar de toelichting op dat artikel.

Opgemerkt wordt nog dat aan de opheffing van de schorsing niet de
voorwaarde is verbonden dat het voertuig reeds gekeurd is. Na de
opheffing van de schorsing valt het voertuig automatisch weer in de
registercontrole.

Artikel 69

De in het eerste //c/vervatte verplichting van degene aan wie de
schorsing is verleend, om bij het opheffen of het anderszins eindigen van
de schorsing een nieuw kentekenbewijs aan te vragen, strekt er toe hem
weer in het bezit te doen komen van een «schoon» kentekenbewijs
zonder schorsingsaantekening. In de gevallen waarin de schorsing wordt
opgeheven, zal de aanvraag van een nieuw kentekenbewijs tegelijkertijd
met de aanvraag tot opheffing van de schorsing worden gedaan. In de
gevallen waarin de schorsing eindigt door verloop van een jaar nadat zij
is verleend (artikel 67, onderdeel b) dan wel doordat met het voertuig
gebruik van de weg wordt gemaakt (artikel 67, onderdeel c), zal de
aanvraag van een nieuw kentekenbewijs separaat moeten worden
gedaan.

Het tweede, derde en vierde //c/bevatten procedurele voorschriften ten
aanzien van de aanvraag van opheffing van de schorsing.

Artikel 72

Artikel 72 bevat de basis voor de bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur vast te stellen permanente eisen (voor een uiteenzetting over
hetgeen wordt verstaan onder permanente eisen, moge worden
verwezen naar het daaromtrent gestelde in het algemeen gedeelte van
deze toelichting). Met betrekking tot de permanente eisen worden -
evenals in artikel 13 van het Wegenverkeersreglement - twee groepen
eisen onderscheiden.

De eerste groep bestaat uit de eisen waaraan voertuigen waarmee op
de weg wordt gereden, moeten voldoen. Het gaat hierbij om het geheel
van technische voertuigeisen met betrekking tot bouw, inrichting en staat
van onderhoud, alsmede om de z.g. gebruikseisen, d.w.z. eisen waaraan
bij het feitelijk gebruik van het voertuig - het rijden over de weg - dient
te worden voldaan, zoals beladingsvoorschriften en voorschriften met
betrekking tot het onderling koppelen van voertuigen.

De tweede groep is aanzienlijk beperkter van omvang en betreft alleen
die eisen waaraan voertuigen die op de weg staan, moeten voldoen.
Daarbij dient te worden gedacht aan de eisen inzake verlichting en
reflectie.

Artikelen 73 tot en met 98

De regeling in de artikelen 73 tot en met 91 inzake de periodieke
keuring van voertuigen is - afgezien van de gekozen nieuwe opzet en de
geboden mogelijkheid een beperkte, op milieu-aspecten gerichte keuring
in te voeren - in belangrijke mate ontleend aan de artikelen 9a tot en met
9k van de Wegenverkeerswet. In artikel 92 zijn de hoofdlijnen van een
tot nu toe in een ministeriële regeling vervatte klachtenregeling perio–
dieke keuring opgenomen. De artikelen 93 tot en met 98 voorzien in een
bijzondere erkenningsregeling voor onderhoudsbedrijven voor bepaalde
groepen voertuigen. Nieuw element in deze erkenningsregeling is dat de
keuring (het materiële keuringsmoment) wordt vervangen door een
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systeem van doorlopend gekwalificeerd onderhoud. Voor een nadere
toelichting moge hier worden verwezen naar de toelichting op de
genoemde artikelen. In een bepaling inzake de Raad voor de Periodieke
Veiligheidskeuringen Voertuigen (artikel 9f Wegenverkeerswet) is in
verband met het thans in procedure zijnde voorstel van wet houdende
instelling van een Raad voor verkeer en waterstaat (kamerstukken II,
1988-1989, 21 199, nr. 2) niet voorzien. Bedoeld voorstel van wet strekt
ertoe de externe advies– en overlegstructuur op het terrein van verkeer
en waterstaat te herzien en daartoe een vast college van advies voor het
gehele beleidsterrein van verkeer en waterstaat in te stellen.

Artikel 73, eerste lid, bevat de kern van de regeling inzake de perio–
dieke keuring, te weten het verplichte keuringsbewijs. Het artikel komt in
de plaats van artikel 9a van de Wegenverkeerswet. In tegenstelling tot
dat artikel is het eerste lid van artikel 73 niet geformuleerd als een
verbod om met een voertuig over de weg te rijden of dat voertuig op de
weg te laten staan zonder dat een keuringsbewijs is afgegeven, maar is
het vereiste van een keuringsbewijs gekoppeld aan de kentekenplicht van
het voertuig. Voor kentekenplichtige voertuigen dient derhalve -
behoudens de in artikel 74 opgenomen uitzonderingen - een keurings–
bewijs te zijn afgegeven.

De controle op de naleving van de keuringsplicht zal - zoals reeds
eerder is uiteengezet - in hoofdzaak plaatsvinden door middel van regis–
tercontrole, waarbij het niet van belang is of een voertuig al dan niet op
de weg rijdt of stilstaat. Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk om op de
weg te controleren, hetzij door staande houden en het ter inzage vragen
van het keuringsbewijs (artikel 152), hetzij door middel van foto's van het
kenteken. In het overgrote deel van de gevallen zal voor het betrokken
voertuig een kenteken zijn opgegeven, zodat handhaving van de
keuringsplicht via registercontrole geen probleem zal vormen. Het kan
evenwel voorkomen dat voor een voertuig ten onrechte geen kenteken is
opgegeven. Op die gevallen ziet de in het eerste lid van artikel 73
opgenomen zinsnede «dan wel dient te zijn opgegeven». Daarvan is
sprake, als het voertuig zich op de weg bevindt en de uitzonderingen op
de kentekenplicht niet van toepassing zijn (artikelen 36 en 37). Bedoelde
gevallen zullen zich evenwel naar verwachting slechts sporadisch
voordoen. Duidelijk is voorts dat deze gevallen alleen bij controle op de
weg aan het licht kunnen komen.

Aangezien aanhangwagens in beginsel zelfstandig kentekenplichtig
worden, strekt artikel 73 zich ook over deze voertuigen uit. De uitzonde–
ringspositie die artikel 9a van de Wegenverkeerswet om redenen van
controle voor op de weg stilstaande aanhangwagens schiep, komt dan
ook te vervallen.

Het tweede lidsomt een aantal eisen op waaraan keuringsbewijzen
dienen te voldoen, waaronder het vereiste dat het keuringsbewijs zijn
geldigheid niet mag hebben verloren en het vereiste dat het bewijs
behoorlijk leesbaar moet zijn. De inrichting en uitvoering van het bewijs
zullen door de Minister worden vastgesteld.

Het derde lid (ontleend aan artikel 9d van de Wegenverkeerswet) geeft
aan wie aansprakelijk is voor handelen in strijd met het bepaalde in het
eerste en tweede lid. In de eerste plaats is dat uiteraard de eigenaar of
houder van het voertuig. Deze moet er, ongeacht of het voertuig op de
weg wordt gebruikt, zorg voor dragen dat voor het voertuig een keurings–
bewijs is afgegeven. Dit is essentieel voor het kunnen uitvoeren van de
hiervoor genoemde registercontrole. Indien met het voertuig over de weg
wordt gereden, is voorts de bestuurder aansprakelijk. Van deze laatste
mag worden verwacht dat hij zich, alvorens met een voertuig te gaan
rijden, ervan vergewist dat aan de met betrekking tot het voertuig
geldende verplichtingen is voldaan. De ratio van het mede-aansprakelijk
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stellen van de bestuurder voor overtreding van de keuringsplicht is dat
de periodieke keuring te allen tijde moet kunnen worden gehandhaafd.
Reden om de bestuurder aan te spreken kan bij voorbeeld aanwezig zijn
indien het bestuurde voertuig ten onrechte niet te naam is gesteld. De
eigenaar of houder is in een dergelijk geval niet te achterhalen.

Artikel 74 bevat een aantal uitzonderingen op de keuringsplicht, die
voor een groot deel zijn ontleend aan artikel 9c van de Wegenver
keerswet.

Ingevolge het eerste //tfgeldt de keuringsplicht niet indien een voertuig
een gelijkwaardige keuring heeft ondergaan, die door een andere wet
wordt voorgeschreven. Hierbij dient te worden gedacht aan de keuring
ingevolge de Wet Gevaarlijke Stoffen. Voorts geldt de keuringsplicht niet
gedurende de tijd dat deze op grond van artikel 66 is geschorst.
Verwezen moge worden naar de toelichting op dat artikel.

De in het tweede lid, onderdeel a, (ontleend aan artikel 9c, tweede lid,
onderdeel a, van de Wegenverkeerswet) vervatte maximale vrijstellings–
termijn voor de keuring van voertuigen met een toegestane maximum
masssa van niet meer dan 3500 kg, ten aanzien waarvan de ambtsvoor–
gangster van de eerste ondergetekende het voornemen uitsprak deze op
4 jaar te stellen (kamerstukken II, 1988-1989, 18 938, nr. 11), blijft
gehandhaafd op 3 jaar. De achtergrond hiervoor wordt gevormd door de
wens van de eerste ondergetekende om prioriteit toe te kennen aan het
handhaven van de aan voertuigen gestelde milieu-eisen. Duidelijk is dat
handhaving van de milieu-eisen in het kader van de verplichte periodieke
keuring grotere waarborgen voor naleving biedt dan de hierna te noemen
vrijwillige «milieukeuring» tijdens de vrijstellingstermijn voor de perio–
dieke keuring kan bieden, mede gelet op het afnemen van het vrijwillig
garagebezoek naarmate het voertuig ouder wordt.

Voor zwaardere voertuigen alsmede de voertuigen, bedoeld in de Wet
personenvervoer (bussen en taxi's) en de Wet ambulancevervoer, zal de
vrijstellingstermijn één jaar bedragen.

Het tweede lid, onderdeel a, biedt voorts de mogelijkheid om in
samenhang met het bepaalde in artikel 76 een wettelijk verplichte
zogenaamde milieukeuring in te voeren, waarbij wordt gecontroleerd of
motorvoertuigen voldoen aan de eisen op het gebied van bestrijding van
luchtverontreiniging.

Zoals in het algemeen gedeelte van deze toelichting reeds is uiteen–
gezet, wordt in het kader van de vrijwillige voertuiginspecties die worden
verricht onder het toezicht van de Stichting Veiligheidsinspecties WN,
thans reeds aandacht besteed aan de milieu-aspecten. Van een te
houden evaluatie omtrent de resultaten van die vrijwillige milieukeuring
zal afhangen of al dan niet dient te worden overgegaan tot de invoering
van een wettelijk verplichte «milieukeuring». De vrijwillige milieukeuring
speelt alleen een rol gedurende de voor de periodieke keuring geldende
vrijstellingstermijn. Na afloop van de vrijstellingstermijn zal in het kader
van de - dan verplichte periodieke keuring worden gecontroleerd op het
voldoen aan de milieu-eisen.

Mocht de vrijwillige «milieukeuring» onvoldoende resultaat opleveren,
dan maakt artikel 74, tweede lid, onderdeel a, in samenhang met artikel
76, het mogelijk alsnog een wettelijk verplichte «milieukeuring» in het
leven te roepen. Uitgangspunt van de regeling is het onderbrengen van
de «milieukeuring» in het systeem van de APK. De wettelijk verplichte
«milieukeuring» kan worden gerealiseerd door voor die groepen motor–
voertuigen die onder de keuring moeten vallen, de vrijstellingstermijn te
verkorten. Artikel 76 biedt vervolgens de mogelijkheid de inhoud van de
dan verplichte periodieke keuring te beperken tot het controleren op het
voldoen aan de milieu-eisen. Deze beperkingsmogelijkheid bedraagt ten
hoogste 3 jaar na toelating van het motorvoertuig tot de weg. Genoemde
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termijn hangt uiteraard rechtstreeks samen met de in artikel 74, tweede
lid, onderdeel a, bedoelde vrïjstellingstermijn. De beperking van de perio–
dieke keuring tot de milieu-aspecten kan zich immers niet verder
uitstrekken dan de maximale vrijstellingstermijn van 3 jaar. Na afloop van
de vrijstellingstermijn treedt de APK in volle omvang in werking en
dienen voertuigen behalve aan milieu-eisen ook aan de overige
technische eisen, zoals ter zake van remmen en banden, te voldoen.

Voor die groepen voertuigen waarvoor invoering van een «milieu–
keuring» vooralsnog niet mogelijk is, bij voorbeeld lichte voertuigen die
zijn uitgerust met een dieselmotor - voor de controle waarvan nog geen
adequate meetmethoden voorhanden zijn –, kan ingevolge artikel 74 de
vrijstellingstermijn voor de APK op 3 jaar worden gesteld.

De in het tweede lid, onderdelen b, c en d, vervatte uitzonderingen op
de keuringsplicht zijn ontleend aan artikel 9c, tweede lid, onderdelen b, c
en d, van de Wegenverkeerswet. Onder deze uitzonderingen vallen bij
voorbeeld de in het algemeen gedeelte van deze toelichting reeds
genoemde uitzonderingen voor motorfietsen (tweede lid, onderdeel b),
de tijdelijke uitzondering - om doelmatigheidsredenen - voor voertuigen
die vallen onder een bijzonder keuringsregime, dat evenwel binnen een
jaar na een in dat kader uitgevoerde keuring ophoudt te gelden voor dat
voertuig met als gevolg dat bedoeld voertuig ineens APK-plichtig wordt,
alsmede de uitzondering die het mogelijk maakt om degene die als
gevolg van overmacht niet in staat is geweest zijn voertuig tijdig van een
keuringsbewijs te laten voorzien, in de gelegenheid te stellen zulks
alsnog straffeloos te laten doen (tweede lid, onderdeel c). Ten slotte
wordt voorzien in de mogelijkheid dat een voertuig indien de geldig–
heidsduur van het keuringsbewijs is verstreken, gedurende een bepaalde
termijn - waarvan het in de rede ligt deze net als thans op 2 maanden te
stellen - nog op de weg mag staan. Te denken valt aan een kort voor het
moment van vernieuwing van het keuringsbewijs bij een ongeval
betrokken geraakt voertuig. Het zou niet billijk zijn in een dergelijk geval
artikel 73 strikt toe te passen (tweede lid, onderdeel d).

Artikel 75 verbiedt het opzettelijk gebruik van een keuringsbewijs dat
niet voor het voertuig waarvoor het wordt gebruikt, is afgegeven. Inhou–
delijk is dit verbod afkomstig uit artikel 14, eerste lid, onderdeel i, van de
Wegenverkeerswet. Handelen in strijd met artikel 75 is strafbaar
ingevolge artikel 166, tweede lid.

De algemene voorwaarden voor het verkrijgen van een keuringsbewijs
zijn geregeld in artikel 76.

Het eerste lid bevat de eisen waaraan voertuigen moeten voldoen. In
de Wegenverkeerswet is deze materie ondergebracht in artikel 9e,
tweede lid. Het in het algemeen gedeelte van deze toelichting vermelde
mede-onderbrengen van de in de milieuwetten en in de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen opgenomen voertuigeisen in de wegen–
verkeerswetgeving brengt mee dat de verwijzing bij de keuringseisen
naar bedoelde wetten is komen te vervallen. Voorts is de bevoegdheid
van de minister om de keuringseisen nader aan te wijzen, vervallen. Met
betrekking tot de voertuigeisen is immers gekozen voor een systeem van
eenvoudige permanente eisen. Het in de praktijk tot problemen
aanleiding gevende systeem waarin er verschillen bestonden tussen de
bij de periodieke keuring gehanteerde keuringseisen en de eisen die
overigens voor voertuigen op de weg golden, behoort daarmee tot het
verleden. Bij de periodieke keuring zullen voertuigen derhalve moeten
voldoen aan de permanente eisen op het gebied van bouw, inrichting en
staat van onderhoud. Niet getoetst worden de gebruikseisen, zoals bij
voorbeeld beladingsvoorschriften en voorschriften inzake het op verant–
woorde wijze koppelen van voertuigen. Dergelijke voorschriften zullen
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slechts bij daadwerkelijk gebruik van het voertuig op de weg kunnen
worden gecontroleerd.

Bussen, taxi's en ambulances zullen bij de periodieke keuring behalve
aan de wegenverkeersrechtelijke eisen tevens moeten voldoen aan de
eisen die ingevolge de Wet personenvervoer respectievelijk de Wet
ambulancevervoer aan die voertuigen worden gesteld. Dit houdt verband
met de in het algemeen deel van deze memorie toegelichte stroomlijning
van het keuringssysteem voor de verschillende voertuigen.

De eerste ondergetekende heeft besloten de vaststelling van het aan
de aanvraag van een keuringsbewijs verbonden tarief niet langer aan het
bedrijfsleven voor te schrijven, doch aan het marktmechanisme over te
laten. Het tarief voor door de overheid zelf af te geven keuringsbewijzen
zal door de minister worden vastgesteld

Het tweede //c/biedt in samenhang met de in het eerste lid, onderdeel
a, vervatte uitzonderingsbepaling de - reeds in de toelichting op artikel
74 genoemde - mogelijkheid de inhoud van de periodieke keuring te
beperken tot de milieu-aspecten. De vrijstellingstermijn voor het overige
deel van de periodieke keuring is - zoals al eerder is opgemerkt -
gehandhaafd op ten hoogste 3 jaar na toelating van het voertuig tot de
weg.

Artikel 77 is inhoudelijk afkornstig van artikel 9e, vierde, zesde en
zevende lid, van de Wegenverkeerswet en regelt de aanvraag van een
keuringsbewijs, waaronder het overleggen van bescheiden en het
beschikbaar stellen van het voertuig. Voorts biedt dit artikel de basis om
regels vast te stellen omtrent de behandeling van de aanvraag en de
wijze van onderzoeken van het voertuig. Laatstbedoelde regels zullen
waar nodig uiteraard worden vastgesteld in samenwerking met andere
betrokken ministers.

Artikel 78, eerste lid, somt een aantal gevallen op waarin de aanvraag
van een keuringsbewijs buiten behandeling wordt gelaten. Het gestelde
in onderdeel a brengt sterker dan artikel 9e, vierde lid, van de Wegenver–
keerswet tot uitdrukking dat voor een voertuig dat niet overeenstemt met
de gegevens die daaromtrent zijn vermeld in het kentekenbewijs dan wel
in het kentekenregister, geen keuringsbewijs mag worden afgegeven.

Hiermee wordt beoogd een extra waarborg te bieden dat een wezen–
lijke wijziging in de constructie van een kentekenplichtig voertuig
overeenkomstig artikel 100 wordt gekeurd en dat het kentekenbewijs
met de aangebrachte en goedgekeurde wijziging in overeenstemming
wordt gebracht. Een bevoegdheid van de keuringsinstantie in een
dergelijk geval om al dan niet tot afgifte van een keuringsbewijs over te
gaan, is daarbij niet op haar plaats.

In het tweede lid wordt bepaald dat een voertuig in het kader van de
periodieke keuring niet wordt getoetst aan de toelatingseisen, hoewel
deze wel in het kentekenregister zijn opgeslagen en via het kenteken–
bewijs herleidbaar zijn. De toelatingseisen worden immers alleen bij de
eerste toelating - en bij de keuring van aangebrachte wijzigingen in de
constructie - gehanteerd. Op een aantal punten zullen voertuigen als
gevolg van tijdens het gebruik optredende slijtage ook niet meer aan de
hoge toelatingseisen kunnen voldoen. Zij zullen echter voor goedkeuring
in het kader van de periodieke keuring wel steeds aan de permanente
eisen moeten beantwoorden.

