
31 219 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in
verband met het aanmerken van het
kentekenregister als basisregistratie alsmede in
verband met de herziening van de
gegevensverstrekking uit het kentekenregister
en enkele andere wijzigingen

A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
7 februari 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de

Wegenverkeerswet 1994 te wijzigen in verband met de aanwijzing van het
kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de
herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister en enige
andere wijzigingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, derde lid, worden, onder verlettering van onderdeel c tot
onderdeel e, na onderdeel b twee onderdelen ingevoegd, luidende:

c. het gebruik en de waarborging van de juistheid van de registers die
ingevolge deze wet worden bijgehouden;

d. het voorkomen en bestrijden van fraude;

B

Artikel 4b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt «en afgegeven rijbewijzen» vervangen door:
, afgegeven rijbewijzen en fietsen.

2. In onderdeel i wordt na «registers» toegevoegd: alsmede het houden
van toezicht als bedoeld in artikel 45a, eerste lid.
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3. In onderdeel n wordt «44, eerste lid» vervangen door «43, zesde en
zevende lid, 45a, derde lid» en wordt na «70e, tweede lid,» ingevoegd:
70k, vierde en vijfde lid,.

C

Artikel 4q, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c komt te luiden:
c. het verstrekken van gegevens uit het kentekenregister als bedoeld in

artikel 43, eerste en tweede lid, en bij algemene maatregel van bestuur te
bepalen verstrekkingen,

2. Onder vervangen van de punt aan het einde van onderdeel g door
een komma wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

h. de inspectie bedoeld in artikel 45a, tweede lid, indien naar oordeel
van de Dienst Wegverkeer blijkt dat de gegevens juist in het kenteken-
register zijn opgenomen dan wel de onjuistheid van een gegeven degene
aan wie het kentekenbewijs voor het geïnspecteerde voertuig is afge-
geven niet kan worden tegengeworpen.

D

De artikelen 42 tot en met 45 worden vervangen door de volgende
artikelen:

Artikel 41a

1. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. overheidsorgaan: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste

lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht en personen of
instanties als bedoeld in het tweede lid;

b. basisregistratie: verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald
dat deze authentieke gegevens bevat;

c. authentiek gegeven: in een basisregistratie opgenomen gegeven dat
bij of krachtens wet als authentiek is aangemerkt.

2. Bij besluit van Onze Minister kunnen personen of instanties die een
publieke taak uitoefenen worden aangewezen als overheidsorgaan, voor
zover dit met het oog op hun publieke-taakuitoefening naar het oordeel
van Onze Minister noodzakelijk is.

Artikel 42

1. Er is een kentekenregister. Dit register is een basisregistratie.
2. De Dienst Wegverkeer is de beheerder van het kentekenregister en

verantwoordelijke als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
3. In het kentekenregister verwerkt de Dienst Wegverkeer gegevens

omtrent motorrijtuigen en aanhangwagens waarvoor een kenteken is
opgegeven en de tenaamstelling van die kentekens, alsmede omtrent
andere motorrijtuigen en aanhangwagens.

4. Het verzamelen van de gegevens, bedoeld in het derde lid, geschiedt
voor de volgende doeleinden:

a. voor een goede uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze wet
en voor de handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde
voorschriften,

b. voor een goede uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de Wet
op de motorrijtuigenbelasting 1994, de Wet op de belasting van
personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet belasting zware motorrij-
tuigen, de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de Wet
bereikbaarheid en mobiliteit, dan wel andere wettelijke regelingen ten
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aanzien van motorrijtuigen of aanhangwagens en voor de handhaving
van het bepaalde bij of krachtens die wettelijke regelingen, en

c. om overheidsorganen te voorzien van gegevens uit het kenteken-
register voor zover zij aangeven deze gegevens nodig te hebben voor een
goede uitoefening van hun publieke taak.

5. De Dienst Wegverkeer mag strafrechtelijke persoonsgegevens en
persoonsgegevens ter vaststelling van mogelijk strafbaar gedrag
verwerken voor zover dit verband houdt met de in het vierde lid,
onderdelen a en b, genoemde doeleinden.

6. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastge-
steld omtrent de inrichting en het beheer van het kentekenregister.

Artikel 42a

1. De gegevens in het kentekenregister worden onderscheiden in:
a. authentieke en niet-authentieke gegevens;
b. gevoelige en niet-gevoelige gegevens.
2. Als authentieke gegevens worden aangemerkt:
a. gegevens die op grond van een bindend besluit van de Raad van de

Europese Unie, van het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen verplicht op het
kentekenbewijs zijn opgenomen voor zover de desbetreffende gegevens
niet reeds op grond van een andere wettelijke bepaling als authentiek zijn
aangemerkt;

b. de voertuigcategorieën genoemd in artikel 21, eerste lid;
c. de tenaamstelling van een motorrijtuig of aanhangwagen.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere authentieke

gegevens of categorieën daarvan worden aangewezen. Bij algemene
maatregel van bestuur kan tevens als authentiek worden aangewezen de
samenstelling van een uit een andere basisregistratie afkomstig gegeven
met een of meer gegevens uit het kentekenregister.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden gevoelige en niet-
gevoelige gegevens of categorieën daarvan aangewezen.

Artikel 43

1. De Dienst Wegverkeer verstrekt uit het kentekenregister gegevens
aan overheidsorganen, voor zover zij aangeven deze gegevens nodig te
hebben voor een goede uitoefening van hun publieke taak.

