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Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon

Doorkiesnummer

-

-

Datum

Bijlage(n)

21 augustus 2006
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Ons kenmerk

Uw kenmerk

DGP/WV/U.060267

-

Onderwerp

aanbieding nota naar aanleiding van het verslag behorende bij het wetsvoorstel tot
wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele aanverwante wetten op een aantal
punten van uiteenlopende aard (30 476)

Geachte voorzitter,
Hierbij bied ik u aan de tweede nota van wijziging behorende bij het wetsvoorstel tot
wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele aanverwante wetten op een aantal
punten van uiteenlopende aard.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Karla Peijs

Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

Telefoon 070-351 61 71

Plesmanweg 1-6 DEN HAAG

Fax 070-351 61 72
Internet http://www.minvenw.nl

Bereikbaar met tram 9 en buslijn 22 van Station CS

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele aanverwante wetten
op een aantal punten van uiteenlopende aard

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
Na onderdeel C wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
Ca
In artikel 8, vierde lid, wordt "die zonder rijbewijs een motorrijtuig bestuurt"
vervangen door: die zonder rijbewijs een motorrijtuig bestuurt voor het besturen waarvan
een rijbewijs vereist is.
B
Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel IVa
In de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband
met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322) wordt na artikel VA een artikel
ingevoegd, luidende:
Artikel VB
1. Vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8,
onderdelen e tot en met k, van de Vreemdelingenwet 2000 en die beschikken over een
document als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2º, van de Wet op de identificatieplicht of
artikel 2, eerste of tweede lid, van de Paspoortwet, kunnen een aanvraag indienen tot
afgifte van een bromfietscertificaat. Deze aanvragen worden behandeld overeenkomstig
de bepalingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet golden voor de
afgifte van een bromfietscertificaat.
2. Bromfietscertificaten, afgegeven op grond van het eerste lid, behouden hun
geldigheid tot maximaal drie jaar na inwerkingtreding van deze wet.
3. Artikel VI, tweede tot en met vierde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
C

2

Na artikel IVa wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel IVb
De wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met
de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322) wordt als volgt gewijzigd:
1. Na artikel VII wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel VIIA
Bromfietscertificaten dienen te voldoen aan de eisen zoals die golden voor
inwerkingtreding van deze wet en dienen behoorlijk leesbaar te zijn.
2. Artikel XI komt als volgt te luiden:
Artikel XI
Overtreding van de artikelen VII, derde lid, VIIa en VIII van deze wet wordt als
overtreding gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete
van de tweede categorie.
D
Artikel VII wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de bestaande tekst wordt een "1." geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
2. Artikel I, onderdeel Ca, en artikel IVb treden in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
3. Artikel IVa treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2006.

3

Toelichting

Deze nota van wijziging beoogt enkele kleine onvolkomenheden te herstellen in de wet
van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de
invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322).
Onderdeel A
Artikel 8, vierde lid, heeft tot doel het mogelijk te maken dat ten aanzien van bestuurders
die zonder rijbewijs een rijbewijsplichtig motorrijtuig besturen ook de wettelijke
alcohollimiet van 0,2 promille voor beginnende bestuurders geldt. Onderdeel A heeft tot
doel dit te verduidelijken door toevoeging van de woorden "voor het besturen waarvan
een rijbewijs verplicht is".
Onderdeel B
Door de vervanging van het bromfietscertificaat door het bromfietsrijbewijs zullen de
algemene eisen voor de afgifte van rijbewijzen, dus ook de eis, als bedoeld in artikel 111,
derde lid, gelden voor de afgifte van het bromfietsrijbewijs. Dit heeft tot gevolg dat
vreemdelingen, als bedoeld in artikel 8, onderdelen e tot en met k, van de
Vreemdelingenwet 2000, die tot 1 oktober 2006 (de beoogde datum van
inwerkingtreding van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet
1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322)) nog wel een
bromfietscertificaat konden krijgen, nu geen bromfietsrijbewijs meer zouden kunnen
krijgen. Aan het verkrijgen van het rijbewijs worden, omdat hier tevens sprake is van een
document als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht, zwaardere eisen wat betreft het
verblijf gesteld, dan aan het bromfietscertificaat. Van uit een oogpunt van
verkeersveiligheid is er evenwel geen reden om aan deze categorie vreemdelingen, als zij
zijn geslaagd voor het vereiste examen en voldoen aan de 185-dagen-eis, een rijbewijs te
onthouden. Daarom is bezien op welke wijze voor deze categorie vreemdelingen een
oplossing kan worden gevonden, zodat ze ook na 1 oktober 2006 de mogelijkheid
behouden om het recht te verwerven een bromfiets te besturen.
Het voorgestelde onderdeel B beoogt hier voor de overgangsperiode gedurende welke
bromfietscertificaten nog geldig zijn (dat is drie jaar na de beoogde datum van
inwerkingtreding van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet
1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322)) een voorziening
te treffen door voor deze categorie alsnog een bromfietscertificaat te introduceren. In de
tussentijd zal voor deze categorie vreemdelingen worden gezocht naar een definitieve
oplossing.
Op grond van onderdeel D zal deze wijziging met terugwerkende kracht tot 1 oktober
2006, de beoogde datum van inwerkingtreding van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging
van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb.
322).
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Onderdeel C
De in dit onderdeel voorgestelde aanpassingen van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging
van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs
(Stb. 322) houden verband met de wens van het openbaar ministerie om te kunnen
blijven optreden tegen onleesbare bromfietscertificaten.
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Karla Peijs
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