Artikel 79 bepaalt wie bevoegd zijn om keuringsbewijzen af te geven.
Behalve de minister en de erkende APK-instanties (artikelen 9e, eerste
lid, en 9g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet) behoren daartoe thans
ook de instanties die overeenkomstig artikel 94 zijn erkend als gekwalifi–
ceerd onderhoudsbedrijf.
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Artikel SObetreft de mededeling van het weigeren van een keurings–
bewijs. De inhoud van dit artikel is ontleend aan de artikelen 9e, derde
lid, en 9g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet.

Artikel 80a eist dat van de afgifte van een keuringsbewijs melding
wordt gedaan aan het kentekenregister, zulks in verband met de
handhaving van de plicht tot periodieke keuring.

Artikel 81 regelt de afgifte van een keuringsbewijs ter vervanging van
een op enigerlei wijze in het ongerede geraakt exemplaar. Anders dan in
artikei 21, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet, waarvan artikel 81 is
afgeleid, wordt niet meer gesproken van duplicaten, maar wordt het bij
een eerdere wijziging van de Wegenverkeerswet (artikel 21, derde lid)
ingevoerde begrip «vervangend» bewijs gebezigd. Ten einde fraude
zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt bepaald dat versleten en
onleesbare keuringsbewijzen moeten worden ingeleverd alvorens een
«vervangend» bewijs wordt afgegeven.

De geldigheidsduur van een keuringsbewijs bedraagt ingevolge artikel
82 conform de huidige regeling één jaar. Voor autobussen en taxi's
bedraagt de geldigheidsduur ook reeds geruime tijd één jaar. De geldig–
heidsduur van het keuringsbewijs voor een ambulance, die thans
ingevolge de Wet ambulancevervoer een half jaar bedraagt, zal in het
kader van de stroomlijning van keuringssystemen eveneens op één jaar
worden gesteld

Nader wordt vastgesteld op welk tijdstip een keuringsbewijs zijn
geldigheid verkrijgt (afkomstig van artikel 9a, tweede lid, van de Wegen–
verkeerswet). Dit biedt het voordeel dat een voertuig reeds enige tijd -
waarbij conform de huidige regeling moet worden gedacht aan een
periode van maximaal 2 maanden vóór het definitief verstrijken van de
geldigheidsduur van het reeds afgegeven keuringsbewijs voor
vernieuwing van het keuringsbewijs kan worden aangeboden zonder dat
dit ten koste gaat van de geldigheidsduur van het reeds afgegeven
bewijs.

De mogelijkheid wordt geopend om voor motorrijtuigen die onder de
wettelijk verplichte milieukeuring (artikel 76, tweede lid) vallen, een
langere geldigheidsduur van het keuringsbewijs vast te stellen.
Aanleiding hiertoe kan bestaan indien motorrijtuigen zijn voorzien van
geavanceerde systemen ter voorkoming van luchtverontreiniging. Met
betrekking tot die groepen van voertuigen is controle immers minder
frequent noodzakelijk. Zodra bedoelde voertuigen door het verstrijken
van de vrijstellingstermijn onder de volledige periodieke controle vallen,
is - om praktische redenen - uiteraard nog slechts de geldigheidsduur
van één jaar van toepassing, ook voor de milieu-aspecten.

De gevallen waarin een keuringsbewijs zijn geldigheid verliest, blijken
uit artikel 83. Het gaat daarbij - afgezien van het aflopen van de geldig–
heidsduur en het vervallen van de geldigheid wegens het niet voldoen
van het voertuig aan de eisen (aanhef) - om gevallen waarin een
vervangend bewijs is afgegeven alsmede om gevallen waarin in het
keuringsbewijs onbevoegd wijzigingen zijn aangebracht. De reden
hiervoor is dat het onbevoegd aanbrengen van wijzigingen in officiële
documenten die als bewijsstuk dienen, zoveel mogelijk moet worden
tegengegaan (zie ook artikel 56).

De in artikel 9g, eerste tot en met vierde en zesde lid, van de Wegen–
verkeerswet vervatte regeling inzake het verlenen van een erkenning die
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personen of instanties het recht geeft keuringsbewijzen af te geven, is
opgenomen in artikel 84.

Het eerste //dlegt het beginsel van erkenningverlening vast. Een
erkenning om op basis van keuringen keuringsbewijzen te mogen
afgeven, kan in beginsel voor alle voertuigen worden verleend, met
uitzondering van autobussen en ambulances. De reden van deze uitzon–
dering is gelegen in de extra eisen die ingevolge de Wet personen–
vervoer en de Wet ambulancevervoer aan die voertuigen worden gesteld.
Deze aanvullende eisen maken het, nu het bovendien gaat om een
relatief beperkt aantal voertuigen, bezwaarlijk de erkende APK-instanties
tevens te belasten met het keuren van bedoelde voertuigen, waarvoor
specifieke kennis moet worden opgebouwd en bijgehouden. De keuring
van deze voertuigen zal dan ook blijven geschieden door de overheid
zelf. Daarnaast wordt de mogelijkheid geopend om bedrijven die zich
bezighouden met het onderhoud van bussen of ambulances, te erkennen
in het kader van de erkenningsregeling voor gekwalificeerd onderhoud.
Verwezen moge worden naar de toelichting op artikel 93 e.v. De tot nu
toe aan de overheid voorbehouden keuring van taxi's zal in het vervolg
ook door erkende instanties kunnen geschieden, zodat er wat dat betreft
geen verschil meer bestaat tussen taxi's en andere «lichte» voertuigen.
Verwezen moge worden naar het gestelde in hoofdstuk III, paragraaf 4
onder b, van deze toelichting.

Een erkenning kan in beginsel worden verleend aan iedere natuurlijke
persoon of rechtspersoon die aan de voor erkenningverlening gestelde
eisen voldoet. In aanmerking komen bij voorbeeld auto– en motorfietsbe–
drijven alsmede keuringsdiensten en onderhoudsdiensten voor het eigen
wagenpark.

Het tweede en derde lid z\\n ontleend aan respectievelijk het vierde en
het derde lid van artikel 9g van de Wegenverkeerswet en beogen de
werkingsomvang van de erkenning nader aan te geven.

De in het vierde lid, afkomstig van het zesde lid van artikel 9g van de
Wegenverkeerswet, bedoelde voorschriften strekken ertoe te verzekeren
dat de keuringen volgens de regels verlopen. Te denken valt aan het
voorschrijven van het gebruik van bepaalde apparatuur bij de keuring en
het inzetten van gekwalificeerd personeel. De voorschriften zullen
worden opgenomen in een ministeriële regeling.

De aanvraag van de erkenning is geregeld in artikel 85 (artikel 9g,
vijfde lid, van de Wegenverkeerswetj.Het eerste //tflegt vast dat voor het
verlenen van de erkenning een bepaald tarief moet worden voldaan.
Voorts bevat het de basis voor de eisen waaraan de te erkennen persoon
of instantie moet voldoen. Te denken valt daarbij aan eisen op het gebied
van de uitrusting van de keuringsplaats, de deskundigheid van het
personeel en de administratie van verrichte keuringen.

Ingevolge het tweede //dworden in de lagere regelgeving regels
vastgesteld omtrent de aanvraag van de erkenning, zoals ter zake van de
over te leggen bescheiden.

Het derde lid bepaalt dat een erkenning wordt geweigerd indien een
eerder aan de aanvrager verleende erkenning in een periode van drie
maanden, voorafgaande aan de aanvraag, is ingetrokken op één van de
in artikel 88, tweede lid, vermelde gronden. Deze bepaling is opgenomen
ten einde de thans in de praktijk voorkomende onduidelijkheid weg te
nemen ten aanzien van de situatie dat een erkenning wegens onregel–
matig handelen wordt ingetrokken, doch terstond daarna opnieuw wordt
aangevraagd en - indien de aanvrager voldoet aan de eisen - ook kan
worden verleend. Duidelijk zal zijn dat de intrekking als sanctie in een
dergelijk geval haar effectiviteit verliest. Bij herhaalde intrekking
bedraagt de termijn waarna een nieuwe erkenning kan worden verleend,
zes maanden.
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Indien de aanvrager niet aan zijn verplichtingen ter zake van de
aanvraag van een erkenning voldoet, wordt hem alvorens de aanvraag
buiten behandeling wordt gelaten, een termijn gegund om zulks alsnog
te doen (vierde lid).

Artikel 86 bevat de uit artikel 9h van de Wegenverkeerswet afkomstige
plicht voor erkenninghouders om ter keuring aangeboden voertuigen te
keuren. De bepaling strekt ertoe te voorkomen dat de keuring van een
voertuig wordt geweigerd op grond van de leeftijd of het merk van het
voertuig, dan wel enig ander motief.

Het toezicht op de door de erkenninghouders verrichte keuringen door
middel van steekproefsgewijze herkeuringen alsmede de plicht voor de
eigenaar of houder van het voertuig tot medewerking aan die herkeuring
(artikel 9g, negende lid, van de Wegenverkeerswet) zijn vastgelegd in
artikel 87 (eerste lid}. Het steekproefpercentage is gehandhaafd op ten
minste drie procent van de voertuigen waarvoor een keuringsbewijs is
afgegeven. De medewerking aan de herkeuring door de eigenaar of
houder van het voertuig wordt gewaarborgd door het laten vervallen van
de geldigheid van het keuringsbewijs bij weigering tot medewerking. De
geldigheid vervalt eveneens indien het voertuig niet aan de in artikel 76,
eerste lid, onderdelen a en b, gestelde eisen voldoet. Autobussen en
ambulances vallen - zoals reeds hiervoor is uiteengezet - niet onder de
hier bedoelde erkenningsregeling, doch alleen onder de erkenningsre–
geling gekwalificeerd onderhoud.

De aan het houden van het toezicht verbonden kosten (waaronder de
kosten van de steekproeven en van het in het derde lid bedoelde
verscherpte toezicht) worden ingevolge het tweede lid doorberekend aan
de erkenninghouder (artikel 9g, achtste lid, van de Wegenverkeerswet).
Het tarief daarvoor wordt door de minister vastgesteld.

Op grond van het derde //dkunnen nadere regels worden vastgesteld
omtrent de uitvoering van de steekproef en de medewerking daaraan
door de voertuigeigenaar of houder (artikel 9g, negende lid, van de
Wegenverkeerswet). Daarbij dient te worden gedacht aan regels ter zake
van het voor de herkeuring beschikbaar houden van het voertuig alsmede
het overleggen van bescheiden. Handelt de erkenninghouder in strijd met
een of meer uit de erkenning voortvloeiende verplichtingen, dan kan
worden overgegaan tot een verscherpt toezicht. Verwezen moge worden
naar hetgeen daaromtrent is opgemerkt in de toelichting op artikel 30,
derde lid.

Artikel 88 regelt de intrekking van de erkenning, zowel op verzoek van
de erkenninghouder (eerste lid) als bij wijze van sanctie in verband met
onregelmatig handelen door de erkenninghouder (tweede lid). In het
laatste geval is ook wijziging van de erkenning mogelijk. De in dit artikel
vervatte regeling is grotendeels ontleend aan artikel 9i, eerste en tweede
lid, van de Wegenverkeerswet. Voorts is de intrekkingsmogelijkheid
afgestemd op het feit dat de erkenningsregeling zich thans ook uitstrekt
tot de afgifte van keuringsbewijzen voor taxi's.

Het derde //tfmaakt het mogelijk de aan een erkenning verbonden
voorschriften aan te passen aan bij voorbeeld ontwikkelingen in de
techniek, zoals het beschikbaar komen van nieuwe apparatuur. Verwezen
moge voorts worden naar de toelichting op artikel 31, derde lid.

Op grond van het vierde lid heeft de minister de bevoegdheid een
verleende erkenning te schorsen. Voor een nadere toelichting omtrent de
schorsing moge worden verwezen naar de toelichting op artikel 31,
vierde lid. De schorsingsmogelijkheid is beperkt tot die in artikel 88,
tweede lid, genoemde situaties, waarin schorsing een zinvol middel is om
de ongewenste situatie te beëindigen.
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In artikel 89 is een aantal verspreid in de Wegenverkeerswet voorko–
mende bepalingen inzake het mededelen en motiveren van bepaalde
beschikkingen samengebracht. Het betreft onder andere de beschikking
tot weigering, wijziging, schorsing of intrekking van een erkenning. Tegen
deze beschikkingen zal in beginsel beroep ingevolge de Wet AROB
openstaan. Verwezen moge voorts worden naar de toelichting op artikel
32.

Het tweede lid maakt het mogelijk het verscherpen van het toezicht via
datacommunicatie aan de erkenninghouder mede te delen, zulks conform
de huidige praktijk inzake het toezicht op de periodieke keuring. Het
thans gehanteerde toezichtsysteem, waarbij situaties van verscherpt
toezicht met relatief korte tussentijd kunnen ontstaan en weer kunnen
worden opgeheven, maakt kennisgeving per beeldscherm noodzakelijk.
Met het oog op het eventueel instellen van beroep tegen verscherpt
toezicht wordt erin voorzien dat de erkenninghouder op verzoek alsnog
een voor beroep vatbare beschikking ontvangt.

Artikel 90 bevat het uit artikel 37a van de Wegenverkeerswet afkom–
stige verbod om zich ten onrechte voor te doen als erkenninghouder.
Overtreding van dit verbod is strafbaar gesteld in artikel 167, tweede lid.

Artikel 91 bevat de herkeuring van een voertuig waarvoor naar de
mening van de aanvrager ten onrechte de afgifte van een keuringsbewijs
is geweigerd. Deze regeling is afkomstig uit artikel 9j van de Wegenver–
keerswet en is inhoudelijk niet gewijzigd.

Ingevolge het eerste //'dkan de aanvrager de minister tegen betaling
van het daarvoor vastgestelde tarief verzoeken het voertuig te laten
herkeuren. Aangezien de staat waarin het voertuig zich bevond ten tijde
van de weigering om een keuringsbewijs af te geven, van doorslagge–
vende betekenis is, bepaalt het tweede lid dat het verzoek tot herkeuring
terstond na de weigering moet worden ingediend en dat het voertuig
onmiddellijk voor herkeuring beschikbaar moet worden gesteld. In de
lagere regelgeving worden regels vastgesteld omtrent het verzoek tot
herkeuring (derde lid). Degene die de oorspronkelijke keuring heeft
verricht, mag bij de herkeuring aanwezig zijn. Dit is billijk gezien zijn
eventuele gehoudenheid de kosten te vergoeden (vijfde lid) en de rol die
de uitslag van de herkeuring eventueel kan spelen voor het beleid van de
overheid inzake het toezicht op de erkenninghouders (vergelijk artikel 88,
tweede lid, onderdeel e).

Het verzoek wordt buiten behandeling gelaten indien de aanvrager ter
zake van een van de hiervoor genoemde verplichtingen in gebreke blijft
(vierde lid). Blijkt het voertuig bij de herkeuring aan de gestelde eisen te
voldoen, dan wordt ingevolge het vijfde liddoor de minister een
keuringsbewijs afgegeven en wordt het voor de herkeuring betaalde
bedrag aan de aanvrager teruggegeven. De erkenninghouder die de
afgifte van een keuringsbewijs voor het voertuig ten onrechte had
geweigerd, is in dat geval gehouden tot betaling aan de minister van de
kosten van de keuring.

De in artikel 92 vervatte regeling bevat de tot nu toe in een ministeriële
regeling opgenomen zogenaamde klachtenregeling periodieke keuring.

Deze regeling voorziet in de in de praktijk gebleken behoefte om een
onderzoek te laten uitvoeren of een voertuig in het kader van de perio–
dieke keuring wel terecht is goedgekeurd. Aangezien enerzijds de
procedure is te beschouwen als de tegenhanger van de in artikel 91
geregelde herkeuring na afkeuring van het voertuig, en anderzijds aan
het onderzoek kosten zijn verbonden, wordt de procedure thans in de
wet zelf opgenomen.

De procedure is analoog aan die in artikel 91 opgezet. Er zij op
gewezen dat bij het onderzoek de termijn die is verstreken tussen de
oorspronkelijke goedkeuring en het onderzoek een belangrijke rol speelt.
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Immers, hoe langer die termijn is, hoe moeilijker het zal zijn om vast te
stellen of het voertuig ten tijde van de oorspronkelijke keuring niet aan
de gestelde eisen voldeed. De procedure zal dan ook voornamelijk van
belang zijn voor duidelijke gevallen van onterechte goedkeuring van een
voertuig. De uitslag van het onderzoek zal een rol kunnen spelen voor het
door de overheid te voeren beleid inzake het toezicht op degene die de
oorspronkelijke keuring heeft verricht (vergelijk artikel 88, tweede lid,
onderdeel b). Mede met het oog hierop wordt bepaald dat laatstge–
noemde in de gelegenheid wordt gesteld om bij het onderzoek aanwezig
te zijn.

In de artikelen 93 tot en met 98 is de reeds vermelde bijzondere erken–
ningsregeling voor bepaalde groepen voertuigen geregeld. Zoals in het
algemeen gedeelte van deze memorie van toelichting reeds is vermeld,
streeft de eerste ondergetekende er naar voor een aantal voertuigen een
bijzonder keuringsregime in te voeren. Het betreft hier voertuigen met
een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, bussen als
bedoeld in de Wet personenvervoer en voertuigen als bedoeld in de Wet
ambulancevervoer (ambulances). Voorzien wordt in een bijzondere
erkenningsregeling voor gekwalificeerd onderhoud. Onderhoudsbedrijven
die voldoen aan vast te stellen eisen, kunnen worden erkend om voor de
door hen onderhouden voertuigen keuringsbewijzen af te geven.
Kenmerkend voor deze erkenningsregeling is dat het - anders dan bij de
in de artikelen 84 e.v. vervatte erkenningsregeling - niet gaat om één -
jaarlijks - keuringsmoment, maar om een systeem van doorlopend
gekwalificeerd onderhoud.

Het keuringsbewijs wordt afgegeven op basis van het doorlopend
uitgevoerde onderhoud. Een afzonderlijke keuring is niet langer vereist.

Het systeem van gekwalificeerd onderhoud is in de eerste plaats van
betekenis voor de verkeersveiligheid. Bestaat de huidige periodieke
keuring uit een jaarlijkse momentopname van de staat van het voertuig,
het gekwalificeerd onderhoud waarborgt dat het voertuig het gehele jaar
door wordt onderhouden waardoor het voertuig in feite het gehele jaar
door aan de gestelde voertuigeisen voldoet.

Voor voertuigeigenaren en vervoerders is het voorgestelde systeem
zeer aantrekkelijk. Immers, de voertuigen waarvoor het systeem zal
gelden, worden overwegend beroepsmatig gebruikt en vallen om die
reden doorgaans reeds in een bepaald systeem van onderhoud (Anders
dan bij andere groepen - «lichte» - voertuigen komt bij de hier bedoelde
groep z.g. gelegenheidsonderhoud, dat wordt uitgevoerd met het oog op
een komende periodieke keuring, weinig voor). Het vervallen van de
feitelijke keuring betekent dan ook voor de gebruikers van de voertuigen
een lastenverlichting.

Voor de overheid betekent het gekwalificeerd onderhoud dat de rol van
de overheid verschuift van daadwerkelijk keuren naar het houden van
toezicht op het uitgevoerde gekwalificeerd onderhoud.

In het kader van de Europese Gemeenschappen is op dit moment een
ontwikkeling gaande waarbij produktcontrole zal worden vervangen door
procescontrole. Met de geschetste regeling inzake gekwalificeerd
onderhoud loopt Nederland in feite vooruit op deze ontwikkeling. In
hoofdstuk III, paragraaf 4, onderdeel b, is reeds gemeld dat de Europese
Commissie zich niet met een zodanig vooruitlopen kan verenigen.
Niettemin hecht de eerste ondergetekende er aan thans reeds een
regeling inzake gekwalificeerd onderhoud in de ontwerp Wegenver–
keerswet 1992 op te nemen ten einde, zodra in internationaal verband
duidelijkheid ontstaat omtrent het overgaan op procescontrole, snel op
die nieuwe situatie te kunnen inspelen. Uiteraard zal de regeling inzake
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gekwalificeerd onderhoud eerst dan betekenis kunnen krijgen. In de
tussentijd zullen de inspanningen van de eerste ondergetekende er op
gericht zijn het gekwalificeerd onderhoud in internationaal verband
ingang te doen vinden.

Artikel 93, eerste lid, legt het beginsel vast dat aan een natuurlijke
persoon of rechtspersoon een erkenning kan worden verleend waardoor
deze gerechtigd is voor door hem onderhouden voertuigen («zware»
voertuigen, bussen of ambulances) keuringsbewijzen af te geven.

Met betrekking tot het afgeven van keuringsbewijzen wordt opgemerkt
dat waar het bij deze erkenningsregeling gaat om een systeem van
gekwalificeerd onderhoud, er geen materieel keuringsmoment is.
Daarmee is er ook geen vast moment aan te geven waarop het keurings–
bewijs dient te worden afgegeven. Het moment waarop daadwerkelijk
een keuringsbewijs wordt afgegeven, is in het geschetste systeem, dat
ertoe leidt dat voertuigen in feite doorlopend aan de gestelde eisen
voldoen, eigenlijk ook niet meer van belang. Dat er niettemin jaarlijks een
keuringsbewijs wordt afgegeven en dat daarvan melding wordt gedaan
aan de overheid, is wel van belang. Aan de hand van het afgegeven
keuringsbewijs vindt namelijk de controle plaats - hetzij door register–
controle, hetzij door straatcontrole - of een voertuig is onderworpen aan
een systeem van periodieke keuring of gekwalificeerd onderhoud. In dit
kader van het toezicht op de erkende bedrijven zal door middel van
bedrijfsschouwingen en steekproefcontroles worden nagegaan of de
kwaliteit van het geboden onderhoud wordt gewaarborgd en of keurings–
bewijzen terecht worden afgegeven.

Voor erkenning komen ingevolge het tweede //'duitsluitend in
aanmerking onderhoudsbedrijven voor de in het eerste lid genoemde
voertuigen. Uiteraard geldt de erkenning alleen voor de door het erkende
bedrijf daadwerkelijk onderhouden voertuigen.

Het derde en vierde //c/zijn ontleend aan het derde en vijfde lid van
artikel 84 en betreffen respectievelijk de werkingsomvang van de
erkenning en de aan een erkenning te verbinden voorschriften. Bij deze
voorschriften kan bij voorbeeld worden gedacht aan voorschriften ter
zake van te gebruiken apparatuur en in het kader van het onderhoud te
volgen procedures.

Artikel 94 regelt de aanvraag en het verlenen van de erkenning. De
erkenning wordt tegen vergoeding van de vastgestelde kosten op
aanvraag verleend indien degene die de erkenning aanvraagt, voldoet
aan de voor erkenning gestelde eisen. Daartoe behoort in ieder geval de
eis dat het bedrijf waarborgt dat het verrichte onderhoud van zodanige
kwaliteit is dat de onderhoudstoestand van de voertuigen voldoet aan de
door de overheid ter zake gestelde eisen. Alleen als dit het geval is, is
het immers gerechtvaardigd af te zien van een door de overheid verrichte
feitelijke keuring.

De aanvraagprocedure zal bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden vastgesteld (tweede lid).

Ingevolge het derde //dwordt een erkenning geweigerd indien in een
periode van drie maanden, voorafgaande aan de aanvraag, een eerder
aan de aanvrager verleende erkenning is ingetrokken op grond van artikel
96, tweede lid. Voor een nadere uiteenzetting omtrent de ratio van deze
bepaling moge worden verwezen naar de toelichting op artikel 85, derde
lid. De aanvraag wordt buiten behandeling gelaten indien de aanvrager
de kosten van de aanvraag niet voldoet dan wel anderszins ter zake van
de aanvraag - bij voorbeeld bij het verstrekken van inlichtingen in
gebreke blijft. Hij krijgt evenwel de gelegenheid een incomplete aanvraag
aan te vullen (vierde lid).
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Ingevolge artikel 95, eerste lid, houdt de minister toezicht op de
erkende bedrijven. Dit toezicht zal in ieder geval plaatsvinden in de vorm
van periodieke bedrijfscontrole, waarbij het werkproces en de personele
en materiële organisatie van het erkende bedrijf worden gecontroleerd.
Daarnaast is het mogelijk toezicht uit te oefenen door middel van steek–
proefcontroles op de door het bedrijf onderhouden voertuigen. Bedrijf en
eigenaar of houder van het voertuig zijn verplicht aan het toezicht mee te
werken. Werkt de eigenaar of houder niet mee of voldoet het voertuig bij
de steekproefcontrole niet aan de voor het voertuig geldende eisen, dan
vervalt de geldigheid van het voor het voertuig afgegeven keurings–
bewijs. Handelt het bedrijf in strijd met de uit de erkenning voort–
vloeiende verplichtingen, dan kan in gevallen waarin zulks zinvol is,
worden overgegaan tot een verscherpt toezicht op het bedrijf (derde lid).
Een zwaardere sanctie is het in artikel 96 voorziene intrekken of wijzigen
van de verleende erkenning.

De kosten van het hiervoor genoemde toezicht worden ingevolge het
tweede //dvan artikel 95 doorberekend aan degene aan wie de erkenning
is verleend. Het tarief daarvoor wordt door de minister vastgesteld.

Artikel 96 regelt het intrekken van de erkenning op eigen verzoek
(eerste lid] en het intrekken of wijzigen van de erkenning bij wijze van
sanctie in geval van onregelmatig handelen door degene aan wie de
erkenning is verleend (tweede lid). De gronden voor intrekking of
wijziging worden limitatief in het artikel opgesomd.

Het derde //c/biedt de mogelijkheid de aan een erkenning verbonden
voorschriften aan te passen aan bij voorbeeld ontwikkelingen op
technisch gebied, zoals modernere apparatuur. Voor een nadere
toelichting moge worden verwezen naar de toelichting op artikel 31,
derde lid.

Voor een toelichting op de in het vierde //c/voorziene schorsingsbe–
voegdheid moge worden verwezen naar de toelichting op het vierde lid
van artikel 88.

Artikel 97 bevat de plicht een aantal belangnjke beschikkmgen,
waaronder het weigeren, wijzigen, schorsen en intrekken van een
erkenning alsmede het verscherpen van het toezicht, schriftelijk en
gemotiveerd aan de belanghebbende mede te delen. Tegen dergelijke
beschikkingen zal in beginsel beroep mgevolge de Wet AROB openstaan.
Verwezen moge voorts worden naar de toelichting op de artikelen 32 en
89.

Het bepaalde in artikel 98 is analoog aan dat in artikel 90. Verwezen
moge worden naar de toelichting op dat artikel.

Artikelen 99 tot en met 107

Wijzigingen in de bouw of inrichting van een eenmaal toegelaten
voertuig kunnen ten koste van de verkeersveiligheid gaan. Derhalve is het
verplicht de wezenlijke wijzigingen in de bouw of inrichting te laten
keuren. Ten einde ongewenste wijzigingen te voorkomen, is, zoals
hiervoor in het algemeen deel van deze memorie reeds is uiteengezet,
een systeem opgezet waarin een aantal wezenlijke constructiekenmerken
bij algemene maatregel van bestuur als permanente eis wordt
vastgelegd. Wijzigingen die niet binnen die permanente eisen vallen,
behoeven goedkeuring. Goedgekeurde wijzigingen worden in verband
met de handhaving op het kentekenbewijs vermeld. De oorspronkelijke
eisen zijn herleidbaar via het kentekenregister. Overtreding van de
permanente eisen zal strafbaar worden gesteld in de bedoelde algemene
maatregel van bestuur.
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Artikel 99 bepaalt dat wijzigingen in de constructie van kenteken–
plichtige voertuigen goedkeuring behoeven voor zover dat bij algemene
maatregel van bestuur is bepaald. Het gaat daarbij om substantiële wijzi–
gingen aan bij voorbeeld het remsysteem, de carrosserie of de spoor–
breedte. Een goedgekeurde wijziging zal worden vermeld op het voor het
voertuig afgegeven kentekenbewijs. Wijzigingen, uitgevoerd met
goedgekeurde onderdelen, vallen binnen de permanente eisen en zijn
derhalve toegelaten. Hierbij kan men denken aan het vervangen van een
goedgekeurde trekhaak door een ander goedgekeurd exemplaar. Een
keuring van wijzigingen, uitgevoerd met goedgekeurde onderdelen, is
overbodig, aangezien een dergelijke wijziging de verkeersveiligheid niet
beïnvloedt. Opgemerkt wordt nog dat gebruik van niet goedgekeurde
onderdelen leidt tot overtreding van de permanente eisen. De keuring zal
eveneens niet worden geëist voor wijzigingen waarbij de oorspronkelijke
staat van het voertuig herleeft, bij voorbeeld het verwijderen van een
LPG-installatie. In een dergelijke situatie is geen goedkeuring noodza–
kelijk. In genoemd voorbeeld dient echter wel een nieuw, op de gewij–
zigde situatie afgestemd kentekenbewijs te worden verkregen.

De wijze waarop de goedkeurmg van een aangebrachte wijziging in de
constructie wordt verkregen, is geregeld in artikel 100.

De goedkeuring wordt op aanvraag verleend indien bij een keuring
blijkt dat de aangebrachte wijziging voldoet aan de in hoofdstuk III
bedoelde toelatingseisen. In beginsel wordt alleen het gewijzigde deel
van het voertuig aan een keuring onderworpen. Er wordt evenwel in
voorzien dat de keuring mede kan omvatten die delen van het voertuig,
waarvoor de aangebrachte wijziging gevolg heeft. Dit geldt bij voorbeeld
voor een wijziging in de wielophanging of spoorbreedte. Indien deze
worden gewijzigd, kan het noodzakelijk zijn dat het deel van de
remproeven dat betrekkmg heeft op de rijstabiliteit, wordt herhaald.
Wijzigingen, aangebracht aan voertuigen als bedoeld in de Wet perso–
nenvervoer en de Wet ambulancevervoer, dienen uiteraard (tevens) te
voldoen aan de ingevolge die wetten gestelde eisen.

De aan de keuring verbonden kosten komen voor rekening van de
aanvrager van de goedkeuring [eerste lid). Blijft hij ter zake in gebreke of
voldoet hij anderszins niet aan de met betrekking tot de aanvraag
geldende verplichtingen, zoals het verstrekken van inlichtingen (tweede
lid), dan wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten. Alvorens zulks
geschiedt, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen (vierde lid). Het derde //'c/voorziet in het
vermelden van de aan het voertuig aangebrachte wijzigingen op het
kentekenbewijs in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen
gevallen. Afgifte van een nieuw kentekenbewijs zal bij voorbeeld nodig
zijn na inbouwvan een gasinstallatie. Indien er geen nieuw kenteken–
bewijs wordt afgegeven, blijkt uit het kentekenregister dat een wijziging
in de constructie heeft plaatsgehad en dat deze wijziging is goedge–
keurd.

Ingevolge artikel 101 wordt de weigering van de goedkeuring aan de
aanvrager schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld. Aangezien het bij
een dergelijke beschikking voornamelijk zal gaan om een beslissing op
technische gronden, zal daartegen geen beroep openstaan ingevolge de
Wet AROB.

De artikelen 102 tot en met 707voorzien in een regeling voor bedrijfs–
erkenningen voor bedrijven die zich bezighouden met het aanbrengen
van wijzigingen in de constructie van voertuigen. De in artikel 100
voorgeschreven keuring van een aangebrachte wijziging kan achterwege
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blijven indien de wijziging is uitgevoerd door een door de minister erkend
bedrijf. Evenals bij de hiervoor in hoofdstuk III toegelichte erkenningsre–
geling voor toelatingskeuringen is bij deze erkenningsregeling de achter–
liggeride gedachte dat een keuring door de overheid niet langer zinvol is
indien het vervaardigingsproces van een bedrijf de kwaliteit van het
eindprodukt waarborgt.

Het aanvragen en verlenen van de erkenning, het toezicht op de
erkende bedrijven alsmede de intrekking van de erkenning zijn op
dezelfde wijze geregeld als bij de in hoofdstuk III voorziene erkenningsre–
geling voor toelatingskeuringen. Voor een nadere toelichting op de
artikelen 102 tot en met 107 moge hier dan ook worden verwezen naar
de toelichting op de artikelen 28 tot en met 33.

In de door de minister verleende erkenning wordt aangegeven voor
welke werkzaamheden de erkenning geldt (artikel 102, tweede lid).
Aangezien het bij deze erkenningsregeling gaat om wijziging in de
constructie van voertuigen waarvoor reeds een kentekenbewijs is
afgegeven, wordt in het kader van het toezicht op de erkende bedrijven
en de door hen geleverde produkten voorzien in een verplichting voor de
eigenaar of houder van een gewijzigd voertuig om aan het toezicht - in
de vorm van steekproefsgewijze herkeuringen - mee te werken (artikel
104, eerste en derde lid).

Artikelen 108 tot en met 110

Indien een kentekenplichtig voertuig niet voldoet aan de bij of
krachtens de Wegenverkeerswet 1992 gestelde eisen - met uitzondering
van de toelatingseisen, die, zoals reeds is vermeld, alleen bij de eerste
toelating tot het verkeer op de weg gelden - kan ingevolge artikel 58 het
kentekenbewijs worden ingevorderd. Dit kan zich bij voorbeeld voordoen
indien een voertuig bij een ongeval beschadigd is geraakt. Het kenteken–
bewijs wordt dan - behoudens uitzonderingen (zie daarvoor de
toelichting op artikel 58) - toegezonden aan de minister. Teruggave van
het kentekenbewijs aan de eigenaar of houder van het betrokken voertuig
geschiedt niet dan nadat het voertuig bij een vanwege de minister
verrichte keuring is goedgekeurd (artikel 108). Het aanvragen en
verlenen van de goedkeuring, de vergoeding van de aan de keuring
verbonden kosten en het mededelen van een weigering tot goedkeuring
zijn geregeld in de artikelen 109 en 110.

Bij de keuring wordt het voertuig alleen getoetst aan de permanente
eisen. De toelatingseisen worden immers alleen toegepast bij de eerste
toelating van een voertuig tot de weg en bij de toelating van wijzigingen
in de constructie. Voertuigen als bedoeld in de Wet personenvervoer en
de Wet ambulancevervoer zullen uiteraard ook moeten voldoen aan de
ingevolge die wetten gestelde eisen (artikel 109, eerste lid). Bij een
weigering tot goedkeuring zal het doorgaans gaan om een beslissing op
technische gronden. Tegen een dergelijke beslissing zal zoals in de
toelichting op artikel 25 is uiteengezet, geen beroep ingevolge de Wet
AROB openstaan.

Artikel 111

Artikel 111 bepaalt in samenhang met artikel 112 de reikwijdte van de
rijbewijsplicht.

De verplichting tot het hebben van een rijbewijs, die in artikel 9, eerste
lid, aanhef en onder 3e, van de Wegenverkeerswet is gegoten in de vorm
van een verbodsconstructie, is in artikel 111 vervangen door een
positieve formulering, waardoor thans rechtstreeks tot uitdrukking wordt
gebracht dat bestuurders van motorrijtuigen over een geldig rijbewijs
dienen te beschikken. De vervanging van de verbodsconstructie door de
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thans voorgestelde positieve formulering brengt materieel uiteraard geen
verandering in de bestaande situatie.

In het eerste //tfzijn de essentialia van de rijbewijsverplichting
opgenomen, welke - evenals de in het tweede lid bedoelde inrichtings–
eisen - zijn ontleend aan artikel 9, eerste lid, onder 3e, van de Wegen–
verkeerswet.

De redactie van het tweede lid, onderdeel a, dat ziet op de inrichtings–
en uitvoeringseisen waaraan het rijbewijs dient te voldoen, brengt
evenmin wijziging in de vigerende regeling. Beoogd is met de gekozen
formulering tot uitdrukking te brengen dat bedoelde eisen betrekking
hebben zowel op het model van het rijbewijs als op de op het rijbewijs
vermelde gegevens. Ook eisen die aan de pasfoto's kunnen worden
gesteld, vallen onder het bereik van het tweede lid, onderdeel a.

Het in het tweede lid, onderdeel c, opgenomen leesbaarheidsvereiste
is gelijkluidend aan artikel 99a, onderdeel b, van het Wegenverkeersre–
glement.

De in artikel 99a, onderdeel a, van het Wegenverkeersreglement
opgenomen eis, inhoudend dat de datum waarvóór tot vernieuwing van
het rijbewijs moet worden overgegaan niet mag zijn verstreken, is niet
gehandhaafd. Dit houdt verband met het feit dat de regeling inzake
administratieve vernieuwing, waarop genoemd artikelonderdeel ziet, als
zodanig wordt vervangen door artikel 124. Op deze plaats moge worden
volstaan met een verwijzing naar de toelichting op dat artikel.

Artikel 112

De in de geldende wetgeving over de artikelen 23 van de Wegenver–
keerswet en 101 van het Wegenverkeersreglement verspreide uitzonde–
ringen op de verplichting tot het bezit van een rijbewijs zijn in artikel 112
samengebracht.

Onderdeel a betreft motorrijtuigen voor het besturen waarvan in het
geheel geen rijbewijs is vereist.

De onderdelen b en c houden verband met het feit dat in de daar
genoemde omstandigheden de toezichthouder bij het geven van onder–
richt in c.q. het examineren van bepaalde bijzondere verrichtingen, het
voertuig tijdelijk verlaat. Aangezien alsdan geen sprake is van besturen
onder toezicht, en de leerling c.q. de kandidaat daarmee onder de
verplichting tot het bezit van een rijbewijs zou gaan vallen, is voor die
situaties voorzien in een uitzondering op de rijbewijsplicht.

De onderdelen d en e betreffen gevallen waarin geen Nederlands
rijbewijs is vereist.

Onderdeel c/vindt zijn oorsprong in de Eerste Richtlijn van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 4 december 1980

(80/1263/EEG) betreffende de invoering van een Europees rijbewijs
(Pb. E.G. 31 december 1980, nr. L 375). Op grond van deze richtlijn
mogen onderdanen van lid-staten van de Europese Gemeenschappen,
die zich in een andere lid-staat vestigen, een jaar lang met hun nationale,
in de lid-staat van herkomst afgegeven, rijbewijs aan het verkeer in de
lid-staat van vestiging deelnemen.

In de Nederlandse wetgeving inzake rijbewijzen werd bij koninklijk
besluit van 22 december 1983 (Stb. 662) ter aanpassing aan de
Europese richtlijn een voorziening van die strekking opgenomen in artikel
101 van het Wegenverkeersreglement. In het kader van het samen–
brengen van de uitzonderingen op de rijbewijsplicht wordt bedoelde
voorziening thans overgebracht naar de Wegenverkeerswet 1992. De
termijn gedurende welke de betrokken bestuurders na vestiging niet
behoeven te voldoen aan de Nederlandse rijbewijsplicht, wordt ter
vaststelling overgelaten aan de algemene maatregel van bestuur. Dit
laatste houdt verband met het feit dat momenteel een wijziging van de
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Europese richtlijn inzake rijbewijzen in voorbereiding is, die er onder
meer toe strekt de bedoelde vrijstellingstermijn, die thans 1 jaar
bedraagt, uit te breiden tot 3 jaar. Door de termijn van vrijstelling over te
laten aan de algemene maatregel van bestuur, waarbij als grens is
aangegeven dat die termijn in ieder geval niet langer zal mogen zijn dan
3 jaar, zal, indien de bedoelde wijziging van de Europese richtlijn tot
stand komt, de wegenverkeerswetgeving daaraan kunnen worden
aangepast zonder dat een afzonderlijke wetswijziging is vereist.

Onderdeel e ziet op bestuurders die in het buitenland, anders dan in
een lid-staat van de Europese Gemeenschappen woonachtig zijn en die
in Nederland aan het wegverkeer deelnemen In de in het onderdeel
bedoelde internationale verkeersverdragen wordt er in voorzien dat de
verdragsluitende partijen c.q. de landen die zich bij die verdragen hebben
aangesloten, elkaars onderdanen toestaan aan het verkeer op elkaars
grondgebied deel te nemen op basis van hun eigen, in het land van
herkomst afgegeven, nationale rijbewijs, al dan niet in samenhang met
een internationaal rijbewijs. De hier geboden faciliteit is niet langer van
toepassing vanaf het moment dat de betrokkenbestuurders zich in
Nederland hebben gevestigd. Zij bevinden zich alsdan niet langer in het
internationaal verkeer, vallen onder de Nederlandse wetgeving en dienen
een Nederlands rijbewijs te hebben.

Artikelen 113, eerste lid, en 114

In deze artikelen zijn respectievelijk de positieve en negatieve
voorwaarden met betrekking tot de verkrijging van rijbewijzen geregeld.
De voorgestelde regeling vervangt de regeling vervat in de artikelen 16,
tweede en derde lid, van de Wegenverkeerswet en 102 van het Wegen–
verkeersreglement.

Door bedoelde voorwaarden onder te brengen in een afzonderlijke
paragraaf, voorafgaand aan de voorschriften inzake aanvraag en afgifte
van rijbewijzen, is vorm gegeven aan het prealabele karakter van die
voorwaarden.

Eerst nadat aan de hand van de onderhavige regeling is vastgesteld
dat er geen inhoudelijke belemmeringen bestaan ter zake van de afgifte
van een rijbewijs, kan daartoe - met inachtneming van de in de
paragrafen 3 en 4 neergelegde procedurele voorschriften - worden
overgegaan.

Artikel 16, tweede lid, van de Wegenverkeerswet kent slechts één
positief vereiste, inhoudend dat iemand de leeftijd van achttien jaren
moet hebben bereikt alvorens hij een rijbewijs kan verkrijgen. Deze
leeftijdseis is overgenomen in artikel 113, eerste lid, onderdeel a,
waaraan in onderdee! b is toegevoegd dat de aanvrager tevens dient te
beschikken over een voldoende mate van rijvaardigheid en geschiktheid.
Laatstbedoelde eis is ontleend aan artikel 102 van het Wegenverkeersre–
glement en is zodanig essentieel van aard geacht, dat is gekozen voor
overbrenging naar de wet.

Naar huidig recht dient de aanvrager van een rijbewijs verklaringen
over te leggen waaruit blijkt dat hij beschikt over de vereiste mate van
rijvaardigheid en geschiktheid. De wijzen waarop dergelijke verklaringen
kunnen worden verkregen zijn geregeld bij algemene maatregel van
bestuur. Het betreft hier een gedetailleerde regelgeving die naar haar
aard niet in de wet dient te worden opgenomen.

De in het eerste lid, onderdeel b, van artikel 113 gekozen formulering
brengt geen wijziging in het bestaande systeem en biedt ruimte aan
technische ontwikkelingen. Indien in de toekomst de huidige verklaring
van rijvaardigheid en/of de geneeskundige verklaring zouden worden
vervangen door geautomatiseerde gegevensverstrekking aan de tot
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afgifte van rijbewijzen bevoegde autoriteit, zal gelet op de redactie van
het onderhavige onderdeel geen afzonderlijke wetswijziging vereist zijn.

Artikel 714 bevat de negatieve voorwaarden met betrekking tot het
verkrijgen van rijbewijzen. De bepaling houdt een uitbreiding in ten
opzichte van de vigerende regeling ter zake. Naast de in artikel 16,
tweede lid, van de Wegenverkeerswet genoemde ontzegging van de
bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen en de vordering tot
overgifte van het rijbewijs, die in het nieuwe systeem ook kan worden
gedaan indien het vermoeden bestaat dat de betrokken houder van een
rijbewijs niet beschikt over de voor deelname aan het verkeer vereiste
mate van rijvaardigheid of geschikheid, zijn in de voorgestelde tekst
opgenomen als negatieve voorwaarden de schorsing van de geldigheid
van het rijbewijs.die in hetzelfde kader aan de orde kan komen, en de
inneming van het rijbewijs krachtens de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften.

De in artikel 16, derde lid, van de Wegenverkeerswet vervatte regeling
dat degene die belast is met de afgifte van rijbewijzen bevoegd is die
afgifte te weigeren indien mocht blijken dat op het tijdstip van de
indiening van de aanvraag nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een
veroordeling van de aanvrager ter zake van een der in de artikelen 426 of
453 van het Wetboek van Strafrecht omschreven overtredingen, onher–
roepelijk is geworden of het recht tot strafvordering wegens zodanige
overtreding is vervallen ingevolge het bepaalde bij artikel 74 van
genoemd Wetboek, is geheel komen te vervallen, omdat deze regeling in
de praktijk een dode letter vormt. Het onthouden van een rijbewijs aan
een aanvrager die een van de vorengenoemde artikelen inzake openbare
dronkenschap heeft overtreden ligt immers niet in de rede waar het
verband tussen een en ander niet rechtstreeks is. Duidelijk moge zijn dat
openbare dronkenschap niet samen hoeft te gaan met het als bestuurder
onder invloed deelnemen aan het verkeer. Zodra er echter sprake is van
overmatig alcoholgebruik in het verkeer, dient daartegen krachtig te
worden opgetreden en zijn consequenties als het ongeldig verklaren van
een rijbewijs, dan wel het niet afgeven van een njbewijs alleszins
passend.

Zoals is uiteengezet in hoofdstuk V van het algemeen deel van deze
memorie, vormt de wens tot een verscherpt optreden ter zake van het
rijden onder invloed een van de hoofddoelstellingen van de voorliggende
herziening van de rijbewijsregeling. Deze wens heeft zijn neerslag
gevonden in meerdere artikelen van het onderhavige hoofdstuk. Een en
ander zal bij de desbetreffende artikelen worden toegelicht.

Artikel 7 75

De procedurele voorschriften inzake de aanvraag van rijbewijzen zullen
worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur (eerste lid). Op
deze plaats zij opgemerkt dat in dit verband geen essentiële wijzigingen
worden voorgestaan.

Het tweede lidvan artikel 115 is ontleend aan artikel 11, tweede lid,
van de Wegenverkeerswet. Op grond van dit artikelonderdeel kan de tot
afgifte bevoegde autoriteit de aanvrager verplichten nadere inlichtingen
met betrekking tot de aanvraag te verschaffen. Daartoe kan hij tijd en
plaats bepalen en tevens aangeven of de gewenste informatie mondeling
dan wel schriftelijk dient te worden verstrekt. Daarbij wordt de aanvrager
een redelijke termijn, waarbij kan worden gedacht aan ten minste dertig
dagen, gegeven om de gewenste informatie te verschaffen.
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Artikel 116

Het onderhavige artikel is ontleend aan artikel 10 van de Wegenver–
keerswet. Wijziging van de thans bestaande situatie wordt niet beoogd.
Voor wat betreft de formulering van het verbod is aansluiting gezocht bij
de redactie van artikel 115, tweede lid.

Artikel 7 7 7

Ten einde onnodige bestuurlijke lasten te voorkomen, is in dit artikel
expliciet geregeld dat een aanvraag tot het verkrijgen van een rijbewijs
buiten behandeling wordt gelaten indien de aanvrager procedurele
voorschriften niet naleeft.

Artikel 118

Dit artikel is ontleend aan artikel 9, eerste lid onder 3e, van de Wegen–
verkeerswet. Inhoudelijk wordt geen wijziging beoogd van de bij de wet
van 2 juli 1986 (Stb. 389) ingevoerde decentrale afgifte van rijbewijzen.
De regeling zoals die luidt sinds de inwerkingtreding van evengenoemde
wet en de daarmee samenhangende uitvoeringsvoorschriften zal op
hoofdiijnen worden gehandhaafd. Dit houdt in dat rijbewijzen in beginsel
worden afgegeven door de burgemeesters van de gemeenten. Dit
beginsel lijdt uitzondering in gevallen waarin het gaat om afgifte van
rijbewijzen aan aanvragers van Nederlandse rijbewijzen die hetzij in het
buitenland wonen, hetzij geen vaste woon– of verblijfplaats hebben. In
dergelijke gevallen geschiedt de afgifte van rijbewijzen door de Minister
van Verkeer en Waterstaat, die tevens is belast met de omwisseling van
buitenlandse rijbewijzen.

Artikel 119

De in artikel 119 opgenomen bevoegdheid van de Minister van Verkeer
en Waterstaat om aan besturen van verenigingen met volledige rechtsbe–
voegdheid, die behartiging van verkeersbelangen ten doel hebben, de
bevoegdheid te verlenen tot het afgeven van internationale rijbewijzen, is
gelijkluidend aan artikel 23, vierde lid, van de Wegenverkeerswet.
Bedoelde bevoegdheid is verleend aan de Koninklijke Nederlandse
Automobiel Club, de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en
de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. Vooralsnog wordt
geen inhoudelijke wijziging van de vigerende regeling beoogd.

Artikel 120

Het eerste en tweede //'dvan het onderhavige artikel zijn ontleend aan
artikel 16, eerste lid, van de Wegenverkeerswet. De toevoeging van het
derde lid is ingegeven door de huidige opvattingen van wetgevings–
techniek. De categorieën van motorrijtuigen waarvoor rijbewijzen worden
afgegeven, alsmede de in dit verband mogelijke beperkingen zijn in de
vigerende wetgeving geregeld in artikel 100 van het Wegenverkeersre–
glement. Bij de in het derde lid bedoelde beperkingen gaat het om
gevallen, waarin het motorrijtuig en/of de bestuurder aan bepaalde eisen
moeten voldoen. Deze eisen worden bij de afgifte van het rijbewijs in het
rijbewijs aangetekend.
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Artikel 121

Bij de in het eerste //dgenoemde wijziging van de in het rijbewijs
vermelde personalia dient met name te worden gedacht aan wijziging
van de voornaam, geslachtsnaam of kunne van de rijbewijshouder. De
omvang van de uit het rijbewijs voortvloeiende bevoegdheden waaraan
wordt gerefereerd, heeft betrekking zowel op de termijn als op de
categorieën van motorrijtuigen waarvoor het rijbewijs is afgegeven. Vele
varianten zijn in dit verband denkbaar. Zo kan sprake zijn van verlenging
of beperking van de termijn en/of van uitbreiding dan wel beperking van
het aantal categorieën van motorrijtuigen waarvoor het rijbewijs is
afgegeven, terwijl eveneens beperkingen van de uit bedoelde catego–
rieën voortvloeiende bevoegdheden aan de orde kunnen zijn.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat in concreto beperking van de
omvang van de uit het rijbewijs voortvloeiende bevoegdheden in het
merendeel der gevallen plaatsvindt op grond van - hetzij bij gelegenheid
van een tussentijdse melding, hetzij in het kader van een gericht
onderzoek - gebleken beperkte geschiktheid van de rïjbewijshouder.

Zoals ook thans reeds het geval is, wordt bij mutaties in de zin van
artikel 121 uit veiligheidsoverwegingen een nieuw rijbewijs afgegeven.
Aldus wordt voorkomen dat wijzigingen worden aangebracht in een
afgegeven rijbewijs en daarmee dat eventuele op een rijbewijs geplaatste
wijzigingen niet zouden worden geregistreerd.

Blijkens de aanhef van artikel 121, eerste lid, geldt de vorenuiteenge–
zette regeling niet voor gevallen waarin sprake is van een gedeeltelijke
ontzegging van de rijbevoegdheid.

Zoals is uiteengezet in hoofdstuk V van het algemeen deel van deze
memorie, voorziet het onderhavige wetsvoorstel expliciet in de
mogelijkheid tot het opleggen van een ontzegging van de bevoegdheid
tot het besturen van motorrijtuigen, die is beperkt tot één of meer
categorieën van motorrijtuigen dan wel tot bepaalde dagen van de week.
Voor een uitgebreide toelichting op bedoelde regeling moge worden
verwezen naar de toelichting op de artikelen 169 en 170.

Op deze plaats zij opgemerkt dat - vanuit een oogpunt van doelma–
tigheid - wordt voorgesteld het rijbewijs in dergelijke gevallen zijn
geldigheid te laten behouden, voor zover de gedeeltelijke ontzegging
daaraan niet in de weg staat. Daartoe is in artikel 170, vierde lid, bepaald
dat de veroordeelde zijn rijbewijs moet inleveren op het betrokken parket
van het openbaar ministerie. De betrokken ambtenaar van het openbaar
ministerie wijzigt, ingevolge het bepaalde in artikel 170, vijfde lid, het
rijbewijs overeenkomstig de aard van de gedeeltelijke ontzegging door
daarin een aantekening te plaatsen waaruit de omvang van de
ontzegging blijkt, waarna hij het rijbewijs aan de houder teruggeeft. In
registratie van een en ander wordt voorzien.

Het tweede lidvan artikel 121 brengt inhoudelijk geen wijziging in de
thans bestaande situatie. De in de geldende wetgeving verspreid
opgenomen voorschriften inzake het inleveren van een rijbewijs zijn -
voor zover sprake is van de afgifte van een nieuw rijbewijs - samenge–
bracht in het onderhavige artikelonderdeel. Ter zake van de afgifte van
vervangende rijbewijzen is een analoge bepaling opgenomen in artikel
122, tweede lid. De ratio van beide genoemde artikelonderdelen is
evident. Beoogd wordt te voorkomen dat een rijbewijshouder beschikt
over meer dan één rijbewijs.
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Artikel 122

Het voorliggende artikel is ontleend aan artikel 21, derde lid, van de
Wegenverkeerswet. De hier genoemde vervangende rijbewijzen treden in
de plaats van de oorspronkelijk afgegeven documenten.

Als gevolg daarvan kunnen houders van een vervangend rijbewijs
daaraan - noch met betrekking tot de geldigheidsduur, noch met
betrekking tot de categorieën van motorrijtuigen waarvoor het is
afgegeven - meer rechten ontlenen dan aan het hun oorspronkelijk
afgegeven document.

Uiteraard kan de in het tweede lid van artikel 122 vervatte inleverings–
plicht niet gelden ten aanzien van verloren geraakte en teniet gegane
rijbewijzen. In die gevallen zal bij algemene maatregel van bestuur
worden bepaald aan welke voorwaarden een aanvrager zal moeten
voldoen bij de indiening van een aanvraag tot het verkrijgen van een
vervangend rijbewijs.

Artikel 115, eerste lid, voorziet in de basis voor het vaststellen van
dergelijke voorschriften.

Artikel 123

Het aan artikel 20, tweede lid, van de Wegenverkeerswet ontleende
artikel 123 betreft de afdracht, door de gemeenten, van de zogenaamde
Rijkskostencomponent, die in het kader van de decentralisatie van de
afgifte van rijbewijzen - bij de wet van 2 juli 1986, Stb. 389 - is geïntro–
duceerd. Uit deze Rijkskostencomponent, die is verdisconteerd in het
tarief dat de burger voor zijn rijbewijs betaalt, zijn of worden gefinan–
cierd de initiële kosten en de exploitatiekosten van het rijbewijzenre–
gister, de kosten van omwisseling van buitenlandse rijbewijzen en de -
voornamelijk personele - kosten van de provincies, die voortvloeien uit
het met betrekking tot de decentralisatie gekozen systeem waarin de
provincies nog gedurende 5 jaar na de formele overdracht van de
bevoegdheid tot afgifte van rijbewijzen een taak is toegedacht met
betrekking tot rijbewijzen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een onvolkomenheid in de
regeling weg te nemen. In artikel 123 komt thans expliciet tot uitdrukking
dat de afdracht van de Rijkskostencomponent zowel plaatsvindt met
betrekking tot rijbewijzen die worden afgegeven door de burgemeester
als met betrekking tot rijbewijzen die worden afgegeven door de Minister
van Verkeer en Waterstaat, doch waarvoor de aanvraag wordt ingediend
bij de burgemeester. Het betreft hier de afgifte van rijbewijzen in het
kader van de omwisseling van buitenlandse rijbewijzen alsmede de
afgifte van rijbewijzen aan aanvragers die geen vaste woon– of verblijf–
plaats hebben.

Artikel 124

Ingevolge de vigerende regeling met betrekking tot de geldigheidsduur
van rijbewijzen - die tot stand kwam bij de wet van 2 juli 1986 - is een
rijbewijs, afgegeven aan een aanvrager die jonger is dan 65 jaren, in
beginsel geldig tot de eerste dag, volgend op die waarin de houder van
het rijbewijs de leeftijd van 70 jaren bereikt. Gedurende deze geldig–
heidstermijn vindt geen tussentijdse medische toets plaats. Wel dient het
rijbewijs eenmaal in de tien jaar een administratieve vernieuwing te
ondergaan ter actualisering van de pasfoto en de persoonlijke gegevens.
Aan aanvragers die de leeftijd van 65 jaren hebben bereikt wordt een
rijbewijs met een geldigheidsduur van 5 jaar afgegeven en vanaf de
leeftijd van 70 jaren moet, evenals bij eerste afgifte van een rijbewijs,
een geneeskundige verklaring worden overgelegd. Dit laatste impliceert
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dat indien een aanvraag wordt ingediend ten behoeve van afgifte van een
rijbewijs nadat de leeftijd van 70 jaren is bereikt, betrokkene een
medischekeuring moet ondergaan.

Voorts bevat de geldende regeling de mogelijkheid tot het afgeven van
rijbewijzen met een kortere geldigheidsduur op medische gronden.

De figuur van de tienjaarlijkse administratieve vernieuwing in haar
huidige vorm wordt echter bij heroverweging minder gelukkig geacht om
een tweetal redenen. Het naast elkaar bestaan van twee data, één de
geldigheidsduur betreffende en één die aangeeft wanneer het rijbewijs
dient te worden vernieuwd, roept - met name in het buitenland -
verwarring op. Zo kunnen Nederlandse toeristen bij verkeerscontroles in
het buitenland problemen ondervinden. Voorts kan de datum waarop tot
administratieve vernieuwing moet worden overgegaan - die ligt tien jaar
na de datum van afgifte - licht over het hoofd worden gezien door de
houder; hoewel hij dan naar huidig recht nog wel met een geldig
rijbewijs rijdt, is hij toch in overtreding.

In het voorliggende voorstel is daarom de figuur van de administra–
tieve vernieuwing geschrapt, waardoor niet langer sprake is van twee
naast elkaar staande data die ieder zelfstandige betekenis hebben. De
gewenste periodieke actualisering van de pasfoto en de persoonlijke
gegevens van de rijbewijshouder blijft in de voorgestane regeling
gewaarborgd door de geldigheidsduur van het rijbewijs te beperken.

Ingevolge de in artikel 124, eerste lid, opgenomen regeling wordt het
rijbewijs ongeldig uiterlijk dertig dagen nadat de houder de leeftijd van
30 respectievelijk 40, 50, 60 en 70 jaren bereikt.

Gekozen is in dit verband voor een herkenbare datum om
overschrijding daarvan zoveel mogelijk te voorkomen, waarbij nauwe
aansluiting is gezocht bij de eerder geïntroduceerde periode van tien
jaar. Wordt bedoelde datum echter toch door de rijbewijshouder
overschreden, dan rijdt hij met een ongeldig rijbewijs, dat overigens te
allen tijde kan worden omgewisseld tegen een geldig rijbewijs.

Met nadruk zij er op gewezen, dat met dit voorstel niet wordt beoogd
de strekking van de eerdergenoemde wet van 2 juli 1986 te doorkruisen.
Beoogd werd destijds om door verlenging van de geldigheidsduur van
het rijbewijs de procedure voor het vernieuwen van rijbewijzen zo
eenvoudig mogelijk te maken en het met die procedure gepaard gaande
ongerief voor de burger belangrijk terug te dringen. Wijzigingen in
bedoelde procedure, die bij algemene maatregel van bestuur wordt
geregeld, worden niet voorgestaan, zodat inhoudelijk voor de burger
geen nieuwe situatie ontstaat. Betrokkenen behoeven na het moment van
afgifte van het eerste rijbewijs niet opnieuw examen af te leggen.
Analoog aan de geldende regeling behoeft in beginsel slechts een
medische toets plaats te vinden in het kader van de afgifte van rijbe–
wijzen aan personen die de leeftijd van zeventig jaren hebben bereikt.

In het tweede //dvan artikel 124 wordt de bestaande regeling inzake
de geldigheidsduur van rijbewijzen, afgegeven aan degenen die de
leeftijd van 70 jaren hebben bereikt, gehandhaafd.

Voorts wordt in artikel 124, derde lid, de mogelijkheid tot het afgeven
van rijbewijzen met een beperkte geldigheidsduur op medische gronden
gehandhaafd. Van deze mogelijkheid wordt onder meer gebruik gemaakt
in het kader van het onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid van
de rijbewijshouder en in het kader van tussentijdse meldingen.
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Artikelen 125en 126

De in de geldende wetgeving verspreid over de artikelen 10a, 17, 17a,
18b, vierde, vijfde en zevende lid, 21, derde en vierde lid, en 39, zesde
lid, van de Wegenverkeerswet geregelde gevallen waarin een rijbewijs
zijn geldigheid verliest, zijn samengebracht in de voorliggende artikelen
125 en 126. Beoogd is allereerst de oorzaken die leiden tot ongeldigheid
van het rijbewijs inzichtelijk te rangschikken. Daartoe is in artikel 125 een
limitatieve opsomming opgenomen van bedoelde oorzaken. Met uitzon–
dering van onderdeel e, betreft het hier gevallen waarin een rijbewijs ex
lege zijn geldigheid verliest. De in onderdeel e genoemde ongeldigver–
klaring wordt uitgewerkt in artikel 126.

Laatstgenoemd artikel bevat een limitatieve opsomming van gevallen
waarin een rijbewijs zijn geldigheid verliest ten gevolge van een op dit
rechtsgevolg gerichte rechtshandeling.Voorts is de vigerende regeling
aangevuld. De desbetreffende onderdelen zijn in het onderhavige
voorstel opgenomen, hetzij ten einde in de huidige uitvoeringspraktijk
gesignaleerde knelpunten weg te nemen, hetzij in samenhang met elders
in het voorliggende hoofdstuk voorgestelde wijzigingen.

In de aanhef van artikel 725wordt gerefereerd aan de in artikel 124
neergelegde regeling inzake de geldigheidsduur en aan de in artikel 132,
derde lid, neergelegde regeling inzake schorsing van de geldigheid van
een rijbewijs door de Minister van Verkeer en Waterstaat in het kader
van een gericht onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid.
Uiteraard verliest een rijbewijs zijn geldigheid na het verstrijken van de
termijn waarvoor het isafgegeven. In dit rechtsgevolg voorziet thans
artikel 17 van de Wegenverkeerswet. Voor de goede orde zij voor wat
betreft de voorgestelde wijziging inzake de geldigheidsduur verwezen
naar de toelichting op artikel 124.

Onderdeel a is ontleend aan de artikelen 17a, 19, eerste en derde lid,
en 21, derde en vierde lid, van de Wegenverkeerswet. Een rijbewijs
waarvoor een nieuw of een vervangend rijbewijs wordt afgegeven
verliest zijn geldigheid. Terzijde zij opgemerkt, dat in de artikelen 121,
tweede lid, en 122,tweede lid, regels zijn vastgesteld omtrent de
inlevering van dergelijke rijbewijzen.

In onderdeel b wordt voorgesteld een rijbewijs door omwisseling in het
buitenland zijn geldigheid te laten verliezen. Volledigheidshalve zij
vermeld, dat de desbetreffende rijbewijshouder uiteraard op een later
tijdstip, met inachtneming van de daartoe bij algemene maatregel van
bestuur vastgestelde regels, kan verzoeken om omwisseling van zijn
buitenlands rijbewijs tegen een Nederlands rijbewijs. Het ontbreken van
een regeling ter zake in de geldende wetgeving levert praktische
problemen op in het kader van de registratie. Het onderhavige voorstel
vult deze leemte op.

Onderdeel c is ontleend aan de artikelen 39, zesde lid, en 19, tweede
lid, van de Wegenverkeerswet, met dien verstande dat rekening is
gehouden met de mogelijkheid van partiële ontzegging en met wijzi–
gingen op het punt van de tenuitvoerlegging van ontzeggingen. De
ontzegging gaat in op een door het openbaar ministerie te bepalen
tijdstip, nadat de desbetreffende rechterlijke uitspraak voor tenuitvoer–
legging vatbaar is geworden. Het aan betrokkene afgegeven rijbewijs
verliest op dat zelfde moment zijn geldigheid. De geldigheid van het
rijbewijs herleeft zodra de termijn van de betrokken ontzegging is
geëxpireerd. Afhankelijk van de inhoud van de desbetreffende rechter–
lijke uitspraak kan sprake zijn van partiële ongeldigheid van het rijbewijs.

In onderdeel d\s expliciet geregeld dat een rijbewijs zijn geldigheid
verliest indien daarin onbevoegd wijzigingen worden aangebracht. Het
ontbreken van een zodanige bepaling in de geldende wetgeving is in de
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praktijk als een leemte ervaren. De ongewenstheid van het onbevoegd
aanbrengen van wijzigingen in rijbewijzen is evident. Zoals is aangegeven
in de toelichting op artikel 121 is het aanbrengen van wijzigingen als
zodanig al bezwaarlijk, met name in het belang van een correcte
registratie.

Met betrekking tot onderdeel e moge worden verwezen naar de onder–
staande toelichting op artikel 126, eerste lid.

In de aanhef van artikel 126, eerste lid, wordt gerefereerd aan de
ongeldigverklaring van een rijbewijs, bedoeld in de artikelen 133, tweede
lid, en 135, derde lid. Genoemde artikelonderdelen hebben betrekking op
ongeldigverklaring van een rijbewijs door de Minister van Verkeer en
Waterstaat in het kader van een gericht onderzoek naar de rijvaardigheid
of geschiktheid van de rijbewijshouder. De aanhef van artikel 126, eerste
lid, is imperatief geformuleerd. Hieruit vloeit voort dat de in dit verband
genomen beslissingen moeten worden geduid als gebonden beschik–
kingen.

Onderdeel a bevat een uitbreiding ten opzichte van de in artikel 18b,
vierde lid, van de Wegenverkeerswet vervatte regeling die voorziet in
ongeldigverklaring indien de rïjbewijshouder in het kader van de vorde–
ringsprocedure schriftelijk verklaart afstand te doen van de bevoegdheid
tot het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen
waarvoor het rijbewijs geldig is. De mogelijkheid tot het doen van
afstand door de rijbewijshouder is in het voorgestelde onderdeel a in
algemene zin geformuleerd, waardoor tegemoet is gekomen aan de in de
uitvoeringspraktijk bestaande behoefte aan een ruimere toepassingsmo–
gelijkheid van dergelijke verklaringen. Afhankelijk van de inhoud van de
afstandsverklaring kan het rijbewijs geheel of gedeeltelijk ongeldig
worden verklaard.

Onderdeel b is ontleend aan artikel 10a van de Wegenverkeerswet. In
de gevallen waarop dit onderdeel ziet, kan sprake zijn van geheel of
gedeeltelijk verlies van geldigheid.

De introductie - in onderdeel c– van ongeldigverklaring van kennelijk
abusievelijk afgegeven rijbewijzen houdt verband met een in de uitvoe–
ringspraktijk gesignaleerd knelpunt. De Wegenverkeerwet geeft een
limitatieve regeling van de gevallen waarin een rijbewijs ongeldig kan
worden verklaard. Daarbij is echter geen regeling getroffen voor gevallen
als bedoeld in onderdeel c, waarbij abusievelijk een rijbewijs is
afgegeven waarop de houder geen recht heeft en zulks kenbaar is,
althans kan zijn, aan die houder. Te denken valt bij voorbeeld aan de
afgifte van een rijbewijs dat geldig is voor meer categorieën dan waarop
de aanvrager recht heeft, dan wel aan de afgifte van een rijbewijs
waarop abusievelijk niet de beperkende aantekening is aangebracht die
had moeten zijn aangebracht. Uiteraard is het in dergelijke gevallen
gewenst om de afgifte van het rijbewijs ongedaan te maken. Gezien het
limitatieve karakter van de in de Wegenverkeerswet vervatte regeling
met betrekking tot ongeldigverklaring van rijbewijzen, is het in de hier
bedoelde gevallen niet mogelijk het afgegeven rijbewijs ongeldig te
verklaren.

Ten einde de afgifte niettemin ongedaan te kunnen maken is in de
huidige uitvoeringspraktijk naar een andere vorm van herstel gezocht.
Voor zover het verzuim niet aanstonds bij de afgifte wordt ontdekt en het
- bij gebreke van medewerking van de rijbewijshouder - evenmin
mogelijk is de gemaakte fout te herstellen, wordt overgegaan tot «verval–
lenverklaring» van het rijbewijs. Het wordt echter zuiverder geacht ook
voor meerbedoelde gevallen de ongeldigverklaring te introduceren.
Evenals bij onderdeel a, kan hier sprake zijn van gehele of gedeeltelijke
ongeldigheid.
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Onderdeel d is ontleend aan artikel 17a van de Wegenverkeerswet en
ziet op de zogenaamde «tussentijdse melding» dat de rijbewijshouder
niet langer beschikt over de vereiste lichamelijke of geestelijke
geschiktheid. Een dergelijke melding kan resulteren in geheel of gedeel–
telijk verlies van geldigheid van het rijbewijs. Voor de goede orde zij
opgemerkt, dat onderdeel d niet ziet op het geval waarin de rijbewijs–
houder blijkens de uitslag van een door de Minister van Verkeer en
Waterstaat noodzakelijk geoordeeld onderzoek niet langer beschikt over
de vereiste lichamelijke of geestelijke geschiktheid. Immers, artikel 135,
derde lid, voorziet in de ongeldigverklaring als sluitstuk van de desbetref–
fende procedure.

Het vierde lidvan artikel 126 brengt inhoudelijk geen wijziging in de
bestaande situatie. De in de geldende wetgeving verspreid opgenomen
voorschriften inzake het inleveren van een rijbewijs zijn - voor zover
sprake is van ongeldigverklaring van een rijbewijs - samengebracht in
het onderhavige artikelonderdeel.

Artikelen 127 tot en met 130

Deze bepalingen bevatten een regeling voor de registratie van
gegevens met betrekking tot rijbewijzen. De systematiek van deze
regeling is analoog aan die voor de registratie van kentekens, als
neergelegd in de artikelen 41 tot en met 44.

Beide regelingen komen namelijk in die zin overeen, dat zowel bij de
registratie van kentekens als in het onderhavige geval sprake is van een
persoonsregistratie in de zin van de Wet persoonsregistraties.

Met betrekking tot de registratie van rijbewijzen was in artikel 20,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet slechts bepaald dat bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur voorschriften worden vastgesteld
inzake het aanleggen, inrichten en beheren van een register betreffende
afgegeven rijbewijzen, en het verschaffen van inlichtingen uit dat
register. Deze voorschriften waren opgenomen in artikel 119 van het
Wegenverkeersreglement en een daarop gebaseerde ministerile regeling
(Privacyregeling Centraal Register Rijbewijzen). Op soortgelijke gronden
als in het kader van de nieuwe kentekenregeling is een aantal basisvoor–
schriften voor de betrokken registratie thans opgenomen in de wet zelf.
Daarbij is er van uitgegaan dat het onderhavige wetsvoorstel en de Wet
persoonsregistraties in onderling verband van toepassing zullen zijn.

Het eerste lid van artikel 727vormt de wettelijke grondslag voor het
door de Minister van Verkeer en Waterstaat te houden rijbewijzenre–
gister. Het tweede lid regelt vervolgens in hoofdlijnen welke gegevens in
het register worden opgenomen. Behalve gegevens omtrent afgegeven
rijbewijzen, waarbij mede te denken valt aan degene aan wie het
rijbewijs is afgegeven en het gebruik van bepaalde bevoegdheden, zoals
de invordering en inhouding van een rijbewijs krachtens artikel 155,
bevat het register gegevens omtrent rechterlijke uitspraken houdende
ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Een
dergelijke ontzegging kan immers ook worden opgelegd aan personen
aan wie nog geen rijbewijs is afgegeven. De bedoelde gegevens mogen
alleen in het register worden opgenomen, voor zover dat noodzakelijk is
voor een goede uitvoering van de onderhavige wet en voor de
handhaving van de bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften.
Dit betekent bij voorbeeld dat alleen ontzeggingen waarvan door het
openbaar ministerie de tenuitvoerlegging in gang is gezet, in het register
kunnen voorkomen. Alleen die ontzeggingen kunnen immers aan de
afgifte van een nieuw of vervangend rijbewijs in de weg staan (zie artikel
114). Indien de termijn van de ontzegging is verstreken, dienen de
betrokken gegevens uit het register te worden verwijderd. Hiermee wordt
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invulling gegeven aan het bepaalde in artikel 18, tweede lid, van de Wet
persoonsregistraties.

Op grond van het derde //dzullen nadere regels worden vastgesteld
omtrent de inrichting en het beheer van het register. Bij algemene
maatregel van bestuur zal de inhoud van het register nader worden
omschreven en zullen ook nadere regels worden vastgesteld inzake de
verdeling van bevoegdheden bij het beheer van het register. Evenals in
de huidige situatie zal de invoer en verwijdering van gegevens in belang–
rijke mate geschieden door de gemeenten, aangezien de meeste rijbe–
wijzen worden afgegeven door de burgemeester. De verdere uitvoerings–
voorschriften zullen worden opgenomen in het op grond van artikel 130
vast te stellen privacy-reglement.

Het eerste lid van artikel /2Sregelt de verstrekking van gegevens uit
het register aan autoriteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van de
onderhavige wet of die zijn belast met de handhaving van de bij of
krachtens deze wet vastgestelde voorschriften. Het gaat hierbij om de
diverse instanties die een taak hebben bij de afgifte van rijbewijzen of
het gebruik van de andere in de wet toegekende bevoegdheden op dit
terrein, alsmede om de instanties die zijn belast met de justitiële
handhaving. Aan deze instanties zullen alleen die gegevens worden
verstrekt die zij voor de uitoefening van hun taak behoeven. De
gegevensverstrekking geschiedt op verzoek van de bedoelde autoriteiten
en op de door de Minister van Verkeer en Waterstaat te bepalen wijze,
waarbij zo veel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van geautomati–
seerde middelen. Voor deze verstrekking is geen vergoeding
verschuldigd. Een en ander vormt een mvullmg van het bepaalde in
artikel 18, derde lid, van de Wet persoonsregistraties, met dien
verstande dat hier sprake is van een verplichting tot gegevensver–
strekking.

Op grond van het tweede //c/dienen de betrokken autoriteiten overeen–
komstig nader vast te stellen regels mededeling te doen van feiten die
voor het bijhouden van het register van belang zijn. In de praktijk zal dit
veelal geschieden door het rechtstreeks invoeren van de bedoelde
gegevens in het register door degenen die in zoverre mede met het
beheer daarvan zijn belast.

In artikel 723wordt de gegevensverstrekking aan belanghebbenden
geregeld. Volgens het eerste //c/kunnen aan hen overeenkomstig bij
algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels op aanvraag en
tegen betaling gegevens uit het register worden verstrekt. In de huidige
situatie valt hierbij te denken aan verzekeringsmaatschappijen, die in het
kader van de verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
behoefte kunnen hebben aan bepaalde gegevens uit het register. Op
grond van de onderhavige bepaling zal het tot zekere hoogte mogelijk
zijn aan deze behoefte te voldoen. Mede op basis van het tweede lidzal
de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen daarbij zo veel mogelijk
worden ontzien.

Ingevolge artikel 19 van de Wet persoonsregistraties dient ook voor
het rijbewijzenregister een privacy-reglement te worden vastgesteld.
Volgens artikel 130 zal dit reglement worden vastgesteld door de
Minister van Verkeer en Waterstaat. Aan de hand van artikel 20, eerste
en tweede lid, van de Wet persoonsregistraties zal daarbij tevens nadere
uitwerking worden gegeven aan de krachtens het voorgaande reeds bij
wet of algemene maatregel van bestuur geregelde onderwerpen. Voors–
hands zal de geldende privacy-regeling hierbij als uitgangspunt dienen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991,22 030, nr. 3 136



Artikelen 131 tot en met 135

Deze artikelen bevatten het in het algemeen gedeelte van deze
memorie, meer in het bijzonder in paragraaf 5 van hoofdstuk V, in hoofd–
lijnen uiteengezette stelsel van maatregelen die de administratie in het
nieuwe systeem ter beschikking staan om op te treden tegen probleem–
gedrag van bestuurders van motorrijtuigen. Zoals daar geschetst vormt
ook in het nieuwe systeem het vermoeden dat een rijbewijshouder niet
(meer) beschikt over de voor deelname aan het gemotoriseerd verkeer
vereiste mate van rijvaardigheid of geschiktheid de basis voor het
eventueel treffen van maatregelen ten aanzien van de betrokken rijbe–
wijshouder.

Artikel 131

Van het bestaan van een vermoeden van onvoldoende rijvaardigheid of
geschiktheid wordt door de betrokken ambtenaren van politie of
openbaar ministerie en door de aan het Centraal Bureau Rijvaardigheids–
bewijzen verbonden geneeskundige mededeling gedaan aan de Minister
van Verkeer en Waterstaat (eerste lid).

De betrokken rijbewijshouder is op eerste vordering van de betrokken
politieambtenaren of ambtenaren van het openbaar ministerie verplicht
tot overgifte van zijn rijbewijs (tweede lid).

De vordering kan worden gedaan indien ernstig rekening moet worden
gehouden met de mogelijkheid dat de Minister de geldigheid van het
rijbewijs van betrokkene hangende de procedure zal schorsen. In
concreto zal het in dit verband gaan om gevallen waarin gegronde
aanleiding bestaat voor de vrees dat de rijbewijshouder in kwestie de
verkeersveiligheid ernstig in gevaar zal brengen.

In de gevallen waarin van de bevoegdheid tot invordering van het
rijbewijs gebruik wordt gemaakt, wordt het rijbewijs te zamen met de
schriftelijke mededeling omtrent de feiten en omstandigheden die aan
het vermoeden van onvoldoende rijvaardigheid of geschiktheid ten
grondslag liggen, aan de Minister van Verkeer en Waterstaat toege–
zonden (derde lid).

Artikel 132

De Minister van Verkeer en Waterstaat beslist op basis van de hem
toegezonden feiten en omstandigheden zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen veertien dagen omtrent eventueel tegen de betrokken
rijbewijshouder te nemen maatregelen. Indien de hem toegezonden
feiten en omstandigheden maatregelen daartoe naar zijn oordeel
aanleiding vormen, neemt hij het besluit dat de betrokken rijbewijs–
houder zich dient te onderwerpen aan een onderzoek naar diens rijvaar–
digheid of geschiktheid (eerste lid).

De Minister bepaalt de aard van het onderzoek en wijst de deskundige
of deskundigen aan, die het onderzoek zullen verrichten. De door de
deskundige of deskundigen in rekening gebrachte kosten voor het
verrichten van het onderzoek komen, evenals dat thans reeds het geval
is, voor rekening van de overheid. Reiskosten en eventuele verblijfkosten
zullen ook in de nieuwe regeling voor rekening van de betrokkene blijven.
Ten einde die kosten zo beperkt mogelijk te houden, wordt er naar
gestreefd deskundigen aan te wijzen die zo dicht mogelijk bij de
woonplaats van betrokkene werkzaam zijn (tweede lid).

Indien op basis van de feiten en omstandigheden die aanleiding geven
tot het opleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid of
geschiktheid, zodanige vrees bestaat dat betrokkene de veiligheid op de
weg ernstig in gevaar kan brengen dat hem - in afwachting van de resul–
taten van dat onderzoek - met onmiddellijke ingang de bevoegdheid
dient te worden ontnomen om aan het verkeer deel te nemen, kan de
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Minister van Verkeer en Waterstaat de geldigheid van betrokkenes
rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen schorsen. Het
besluit van de Minister om tot zodanige schorsing over te gaan, doet in
de gevallen waarin het rijbewijs van betrokkene niet reeds is ingevorderd,
een verplichting tot inlevering ontstaan. Indien niet tot schorsing wordt
overgegaan, wordt het rijbewijs voor zover het was ingevorderd, onver–
wijld aan de houder teruggegeven (derde lid).

Indien het rijbewijs niet voor alle categorieën van motorrijtuigen
waarvoor het is afgegeven, wordt geschorst, zal de omvang van de
schorsing uit het rijbewijs moeten blijken. De Minister van Verkeer en
Waterstaat plaatst daartoe een aantekening in het - reeds ingevorderde
dan wel op grond van het bepaalde in het derde lid, onderdeel b, alsnog
in te leveren rijbewijs en geeft dit terug aan de houder (vierde lid).

Indien de Minister op basis van de geconstateerde feiten en omstan–
digheden een (gericht) onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid
niet geïndiceerd acht doch daarin wel aanleiding ziet tot corrigerende
maatregelen, kan hij betrokkene de verplichting opleggen om zich op
eigen kosten te onderwerpen aan educatieve maatregelen ter bevor–
dering van diens rijvaardigheid of geschiktheid (vijfde lid]. Bij dit laatste
dient in het bijzonder te worden gedacht aan een op het gesignaleerde
probleemgedrag toegesneden cursus. Denkbaar is echter ook de
verplichting om een aantal rijlessen te volgen.

Zoals in het algemeen gedeelte van deze memorie is gesteld, heeft bij
het thans aan de orde zijnde stelsel van maatregelen ter bevordering van
de rijvaardigheid en geschiktheid een slagvaardig optreden van de
administratie tegen ongewenst verkeersgedrag voor ogen gestaan. Tegen
die achtergrond hebben wij het aantal momenten waarop tegen beslis–
singen ter zake kan worden opgekomen, zo beperkt mogelijk willen
houden zonder daarbij afbreuk te doen aan een voldoende mate van
rechtsbescherming. In dat kader is de ingevolge artikel 18b van de
Wegenverkeerswet bestaande mogelijkheid om de Minister van Verkeer
en Waterstaat te verzoeken te beoordelen of de aan de vordering ten
grondslag liggende feiten en omstandigheden het vermoeden rechtvaar–
digen dat de betrokken rijbewijshouder de vereiste kennis of bedre–
venheid dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid mist (z.g.
nader onderzoek), komen te vervallen. De beslissingen die ingevolge de
herziene vorderingsprocedure door de Minister van Verkeer en Water–
staat worden genomen, vormen, gezien de ingrijpende gevolgen daarvan
voor de betrokken rijbewijshouder, bij uitstek de momenten waarop deze
in de gelegenheid dient te zijn daartegen op te komen. Ter zake van die
beslissingen staat in beginsel beroep ingevolge de Wet Arob open.

Artikel 133

De betrokken rijbewijshouder is - behoudens in een aantal strikt
omschreven uitzonderingsgevallen - verplicht medewerking te verlenen
aan de hem opgelegde verplichting om zich te onderwerpen aan een
onderzoek naar zijn rijvaardigheid of geschiktheid dan wel aan educa–
tieve maatregelen ter bevordering van zijn rijvaardigheid of geschiktheid
(eerste lid).

Indien hij die medewerking niet verleent, verklaart de Minister van
Verkeer en Waterstaat het rijbewijs van betrokkene ongeldig. In het
besluit tot ongeldigverklaring bepaalt de Minister tevens op welke
categorie of categorieën van motorrijtuigen, waarvoor het rijbewijs is
afgegeven, de ongeldigverklaring betrekking heeft (tweede lid).

Het derde, vierde en vijfde //dbevatten respectievelijk voorzieningen
met betrekking tot de wijze waarop het besluit van de Minister aan
betrokkene wordt medegedeeld, het tijdstip waarop de ongeldigver–
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klaring van kracht wordt en de inlevering van het ongeldig verklaarde
rijbewijs.

Artikel 134

In verband met de mogelijkheid dat voor het onderzoek naar betrok–
kenes rijvaardigheid of geschiktheid meerdere deskundigen moeten
worden ingeschakeld, is in het eerste lid bepaald dat het onderzoek in
gedeelten kan plaatsvinden. Ten aanzien van de vaststelling van tijd en
plaats van het onderzoek - of, indien het onderzoek in gedeelten plaats–
vindt, van de onderzoeken zal bij algemene maatregel van bestuur een
regeling worden vastgesteld. Het ligt in het voornemen daarbij
aansluiting te zoeken bij de regeling zoals die is vervat in de artikelen
116 en 117 van het vigerende Wegenverkeersreglement.

Het onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid, dat wordt
verricht door deskundigen die daartoe door de Minister van Verkeer en
Waterstaat worden aangewezen, dient gezien de wens de procedure zo
slagvaardig mogelijk te doen zijn, zo spoedig mogelijk te volgen op de
beslissing van de Minister. De maximum termijn tussen verzending van
het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, dat de betrokken
rijbewijshouder zich aan een onderzoek dient te onderwerpen, en de
aanvang van het onderzoek bedraagt ingevolge het tweede //ddertig
dagen.

De termijn waarbinnen de aangewezen deskundige zijn bevindingen
aan de Minister dient mede te delen, is in verband met de mogelijkheid
dat deelonderzoeken noodzakelijk worden geacht en derhalve meerdere
deskundigen zullen moeten worden ingeschakeld, gesteld op acht weken,
te rekenen vanaf de datum waarop met het onderzoek een aanvang is
gemaakt. Indien zulks gezien de aard van het onderzoek mogelijk is, zal
de mededeling aan de Minister echter op kortere termijn kunnen plaats–
vinden (derde lid).

Artikel 135

Ingevolge het eerste //dstelt de Minister van Verkeer en Waterstaat
uiterlijk binnen veertien dagen na dagtekening van de bevindingen van de
deskundige of deskundigen de uitslag van het onderzoek vast en besluit
of hij het rijbewijs al dan niet ongeldig verklaart.

Indien de uitslag van het onderzoek geen aanleiding geeft tot ongeldig–
verklaring van het rijbewijs, doch corrigerend optreden niettemin geïndi–
ceerd is, kan de Minister van Verkeer en Waterstaat op basis van die
uitslag aan de betrokken rijbewijshouder de verplichting opleggen om
zich op eigen kosten te onderwerpen aan educatieve maatregelen ter
bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid. Indien de betrokken
rijbewijshouder weigert mee te werken aan de hem opgelegde
verplichting, verklaart de Minister het rijbewijs ongeldig.

De in artikel 133 vervatte regeling inzake de mededeling van het
besluit aan betrokkenen, het tijdstip waarop de ongeldigverklaring van
kracht wordt en de verplichting tot inlevering van het ongeldig verklaarde
rijbewijs is ter zake van toepassing (tweede lid).

De bevindingen van de deskundige of deskundigen, de uitslag van het
onderzoek en het naar aanleiding daarvan door hem genomen besluit
worden door de Minister van Verkeer en Waterstaat schriftelijk en met
redenen omkleed medegedeeld aan betrokkene alsmede aan bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen instanties. Daarbij kan bij
voorbeeld worden gedacht aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbe–
wijzen. Indien bij de bevindingen van het onderzoek door de deskundige
of deskundigen is aangetekend dat inzage daarvan ernstig nadeel voor
betrokkene zou opleveren, zullen bedoelde bevindingen niet rechtstreeks
ter kennis van betrokkene worden gebracht, doch door de Minister
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worden medegedeeld aan een door betrokkene aangewezen vertrou–
wensarts (derde lid).

De uitslag van het onderzoek kan ook leiden tot de conclusie dat het
rijbewijs niet voor alle categorieën waarvoor het is afgegeven, dan wel
slechts voor een bepaald deel van de geldigheidsduur waarvoor het is
afgegeven, ongeldig behoeft te worden verklaard. In zodanige gevallen
zal - na inlevering van het oude rijbewijs - door degene die is belast met
de afgifte van rijbewijzen een nieuw rijbewijs worden afgegeven dat
geldig is voor die categorie of categorien of voor dat deel van de geldig–
heidsduur waarvoor het ongeldig verklaarde rijbewijs was afgegeven en
waarop de ongeldigverklaring geen betrekking heeft. Ten slotte kan de
uitslag van het onderzoek ook aanleiding vormen om beperkingen aan te
brengen in de uit de categorieën voortvloeiende bevoegdheden. In een
dergelijk geval worden eisen gesteld aan het motorrijtuig of aan de
bestuurder en wordt daarvan aantekening gemaakt op het af te geven
nieuwe rijbewijs (vierde lid).

Tegen de beslissing tot ongeldigverklaring van het rijbewijs staat in
beginsel Arob-beroep open. Hierbij zij echter opgemerkt, dat materieel
het sluitstuk van de procedure inzake het onderzoek naar de rijvaar–
digheid of geschiktheid wordt gevormd door een oordeel van deskun–
digen omtrent het kennen en kunnen van de betrokken rijbewijshouder,
welk oordeel is gebaseerd op een gericht uitgevoerd onderzoek. De in de
beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de uitslag
van bedoeld onderzoek verbonden rechtsgevolgen zijn rechtstreeks
ontleend aan meerbedoeld deskundigenoordeel.

Hoewel ingevolge de Wet Arob geen voorziening openstaat tegen
beschikkingen houdende een beoordeling van het kennen of kunnen van
iemand die te dier zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is
getoetst, is het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat waarin
consequenties aan een en ander worden verbonden wèl vatbaar voor
Arob-beroep.

Artikelen 135a tot en met 135j

Zoals in hoofdstuk V, paragraaf 5, van het algemeen gedeelte van deze
memorie is gesteld, heeft bij de introductie van een bromfietscertificaat
voor ogen gestaan dat bestuurders van bromfietsen niet geheel en al
onvoorbereid aan het verkeer zouden moeten gaan deelnemen, doch
enigermate op die deelname aan het verkeer zouden moeten zijn
voorbereid. De daarvoor vereiste kennis van de voor bromfietsers
geldende voorschriften en het daarvoor vereiste inzicht in de risico's die
deelname aan het verkeer voor deze kwetsbare groep met zich brengt,
zullen worden getoetst in een speciaal voor bromfietsers ontwikkeld
theorie-examen. Indien de kandidaat bij dit - door het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen af te nemen examen er blijk van heeft gegeven
dat hij beschikt over de vereiste kennis en het vereiste inzicht, zal hem
door dat bureau een certificaat worden verstrekt (artikel 135a).

De verplichting tot het bezit van een bromfietscertificaat geldt
ingevolge artikel 135b niet voor bestuurders van snorfietsen. De door de
constructie beperkte maximumsnelheid van 25 km per uur van
snorfietsen en het gebruik dat daarvan pleegt te worden gemaakt, doen
de snorfiets veel dichter bij de fiets dan bij de bromfiets staan. Ook op
grond van de ongevallencijfers is er geen aanleiding om bestuurders van
snorfietsen eveneens onder de verplichting te doen vallen.

Ten einde de met de uitvoering gemoeide lasten voor het bestuur en
voor het justitieel apparaat zo gering mogelijk te doen zijn, is de regeling
inzake het bromfietscertificaat, zulks ook in overeenstemming met de
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doelstelling die met het nieuwe document wordt beoogd, zo eenvoudig
mogelijk opgezet. Waar zich overeenkomsten met het rijbewijs voordoen,
is voor wat betreft die regeling aansluiting gezocht bij de regeling inzake
rijbewijzen. Zo zullen aan het bromfietscertificaat voor wat betreft de
inrichting en uitvoering eisen worden gesteld die te vergelijken zijn met
de ter zake aan rijbewijzen gestelde eisen en dient het certificaat evenals
het rijbewijs behoorlijk leesbaar te zijn (artikel 135c). Eveneens aan de
regeling inzake rijbewijzen ontleend zijn het verbod om ter verkrijging
van het document opzettelijk onjuiste opgaven te doen, onjuiste inlich–
tingen te verschaffen en onjuiste bewijsstukken en bescheiden over te
leggen (artikel 135d), de regeling inzake het buiten behandeling laten
van de aanvraag (artikel 135e ) en de regeling inzake de vervanging van
versleten, geheel of ten dele onleesbaar geworden, verloren geraakte en
teniet gegane documenten (artikel 135f).

De afgifte van bromfietscertificaten zal evenals de afgifte van rijbe–
wijzen op een centrale plaats worden geregistreerd. Gezien het feit dat
ter zake van rijbewijzen reeds een centrale registratie wordt aange–
houden door de Rijksdienst voor het Wegverkeer te Veendam, ligt het in
de rede ook de registratie van bromfietscertificaten bij die dienst onder
te brengen. Het ligt daarbij in het voornemen om een zogenaamde
on-line verbinding tot stand te brengen tussen het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen en het centraal register te Veendam (artikel
135g).

Voor wat betreft de aanlevering van gegevens aan het register en de
verstrekking van gegevens uit het register aan daarvoor in aanmerking
komende autoriteiten en belanghebbenden, is aansluiting gezocht bij de
in de artikelen 128 en 129 ten aanzien van het Centraal Register Rijbe–
wijzen gegeven regeling (artikelen 135h en 1351).

Aangezien de registratie van bromfietscertificaten moet worden aange–
merkt als een persoonsregistratie in de zin van de Wet persoonsregi–
straties, dient ingevolge artikel 19 van die wet ook ter zake van die
registratie een reglement te worden vastgesteld (artikel 135j). De
bepaling is inhoudelijk gelijkluidend aan de artikelen 44 en 130 van het
wetsvoorstel.

Artikelen 136 tot en met 143

De in de artikelen 136 tot en met 143 geregelde materie is voor een
belangrijk deel ontleend aan over de vigerende wegenverkeerswetgeving
verspreide bepalingen inzake ontheffingverlening. Voor zover die
bepalingen elementen bevatten die in het licht van de aanbevelingen van
de commissie wetgevingsvraagstukken als structureel moeten worden
aangemerkt, worden zij thans samengebracht in de formele wet. De
bedoelde herschikking heeft in combinatie met de introductie van een
aantal nieuwe voorzieningen geleid tot een systeem dat– enkele hierna
toe te lichten uitzonderingen daargelaten - in grote lijnen overeenkomt
met het in de vigerende wegenverkeerswetgeving voorziene systeem met
betrekking tot het verlenen van ontheffingen.

Gehandhaafd is de bevoegdheid van de Minister van Verkeer en
Waterstaat om voertuigen of verkeersdeelnemers als categorie of als
groep uit te zonderen van bij of krachtens de wet vastgestelde regels. In
afwijking van de vigerende wetgeving, die in dit verband de term
ontheffing bezigt, wordt in de Wegenverkeerswet 1992 daarvoor de
thans meer gangbare term vrijstelling geïntroduceerd. Voor wat betreft
de bepalingen van de wet is de bevoegdheid tot vrijstelling, evenals dat
in de Wegenverkeerswet het geval is (artikel 44), beperkt tot openbare
diensten (artikel 136).
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Ten aanzien van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
vastgestelde regels is in artikel 737voorzien in een ruimere vrijstellings–
mogelijkheid. Behalve ten behoeve van openbare diensten zal de Minister
van Verkeer en Waterstaat ingevolge die bepaling ook vrijstelling kunnen
verlenen ten behoeve van door hem met openbare diensten gelijk te
stellen diensten.

Artikel 138z\e\. op ontheffingverlening van het in artikel 9 vervatte
verbod om de weg te gebruiken voor het houden van wedstrijden. De
mogelijkheid tot ontheffingverlening ter zake is in een afzonderlijk artikel
ondergebracht in verband met het feit dat zij in een tweetal opzichten
afwijkt van de overige gevallen van ontheffingverlening. In de eerste
plaats betreft dit de tot ontheffingverlening bevoegde instantie. Ter zake
van het wedstrijdverbod zijn ten aanzien van andere wegen dan rijks–
wegen gedeputeerde staten tot ontheffingverlening bevoegd. Indien de
wegen waarvoor de ontheffing wordt gevraagd, alle zijn gelegen binnen
één gemeente, wordt de ontheffing verleend door burgemeester en
wethouders. Zowel de hoofdregel met betrekking tot de ontheffingver–
lening voor andere wegen dan rijkswegen als de evenbedoelde uitzon–
dering daarop wijkt af van het in het algemeen gehanteerde uitgangspunt
dat de betrokken wegbeheerder ter zake van ontheffingverlening de
bevoegde instantie is. Een tweede punt waarop de regeling inzake
ontheffingverlening van het wedstrijdverbod afwijkt van andere onthef–
fingen, is gelegen in het feit dat de ontheffingverlening afhankelijk wordt
gesteld van het hebben afgesloten van een verzekering van de burger–
rechtelijke aansprakelijkheid voor de schade waartoe het gebruik van
motorrijtuigen tijdens de wedstrijd aanleiding kan geven.

De bestaande mogelijkheid voor wegbeheerders om ontheffing te
verlenen van expliciet bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
opgesomde bepalingen, is gehandhaafd in artikel 139. Daarbij is, evenals
dat is geschied met betrekking tot de bevoegdheid tot het vaststellen van
verkeersbesluiten, ten aanzien van wegen die in beheer zijn van een
waterschap niet langer de gemeenteraad of, krachtens besluit van de
raad, het college van burgemeester en wethouders het bevoegde orgaan
doch het algemeen bestuur van het waterschap of, krachtens besluit van
het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur.

Met betrekking tot de bevoegdheid tot ontheffingverlening door de
raad of door burgemeester en wethouders is, analoog aan de ter zake
van het vaststellen van verkeersbesluiten gegeven regeling (artikel 17),
voorzien in de mogelijkheid dat ontheffingen krachtens besluit van de
gemeenteraad worden verleend door een door de raad ingestelde
commissie.

Volledigheidshalve kan in dit verband nog worden opgemerkt dat
onderzoek naar de mogelijkheid van centralisatie van de ontheffingver–
lening ten behoeve van bijzondere transporten (zie kamerstukken II,
1987-1988, 20 200 hoofdstuk XII, nr. 3) in eerste instantie niet heeft
kunnen leiden tot overeenstemming ter zake. In verband daarmede is het
met betrokkenen gevoerde overleg eind oktober 1989 beëindigd.
Inmiddels is echter zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten de wens naar voren gebracht
om alsnog tot een vorm van - centralisatie te komen. De eerste onderge–
tekende heeft hierin aanleiding gevonden het overleg opnieuw op te
starten.

Tot de in artikel 140, eerste lid, bedoelde beperkingen waaronder een
vrijstelling of ontheffing kan worden verleend, kan ook worden gerekend
een beperking naar tijdsduur. Door het verlenen van een vrijstelling of
ontheffing voor een tevoren bepaalde tijdsduur wordt voorkomen dat
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eenmaal verleende vrijstellingen of ontheffingen waarvan feitelijk geen
gebruik meer wordt gemaakt, formeel van kracht blijven.

In artikel 141 wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om kosten,
verbonden aan de behandeling van een aanvraag tot ontheffing, aan de
aanvrager door te berekenen. Met de beoordeling van aanvragen om een
ontheffing kan onder omstandigheden veel tijd zijn gemoeid. Met name
valt daarbij te denken aan het verlenen van ontheffingen ter zake van het
gebruik van de weg voor exceptionele transporten. Het wordt alleszins
redelijk geacht om in dergelijke gevallen de aanvrager van de ontheffing
te confronteren met de aan de behandeling van de aanvraag verbonden
kosten door deze geheel of ten dele ten laste van de aanvrager te
brengen.

Artikel 142 is ontleend aan artikel 123, vijfde lid, van het Wegenver–
keersreglement. Op basis van die bepaling, die voorziet in uitreiking van
een bewijs in geval van ontheffing van een aantal limitatief in het eerste
lid van die bepaling opgesomde voertuigtechnische voorschriften, bevat
artikel 142 een algemeen geformuleerde, voor alle gevallen van onthef–
fingverlening van het bepaalde bij of krachtens de wet geldende,
voorziening.

Artikel 143 is gebaseerd op artikel 3 van de Wegenverkeerswet en
vormt een explicitering van die bepaling voor wat betreft besluiten tot
ontheffing.

Artikelen 144 tot en met 149

Op gelijke wijze als dat is geschied met de bepalingen inzake onthef–
fingverlening, zijn ook de over de vigerende wetgeving verspreide
bepalingen betreffende kosten om redenen van systematiek onderge–
bracht in een afzonderlijk hoofdstuk van de Wegenverkeerswet 1992.
Zoals in hoofdstuk I van deze memorie is uiteengezet, is daarbij een
uitzondering gemaakt ten aanzien van de bepalingen die de vaststelling
van tarieven voor de afgifte van documenten, het verrichten van
keuringen en het verlenen van erkenningen betreffen. Gezien de nauwe
relatie die bestaat tussen de bedoelde bepalingen en de procedures
waarin zij een rol spelen, zijn die bepalingen ondergebracht in de
materieel-inhoudelijke hoofdstukken die aan de betrokken materie zijn
gewijd.

De artikelen 144 tot en met 148 bevatten een aantal tot nu toe in het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1966 geregelde voorzie–
ningen betreffende de kosten van plaatsing en verwijdering van verkeers–
tekens. De in de betrokken bepalingen geregelde materie moet in het
licht van de aanbevelingen van de commissie wetgevingsvraagstukken
dermate wezenlijk worden geacht dat zij naar de wet in formele zin is
overgebracht.

Bij de in het nieuwe artikel 149 voorziene mogelijkheid om tarieven die
op grond van de Wegenverkeerswet 1992 verschuldigd zijn, gedeeltelijk
terug te betalen, ziet het wetsvoorstel in het bijzonder op de tarieven die
zijn verschuldigd in het kader van de aanvraag van bedrijfserkenningen
(artikel 29), erkenningen tot het verrichten van periodieke keuringen
(artikel 85), erkenningen inzake gekwalificeerd onderhoud (artikel 94) en
erkenningen inzake de beoordeling van wijzigingen in de constructie van
voertuigen (artikel 103).

De in die bepalingen bedoelde tarieven dienen te worden voldaan
alvorens de aanvraag om een erkenning in behandeling wordt genomen.
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Indien reeds in een vroeg stadium van de behandeling de conclusie moet
worden getrokken dat de aanvraag niet zal kunnen worden gehonoreerd
omdat de aanvrager niet aan de met betrekking tot de erkenning
gestelde eisen voldoet, en ook niet binnen een hem vergunde termijn
alsnog aan die eisen zal kunnen voldoen, staat het door de aanvrager
betaalde tarief, dat is gerelateerd aan een voltooide behandeling van de
aanvraag, niet in redelijke verhouding tot de kosten die tot dan met de
behandeling zijn gemaakt. Het komt gewenst voor om in die gevallen een
deel van het betaalde tarief terug te betalen.

Naast de zojuist geschetste situaties die in ieder geval voor toepassing
van de in artikel 149 getroffen voorziening in aanmerking komen, zijn
andere gevallen denkbaar, waarin eveneens termen aanwezig zijn voor
het gedeeltelijk terugbetalen van tarieven. In verband daarmee is artikel
149 algemeen geformuleerd.

Artikelen 150 tot en met 158

Artikel 150

Zoals in het algemeen gedeelte van deze memorie is beargumenteerd,
ligt het in de rede overtreding van het in artikel 34 bedoelde verkoop–
verbod en het in artikel 35 vervatte verbod om voertuigen, voertuigon–
derdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van
weggebruikers en passagiers ten onrechte te laten doorgaan voorgoed–
gekeurd, te bestempelen tot economisch delict ten einde de in geding
zijnde belangen met adequate sancties en passende instrumenten te
beschermen. De daarvoor noodzakelijke wijzigingen van de Wet op de
economische delicten zullen wij bevorderen in het kader van de
ingevolge artikel 176 tot stand te brengen invoeringswet. Met het
toezicht op de naleving van de in de artikelen 34 en 35 bedoelde
verboden zullen worden belast de door de Minister van Verkeer en
Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken
aan te wijzen ambtenaren van de Economische Controle Dienst. De
voorliggende bepaling verleent aan de aangewezen ambtenaren een
aantal voor het houden van het toezicht noodzakelijke bevoegdheden.
Het gaat daarbij om een aantal voor toezicht gebruikelijke bevoegd–
heden. Indien het toezicht overgaat in opsporing van een economisch
delict, voorziet de Wet op de economische delicten in verdergaande
bevoegdheden voor de met de opsporing belaste ambtenaren. Ook het in
beslag nemen van voorwerpen en het binnentreden van woningen is dan
mogelijk.

Artikel 151

De in artikel 151 gegeven opsomming van ambtenaren die met de
opsporing van bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1992 strafbaar
gestelde feiten zijn belast, is grotendeels ontleend aan artikel 42 van de
Wegenverkeerswet. Toegevoegd zijn de in de onderdelen e en f
genoemde ambtenaren. De aanwijzing van die ambtenaren houdt
verband met het in de Wegenverkeerswet 1992 onderbrengen van de
keuring van voertuigen, bedoeld in de Wet personenvervoer en de Wet
ambulancevervoer. De instanties die ingevolge die wetten voor wat
betreft de genoemde voertuigen met toezicht en opsporing zijn belast,
zullen als gevolg van die aanwijzing ook ter zake van de mgevolge de
Wegenverkeerswet 1992 aan die voertuigen gestelde eisen bevoegd zijn.
Daarbij dient met name te worden gedacht aan controle op de naleving
van de voor die voertuigen geldende verplichting tot periodieke keuring.
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Artikel 152

Het aan artikel 33 van de Wegenverkeerswet ontleende artikel 152 is
ten opzichte van die bepaling in een aantal opzichten gewijzigd. Aan de
documenten die op eerste vordering van de in artikel 151 bedoelde
personen ter inzage dienen te worden afgegeven, zijn toegevoegd
buitenlandse rijbewijzen, bromfietscertificaten en, in de gevallen waarin
aan de bestuurder ter zake van een bij of krachtens de wet vastgesteld
voorschrift een bewijs van ontheffing is verleend, dat bewijs. Met
uitbreiding van de verplichting tot overgifte van buitenlandse rijbewijzen
wordt een reeds langer bestaande ongelijkheid tussen Nederlandse
bestuurders en buitenlandse bestuurders opgeheven. Voorts is rekening
gehouden met de afzonderlijke kentekenplicht voor aanhangwagens. Het
tweede lid bevat in dit verband een soortgelijke voorziening als artikel
58, derde lid, voor aanhangwagens die zijn voorzien van een identifica–
tieplaat.

De in het tweede en derde lid van artikel 33 van de Wegenverkeerswet
vervatte verplichtingen van staande gehouden bestuurders zijn samenge–
bracht in het vierde lid van artikel 152 en zijn opnieuw gerangschikt.

Het vijfde en zesde lid komen overeen met het vierde en vijfde lid van
artikel 33 van de Wegenverkeerswet, met dien verstande dat in het vijfde
lid ook de verkeersschouten, die immers ingevolge artikel 151, onderdeel
b, op dit terrein mede opsporingsbevoegdheid bezitten, een voorlopig
ademonderzoek kunnen vorderen. In de praktijk is hieraan, in het
bijzonder in het kader van verkeerscontroles, behoefte gebleken.

Artikel 153

Dit artikel is behoudens een tweetal aanpassingen ontleend aan artikel
28 van de Wegenverkeerswet. In het eerste lid zijn via een verwijzing
naar artikel 151, onderdeel b, ook de verkeersschouten bevoegd
verklaard tot het opleggen van een tijdelijk rijverbod. Dit houdt verband
met het feit dat zij ook bij verkeerscontroles kunnen zijn betrokken. Het
tweede lid is thans zodanig geformuleerd, dat ook het optreden als feite–
lijke bestuurder bij rijden onder toezicht tijdens een rijverbod niet is
toegestaan.

Artikel 154

Dit artikel komt overeen met artikel 33a van de Wegenverkeerswet,
met dien verstande dat het huidige tiende lid is vervallen. De inhoud
daarvan is overgebracht naar artikel 158, dat een wijdere strekking heeft.

Artikel 155

Artikel 155 is in hoofdzaak ontleend aan artikel 27 van de Wegenver–
keerswet, zoals die bepaling zal komen te luiden indien het bij de Tweede
Kamer aanhangige voorstel van wet tot wijziging van de Wegenver–
keerswet inzake de invordering en inhouding van rijbewijzen (kamer–
stukken II, 1987-1988, 20 591, nr. 2} kracht van wet zal hebben
verkregen.

Zoals in hoofdstuk V van het algemeen deel van deze memorie reeds is
vermeld, hebben wij de bedoelde regeling op enkele punten aangepast.
Vooreerst is de mogelijkheid tot invordering en inhouding van het
rijbewijs geopend bij delicten buiten de sfeer van het rijden onder
invloed van alcohol of andere de rijvaardigheid verminderende stoffen,
mits het daarbij gaat om een overtreding waardoor de veiligheid op de
weg ernstig in gevaar is gebracht. Daarbij valt te denken aan gevallen
van dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld waarbij de bestuurder
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niet onder invloed verkeerde (zie artikel 5) of aan ernstige overschrij–
dingen van de maximum snelheid op plaatsen waar dit tot bijzondere
gevaarzetting leidt, zoals binnen de bebouwde kom. Vooral in het laatste
geval kan er sprake zijn van een zodanig gevaar voor herhaling, dat
inhouding van het rijbewijs gerechtvaardigd is. Een en ander heeft geleid
tot aanpassing van het eerste tot en met derde lid, waarbij de essentie
van de eerder voorgestelde regeling onverlet is gebleven.

In het eerste lid is voorts de mogelijkheid geopend om ook buiten–
landse rijbewijzen in te vorderen. In de praktijk kan hieraan behoefte
bestaan, terwijl er mede in het licht van de toepasselijke verdragen en
richtlijnen geen aanleiding is om buitenlandse rijbewijzen van de onder–
havige regeling uit te sluiten. De mogelijkheid tot invordering van inter–
nationale rijbewijzen was reeds eerder voorzien. Er zal nog worden
bezien of er behoefte bestaat aan een bijzondere regeling voor de
teruggave van rijbewijzen aan bestuurders die inmiddels het land hebben
verlaten. Voor het overige zal de algemene regeling, naar het lijkt,
onverkort toepassing kunnen vinden op buitenlandse bestuurders.

Ten slotte is in het eerste lid de bevoegdheid tot invordering van het
rijbewijs ook toegekend aan de verkeersschouten.

De overige aanpassingen van inhoudelijke aard houden verband met
de herziene regeling voor de ontzegging van de rijbevoegdheid (zie de
artikelen 169 en 170) en het bijeen brengen van alle bepalmgen omtrent
het doen van meldingen aan de houder van het rijbewijzenregister in
artikel 128, tweede lid. In de ter uitvoering van die bepaling vast te
stellen voorschriften zal worden opgenomen, dat van het gebruik van de
bevoegdheid tot invordering of inhouding en van de teruggave van het
rijbewijs onverwijld mededeling dient te worden gedaan aan de houder
van dit register.

Artikelen 156 en 157

De in artikel 156 vervatte verplichting voor de eigenaar of houder van
een motorrijtuig om, in geval met dat motorrijtuig een verkeersmisdrijf
wordt begaan door een bij de ontdekking van het feit onbekend gebleven
bestuurder, de naam en het volledige adres van de bestuurder bekend te
maken, is ongewijzigd overgenomen uit artikel 41 van de Wegenver–
keerswet. Omdat het hier gaat om een verplichting ten dienste van de
opsporing is de betrokken bepaling opgenomen in het onderhavige
hoofdstuk over toezicht en opsporing.

Het nieuwe artikel /57bevat een analoge, met de invoering van een
afzonderlijke registratie van aanhangwagens en opleggers samenhan–
gende, verplichting voor de eigenaar of houder van een aanhangwagen.
Ingeval met een motorrijtuig, waardoor een kentekenplichtige aanhang–
wagen wordt voortbewogen, een verkeersmisdrijf wordt begaan door een
bij de ontdekking van het feit onbekend gebleven bestuurder, is de
eigenaar of houder van de aanhangwagen verplicht de naam en het
volledige adres van de bestuurder dan wel van de eigenaar of houder van
het trekkende motorrijtuig bekend te maken. Deze laatste is op zijn beurt
ingevolge artikel 156 verplicht de naam en het volledige adres van de
bestuurder van het trekkende motorrijtuig bekend te maken.

Artikel 158

In dit artikel wordt tot uitdrukking gebracht, dat een aantal van de
voorgaande bepalingen waarin de term «bestuurder» voorkomt, mede
betrekking heeft op degene die bij rijden onder toezicht als feitelijke
bestuurder optreedt. Voor wat betreft het huidige artikel 33a (dat groten–
deels overeenkomt met het voorgestelde artikel 154) was dit reeds in het
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tiende lid vastgelegd. Hetzelfde geldt voortaan voor de controlebevoegd–
heden van artikel 152, het rijverbod van artikel 153, eerste lid, en de
invordering van rijbewijzen ingevolge artikel 155.

Artikelen 159 tot en met 164

De in hoofdstuk X samengebrachte bepalingen betreffende de
uitoefening van bestuursdwang zijn alle ontleend aan bestaande
bepalingen van de Wegenverkeerswet.

Artikel 159, waarin een algemeen geformuleerde bevoegdheid tot het
uitoefenen van politiedwang is vervat, is ongewijzigd overgenomen uit
artikel 43 van de Wegenverkeerswet.

De artikelen 160 tot en met 164 zijn ontleend aan de artikelen 43a en
43b van de Wegenverkeerswet zoals die bepalingen zullen komen te
luiden indien het bij de Tweede Kamer aanhangige voorstel van wet
houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde
verkeersvoorschriften (Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften; kamerstukken II, 1987-1988, 20329, nr. 2)
kracht van wet zal hebben verkregen. Deze bepalingen bevatten de -
specifiek op voertuigen toegesneden - bevoegdheid om, indien ter zake
van een overtreding, begaan met een op de weg staand voertuig, van
een bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1992 vastgesteld voorschrift,
proces-verbaal wordt opgemaakt, c.q. ter zake van een gedraging als
bedoeld in de bij artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften bedoelde bijlage, begaan met een op
de weg staand voertuig.een administratieve sanctie wordt opgelegd, dat
voertuig te verwijderen en in bewaring te stellen indien de verbaliserend
ambtenaar c.q. de ambtenaar die de administratieve sanctie oplegt, van
oordeel is dat het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van
het verkeer dan wel het vrijhouden van voor invaliden gereserveerde
parkeerplaatsen de verwijdering van dat voertuig noodzakelijk maakt.
Voor een toelichting op de in het kader van het voorstel van Wet admini–
stratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften voorgestelde wijzi–
gingen van de artikelen 43a en 43b van de Wegenverkeerswet moge
worden verwezen naar de bij dat wetsontwerp behorende memorie van
toelichting.

De materie die is ontleend aan het - uit zeventien leden bestaande -
artikel 43a van de Wegenverkeerswet is in het onderhavige wetsvoorstel
ter verbetering van de leesbaarheid over een viertal artikelen verdeeld.
De artikelen 160, 161, 162 en 163 komen– met inachtneming van het
vorenstaande - respectievelijk overeen met het eerste tot en met vijfde
lid, het zesde tot en met achtste lid, het negende tot en met dertiende lid
en het veertiende tot en met zeventiende lid van meergenoemd artikel
43a.

Zoals in de begroting van het departement van Verkeer en Waterstaat
voor het dienstjaar 1989 is aangekondigd (kamerstukken II, 1988-1989,
20 800 hoofdstuk XII, nr. 3, pag. 46) wordt ten departemente van de
eerste ondergetekende een wijziging van de in de artikelen 43a en 43b
van de Wegenverkeerswet vervatte regeling inzake het verwijderen en in
bewaring stellen van voertuigen voorbereid, die is gebaseerd op de door
ons onderschreven aanbevelingen in het rapport van de ambtelijke
werkgroep wegsleepregeling en wielklem. De wijzigingen die de artikelen
43a en 43b van de Wegenverkeerswet op basis van die aanbevelingen
zullen ondergaan, waren op het moment waarop het onderhavige
voorstel van wet in procedure werd gebracht, nog niet zo ver gevorderd
dat die wijzigingsvoorstellen daarin konden worden verdisconteerd.
Zodra de betrokken voorstellen zo ver gevorderd zijn, zullen wij ons op
basis van de fase van de parlementaire behandeling waarin het onder–
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havige voorstel van wet zich dan bevindt, beraden over de vraag of de
wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de meergenoemde artikelen 43a
en 43b zullen worden ingepast in het onderhavige wetsontwerp dan wel
de indiening van een afzonderlijk voorstel van wet tot wijziging van de
Wegenverkeerswet, houdende herziening van de regeling inzake het
verwijderen en in bewaring stellen van voertuigen, door ons zal worden
bevorderd.

Artikelen 165 tot en met 167

De sancties op overtreding van de bij en krachtens de Wegenver–
keerswet 1992 als strafbaar feit aangemerkte gedragingen zijn op grond
van overwegingen van systematiek samengebracht in een afzonderlijk
hoofdstuk XI Strafbepalingen. Voor de artikelen 5 en 10, respectievelijk
ontleend aan artikel 36 en artikel 37 van de Wegenverkeerswet, betekent
dit dat de op overtreding van die bepalingen gestelde sanctie niet langer,
zoals in de Wegenverkeerswet het geval is, deel uitmaakt van die
bepalingen zelf. In hoofdstuk I van deze memorie is daarvan reeds
beknopt melding gemaakt. Gezien het bijzondere karakter van de op
overtreding van artikel 5 gestelde sancties, gelegen in het feit dat de
hoogte van de bedreigde straf afhankelijk is gesteld van de ernst van de
gevolgen van het feit, is aan de sanctionering van dat artikel een afzon–
derlijke bepaling gewijd (artikel 165). De bedreigde straffen en de
hoogte daarvan hebben ten opzichte van de Wegenverkeerswet geen
wijziging ondergaan. De tegen overtreding van artikel 10 (joyriding)
bedreigde gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete
van de derde categorie, die in verband met de ernst van het misdrijf
belangrijk hoger is dan de tegen de overige verkeersmisdrijven bedreigde
straffen, is ondergebracht in het eerste lid van artikel 166.

Artikel 166, tweede lid, en artikel 757bevatten de sancties tegen de
overige verkeersmisdrijven en tegen de bij en krachtens de Wegenver–
keerswet 1992 als overtreding strafbaar gestelde feiten. Het in die
artikelen vervatte systeem heeft ten opzichte van het sanctiestelsel van
de Wegenverkeerswet belangrijke vereenvoudigingen ondergaan. Het
systeem zoals dat is vervat in de Wegenverkeerswet, kenmerkt zich door
een grote mate van differentiatie, zowel bij misdrijven als bij overtre–
dingen, in hoogte van de bedreigde straffen. De verklaring voor die vaak
geringe verschillen ligt niet steeds voor de hand. Mogelijk ligt die
verklaring voor die in de loop der jaren ontstane verschillen in het feit dat
de appreciatie van bepaalde strafbare feiten - in de zin van: hoe ernstig
worden die feiten bevonden– mede historisch bepaald is. In ieder geval
zijn wij van oordeel dat bij gelegenheid van het opnieuw opzetten van de
wegenverkeerswetgeving in haar totaliteit dient te worden gestreefd naar
een uniform, helder en eenvoudig systeem met betrekking tot de sanctio–
nering. Het in de artikelen 166, tweede lid, en 167 vervatte systeem
voorziet - een enkele hierna te bespreken uitzondering daargelaten - in
slechts twee categorieën van sancties. Tegen overtreding van bepalingen
die zijn gekwalificeerd als misdrijf, wordt gevangenisstraf van ten
hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie bedreigd.
Tegen bij en krachtens de Wegenverkeerswet 1992 als overtreding
strafbaar gestelde feiten wordt hechtenis van ten hoogste twee maanden
of geldboete van de tweede categorie bedreigd.

De enige uitzondering op de tegen overtredingen bedreigde
standaard-sanctie van hechtenis van ten hoogste twee maanden of
geldboete van de tweede categorie, is vervat in het tweede //dvan artikel
167. Het betreft hier het zich ten onrechte voordoen als houder van een
bedrijfserkenning (artikel 33), een erkenning bedrijfsvoorraad (artikel 65),
een erkenning tot het verrichten van periodieke keuringen (artikel 90),
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een erkenning gekwalificeerd onderhoud (artikel 98) of een erkenning tot
het beoordelen van wijzigingen in de constructie van voertuigen (artikel
107). De op die feiten gestelde sanctie is ongewijzigd overgenomen uit
artikel 37a van de Wegenverkeerswet, waar tegen het zich ten onrechte
voordoen als houder van een erkenning voor het verrichten van perio–
dieke keuringen geldboete van de derde categorie is bedreigd. Naar ons
oordeel is er ook thans geen aanleiding om tegen de bedoelde gedra–
gingen tevens vrijheidsstraf te bedreigen.

Het sterk vereenvoudigde sanctiestelsel leidt er in vergelijking met het
bestaande stelsel toe, dat de tegen feiten bedreigde vrijheidsstraf in
enkele gevallen wat hoger of wat lager uitvalt, of dat ter zake van een
bedreigde geldboete een verschuiving naar de naasthogere geldboeteca–
tegorie plaatsvindt. In aanmerking genomen dat het hier gaat om onder–
geschikte veranderingen, achten wij die wijzigingen gezien het belang
van de voorgestane vereenvoudigingen aanvaardbaar.

Artikel 168

In deze bepaling worden de in het voorgaande bedoelde strafbare
feiten uitdrukkelijk aangewezen als misdrijf of als overtreding. De aan
artikel 38 van de Wegenverkeerswet ontleende indeling is inhoudelijk
niet gewijzigd.

In dit verband zij de aandacht er op gevestigd, dat in het wetsvoorstel
bij alle strafbaarstellingen dezelfde terminologie wordt gehanteerd. In de
Wegenverkeerswet werd bij de misdrijven nog gesproken van «handelen
in strijd met». Deze termmologie is verouderd en kan in bepaalde
gevallen aanleiding geven tot het misverstand dat «nalaten» niet
strafbaar zou zijn. Volgens het onderhavige wetsvoorstel is de overtreden
norm op dit punt beslissend.

Opgemerkt zij voorts, dat is afgezien van een bepaling om de gedra–
gingen die zijn omschreven in de bijlage bedoeld in artikel 2 van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, niet strafbaar
te doen zijn, tenzij daarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan
goederen is toegebracht. Aan een dergelijke bepaling bestaat bij nader
inzien geen behoefte, omdat dit reeds voortvloeit uit artikel 2, eerste en
tweede lid, van die wet en deze op het punt van de toepassing van
sancties naar haar aard als lex specialis moet worden opgevat.

Artikelen 169en 170

De deels aan artikel 39 van de Wegenverkeerswet ontleende, deels
nieuwe voorschriften bevattende regeling inzake de bijkomende straf van
ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is in
de Wegenverkeerswet 1992 over een tweetal artikelen verdeeld. Artikel
169 bevat de bepalingen van materieel strafrecht ter zake van de
ontzegging. In artikel 170 zijn de voorschriften betreffende de tenuit–
voerlegging van de bijkomende straf samengebracht.

Artikel 169

Artikel 169, eerste tot en met vijfde lid, komt materieel overeen met
artikel 39, eerste tot en met vijfde lid, van de Wegenverkeerswet. In het
eerste tot en met derde lid worden de strafbare feiten, ter zake waarvan
de bijkomende straf kan worden opgelegd, opgesomd. Het vierde en
vijfde //dvoorzien, evenals de overeenkomstige leden van artikel 39 van
de Wegenverkeerswet, in verdubbeling van de maximum termijn
waarvoor de bijkomende straf kan worden opgelegd, in gevallen van
recidive. Op een technische wijziging van het tweede lid komen wij bij
artikel 171 nog terug.
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In het zesde //dwordt de in het algemeen deel van deze memorie
reeds toegelichte mogelijkheid geopend tot het opleggen van een
ontzegging van de rijbevoegdheid, die is beperkt tot een of meer catego–
rieën van motorrijtuigen en/of tot bepaalde dagen van de week.

De tijd gedurende welke het rijbewijs vóór het ingaan van de bijko–
mende straf ingehouden is geweest, dient ingevolge het zevende lid
geheel in mindering te worden gebracht op die straf. Ten opzichte van
artikel 39, zevende lid, van de Wegenverkeerswet, waar sprake is van
een bevoegdheid van de rechter, is hier derhalve sprake van een
wijziging. De verplichte aftrek sluit aan bij de artikel 27, eerste lid, van
het Wetboek van Strafrecht gegeven regeling voor het geheel in
mindering brengen van de voorïopige hechtenis. In geval van gedeelte–
lijke ontzegging dient de aftrek te geschieden volgens een door de
rechter te bepalen maatstaf. Ter zake zij verwezen naar artikel 27, derde
lid, van het Wetboek van Strafrecht, waar een vergelijkbare situatie aan
de orde is.

In het achtste lid wordt de mogelijkheid geopend om de hier bedoelde
bijkomende straf ook op te leggen aan degene die in het kader van rijden
onder toezicht als feitelijke bestuurder optreedt. Dit houdt verband met
de eerder toegelichte aanpassingen op dit punt elders in het
wetsvoorstel.

Artikel 170

Zoals hiervoor is opgemerkt, zijn in het nieuwe artikel 170 de
voorschriften betreffende de tenuitvoerlegging van de ontzegging
samengebracht.

Het eerste //o'komt overeen met artikel 39, achtste lid, van de Wegen–
verkeerswet.

Met betrekking tot het aan artikel 39, zesde lid, van de Wegenver–
keerswet ontleende beginsel dat een rechterlijke uitspraak voor wat
betreft de bijkomende straf niet voor tenuitvoerlegging vatbaar is zo lang
een andere, eerder opgelegde ontzegging nog niet is geëxpireerd, is in
het tweede lideen verfijning aangebracht die verband houdt met de
gentroduceerde partiële ontzegging van de rijbevoegdheid: het openbaar
ministerie zal niettemin tot tenuitvoerlegging mogen overgaan indien de
eerder opgelegde, nog niet geëxpireerde ontzegging betrekking heeft op
een of meer andere categorieën van motorrijtuigen of op andere dagen
van de week.

Zoals in het algemeen gedeelte van deze memorie is uiteengezet, zal in
de nieuwe regeling het tijdstip van ingang van de ontzegging worden
bepaald door het openbaar ministerie.

Ingevolge het derde lidvan artikel 170 wordt dat tijdstip door
uitreiking van een gerechtelijk schrijven medegedeeld aan de veroor–
deelde in persoon. Deze is verplicht zijn rijbewijs bij het ingaan van de
ontzegging in te leveren op het parket van het openbaar ministerie
vanwaar hij bedoeld gerechtelijk schrijven heeft ontvangen (vierde lid).
Nadat de termijn waarvoor de ontzegging is opgelegd, is geëxpireerd,
dan wel nadat - ingeval sprake is van een partiële ontzegging - in het
rijbewijs een aantekening betreffende de aard en de omvang van de
ontzegging is aangebracht, wordt het rijbewijs teruggegeven aan de
houder (vijfde lid).

Zoals in het algemeen gedeelte van deze memorie is uiteengezet, is in
de nieuwe regeling voor de veroordeelde een direct belang bij het (tijdig)
inleveren van diens rijbewijs geschapen. Bij niet tijdige inlevering van het
rijbewijs wordt de termijn van de ontzegging ingevolge het zesde lid
verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het tijdstip van
ingang van de ontzegging en het tijdstip waarop het rijbewijs daadwer–
kelijk is ingeleverd. In het gerechtelijk schrijven waarin het tijdstip van
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ingang van de ontzegging aan de veroordeelde wordt medegedeeld,
wordt hem daarop gewezen.

Het tijdstip van ingang van de ontzegging alsmede de - eventuele -
verlenging van de termijn van de ontzegging zullen door het openbaar
ministerie worden medegedeeld aan de houder van het rijbewijzenre–
gister. Een voorziening van die strekking zal worden getroffen in de ter
uitvoering van artikel 128, tweede lid, vast te stellen voorschriften.

Artikelen 171 en 172

Het vrijwel geheel aan artikel 40 van de Wegenverkeerswet ontleende
artikel 777 betreft de strafpositie van de eigenaar of houder van een
motorrijtuig waarmee een bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1992
als overtreding strafbaar gesteld feit wordt begaan door een bij de
ontdekking van het feit onbekend gebleven bestuurder. Voor zover die
eigenaar of houder niet reeds naast de bestuurder voor dat feit aanspra–
kelijk is, kunnen hem buiten de gevallen, bedoeld in het tweede lid, ter
zake van dat feit dezelfde straffen worden opgelegd als aan de
bestuurder. Dit geldt zowel voor de bedreigde hechtenis of geldboete als
voor de bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid. In de
artikelen 40, eerste lid, en 39, tweede lid, van de Wegenverkeerswet
werd op dit punt nog een andere constructie gevolgd, die in de praktijk
aanleiding kon geven tot misverstand. In de thans voorgestelde tekst
wordt dit voorkomen.

Artikel 772bevat een van artikel 171 afgeleide, met de invoering van
een afzonderlijke registratie van aanhangwagens en opleggers verband
houdende, voorziening met betrekking tot de strafpositie van de eigenaar
of houder van een door een motorrijtuig voortbewogen kentekenplichtige
aanhangwagen. Indien met het trekkende motorrijtuig een bij of
krachtens de Wegenverkeerswet 1992 als overtreding strafbaar gesteld
feit wordt begaan door een bij de ontdekking van het feit onbekend
gebleven bestuurder, kunnen buiten de gevallen, bedoeld in het tweede
lid, de op dat feit gestelde straffen worden uitgesproken tegen de
eigenaar of houder van de aanhangwagen.

Artikel 173

Artikel 173 bevat de uit artikel 30, tweede lid, van de Wegenver–
keerswet overgenomen voorziening dat strafvervolging ter zake van
«doorrijden na ongeval» is uitgesloten tegen degene die zich binnen een
bepaalde termijn na het ongeval vrijwillig meldt bij de politie Bedoelde
voorziening is, als betreffende de strafpositie van degene die de delicts–
inhoud van het aan artikel 30, eerste lid, van de Wegenverkeerswet
ontleende artikel 6 heeft vervuld, om redenen van systematiek onderge–
bracht in het onderhavige hoofdstuk Strafbepalingen. De in de huidige
regeling toegestane termijn van vierentwintig uren is gehalveerd om een
verscherpte aanpak van doorrijden na ongeval mogelijk te maken.

De formulering van de bepaling is afgestemd op de redactie van
bedoeld artikel 6. Voor een uiteenzetting omtrent de wijzigingen in termi–
nologie die in vergelijking met de overeenkomstige bepaling van de
Wegenverkeerswet zijn aangebracht, moge worden verwezen naar de
toelichting op dat artikel.
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Artikel 174

De in artikel 31 van de Wegenverkeerswet vervatte regeling inzake de
bijzondere aansprakelijkheid waartoe het gebruik van motorrijtuigen kan
leiden, is in verband met het specifieke karakter dat de betrokken materie
te midden van de overige bepalingen van de wet draagt, ondergebracht
in een afzonderlijk hoofdstuk XII (artikel 174).

Niet overgenomen is het tweede lid van artikel 31 van de Wegenver–
keerswet, waarin met betrekking tot kentekenplichtige motorrijtuigen
degene aan wie het kenteken is opgegeven, behoudens tegenbewijs
wordt aangemerkt als de eigenaar of houder van dat motorrijtuig. Dit
rechtsvermoeden, dat in de Wegenverkeerswet eveneens wordt gehan–
teerd in het kader van de in artikel 40 geregelde aansprakelijkheid van de
eigenaar of houder van een motorrijtuig voor overtredingen, met dat
motorrijtuig begaan door een bij de ontdekking van het feit onbekend
gebleven bestuurder, is, als zijnde in beginsel toepasbaar ten aanzien van
alle bepalingen van de wet en van de daarop rustende bepalingen die
zich richten tot de eigenaar of houder van een motorrijtuig of een
aanhangwagen, in de Wegenverkeerswet 1992 ondergebracht in
hoofdstuk I Algemene bepalingen (artikel 1, derde lid).

Voor het overige komt artikel 174 overeen met artikel 31 van de
Wegenverkeerswet, zoals die bepaling is aangepast bij artikel VI van de
Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw BW, negende gedeelte (Stb.
1989, 491). Ten opzichte van die tekst is de redactie op een aantal
punten gemoderniseerd. Daarbij is voor wat betreft het gebruik van de
term «verkeersongeval» aansluiting gezocht bij de terminologie die in de
Wegenverkeerswet 1992 wordt gebezigd in de artikelen 5, 6 en 165,
eerste lid. Inhoudelijk heeft de regeling als gevolg van deze moderni–
sering geen wijziging ondergaan. In afwachting van de behandeling in de
Tweede Kamer van de recente notitie over de verkeersaansprakelijkheid
(kamerstukken II, 1989-1990, 21 528, nrs. 1 en 2) hebben wij gemeend
van een verdergaande aanpassing te moeten afzien. Te zijner tijd zal
deze materie hetzij in de Wegenverkeerswet 1992, hetzij in Boek 8 van
het nieuwe BW nadere regeling kunnen vinden.

Artikel 175

Dit artikel bevat een geheimhoudingsbepaling volgens het model van
de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, onder nummer 73.

Artikel 176

De vervanging van de bestaande Wegenverkeerswet door een nieuwe
wettelijke basis voor de regeling ten aanzien van het verkeer op de weg
leidt noodzakelijkerwijs tot het integraal opnieuw opzetten van de
bestaande uitvoeringsvoorschriften. Zoals in hoofdstuk I van deze
memorie is uiteengezet, gaat het daarbij om een tiental algemene
maatregelen van bestuur en vele tientallen ministeriële regelingen. De
nieuwe opzet van het totale complex van regelgeving zal een zeer
gecompliceerde overgangsproblematiek met zich brengen. Gezien de
aard en de omvang van die overgangsproblematiek, die overigens op het
moment waarop het onderhavige voorstel van wet in procedure werd
gebracht, zeker nog niet tot in details kon worden overzien, hebben wij er
voor gekozen de voor invoering van de Wegenverkeerswet 1992 noodza–
kelijke voorzieningen onder te brengen in een afzonderlijke invoe–
ringswet. Behalve in het met de vervanging van de Wegenverkeerswet
verband houdende overgangsrecht en in een regeling met betrekking tot
de - gefaseerde - inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1992 zal
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in de overgangswet ook worden voorzien in de met de vervanging van de
Wegenverkeerswet verband houdende wijziging van een twintigtal
bijzondere wetten. Overigens gaat het bij dit laatste om vervanging van
in die wetten voorkomende verwijzingen naar de Wegenverkeerswet en -
in enkele gevallen - naar de op die wet gebaseerde uitvoeringsvoor–
schriften door verwijzingen naar de overeenkomstige bepalingen van de
Wegenverkeerswet 1992.

Wij streven er met kracht naar het voorstel voor de invoeringswet op
een zodanig tijdstip in procedure te brengen, dat bij de parlementaire
behandeling van het thans aan de orde zijnde voorstel van wet houdende
vervanging van de Wegenverkeerswet door een nieuwe wettelijke basis
voor de regeling ten aanzien van het verkeer op de weg, het voor de
beoordeling van dat voorstel van wet noodzakelijke inzicht in de impli–
caties van die vervanging zal kunnen worden gegeven.

Artikel 777

In de citeertitel van de nieuwe wettelijke basis voor de regeling ten
aanzien van het verkeer op de weg is ter onderscheiding van de
vigerende Wegenverkeerswet het jaartal 1992 opgenomen, zijnde het
beoogde jaar van plaatsing in het Staatsblad.

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

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