2. De Dienst Wegverkeer verstrekt uit het kentekenregister gegevens
aan autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke
organisaties in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
bepalen gevallen.

3. De Dienst Wegverkeer kan in bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur te bepalen gevallen gevoelige gegevens uit het kenteken-
register verstrekken aan andere personen en instanties dan bedoeld in het
eerste en tweede lid.

4. Niet-gevoelige gegevens kunnen aan een ieder worden verstrekt.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere

regels worden gesteld ten aanzien van de verstrekkingen als bedoeld in
het eerste tot en met vierde lid. Deze verstrekkingen geschieden op
aanvraag en op een door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze.

6. Onverminderd het vijfde lid geschiedt de verstrekking van gegevens,
als bedoeld in het derde en vierde lid, tegen betaling, op de door de
Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het voor de behandeling van
de aanvraag door deze dienst vastgestelde tarief.

7. Onverminderd het zesde lid is degene die op grond van het eerste tot
en met vierde lid een aanvraag tot verstrekking van gegevens indient, in
door de Dienst Wegverkeer te bepalen gevallen, een door deze dienst te
bepalen aansluittarief verschuldigd.
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Artikel 43a

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels
worden gesteld omtrent het gebruik van de ingevolge artikel 43, derde lid,
verstrekte gegevens. Daarbij kunnen beperkingen aan het gebruik van de
verstrekte gegevens worden gesteld.

Artikel 43b

1. Een overheidsorgaan dat bij de vervulling van zijn publieke taak een
gegeven nodig heeft dat bij of krachtens deze wet als authentiek gegeven
is aangewezen en in het kentekenregister is opgenomen, maakt gebruik
van dat gegeven.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien:
a. het overheidsorgaan ten aanzien van het betreffende gegeven een

melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 43c, eerste lid;
b. bij het betreffende gegeven een aantekening is geplaatst als bedoeld

in artikel 43c, derde lid;
c. bij wettelijk voorschrift anders is bepaald;
d. een goede vervulling van de publieke taak van het overheidsorgaan

door de onverkorte toepassing van het eerste lid wordt belet.
3. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie door een

overheidsorgaan een gegeven wordt gevraagd, waarop het eerste lid van
toepassing is, behoeft dat gegeven niet mede te delen, behoudens voor
zover het gegeven noodzakelijk wordt geacht voor een deugdelijke
vaststelling van de identiteit van betrokkene of van het voertuig.

Artikel 43c

1. Een overheidsorgaan dat gerede twijfel heeft over de juistheid van
een in het kentekenregister opgenomen authentiek gegeven, meldt die
twijfel, onder opgave van redenen, aan de Dienst Wegverkeer.

2. Indien een melding als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op
een gegeven dat afkomstig is uit een andere basisregistratie zendt de
Dienst Wegverkeer de melding door aan de beheerder van dat register,
tenzij met het overheidsorgaan dat een melding als bedoeld in het eerste
lid doet is afgesproken dat dit overheidsorgaan de melding rechtstreeks
doet aan de beheerder van het register waaruit het authentieke gegeven
afkomstig is.

3. De Dienst Wegverkeer tekent na ontvangst van een melding als
bedoeld in het eerste lid, op de door deze dienst te bepalen wijze, in het
kentekenregister aan dat het desbetreffende gegeven «in onderzoek» is,
tenzij het een melding betreft die op grond van het tweede lid wordt
doorgezonden aan de beheerder van een andere basisregistratie.

4. Indien een melding als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op
een gegeven dat bij of krachtens deze wet als authentiek is aangewezen,
besluit de Dienst Wegverkeer over wijziging van het gegeven en bericht
deze dienst het overheidsorgaan dat de melding heeft gedaan onverwijld
over deze beslissing.

5. Indien het besluit, bedoeld in het vierde lid, leidt tot wijziging van het
authentieke gegeven doet de Dienst Wegverkeer onverwijld mededeling
aan degene op wie het authentieke gegeven betrekking heeft, dan wel aan
degene aan wie het kentekenbewijs is afgegeven voor het motorrijtuig of
de aanhangwagen waarop het desbetreffende authentieke gegeven
betrekking heeft.

6. De Dienst Wegverkeer verwijdert de aantekening dat een gegeven in
onderzoek is wanneer het besluit omtrent wijziging onherroepelijk is.

7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ter
uitvoering van dit artikel nadere regels worden gesteld.
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Artikel 43d

1. Indien de Dienst Wegverkeer constateert dat een door deze dienst in
het kentekenregister geplaatst gegeven onjuist of ten onrechte in het
kentekenregister is opgenomen, wijzigt of verwijdert deze dienst dat
gegeven.

2. Indien de Dienst Wegverkeer constateert dat een gegeven ten
onrechte niet in het kentekenregister is opgenomen, neemt deze dienst
dat gegeven alsnog in het kentekenregister op.

3. Van de beslissing tot wijzigen, verwijderen, dan wel alsnog opnemen
van een authentiek gegeven in het kentekenregister doet de Dienst
Wegverkeer onverwijld mededeling aan degene op wie het authentieke
gegeven betrekking heeft, dan wel aan degene aan wie het kenteken-
bewijs is afgegeven voor het motorrijtuig of de aanhangwagen waarop
het desbetreffende authentieke gegeven betrekking heeft.

Artikel 43e

1. Indien een belanghebbende gegronde redenen heeft om aan te
nemen dat een gegeven dat bij of krachtens deze wet als authentiek is
aangemerkt of een niet-authentiek gegeven onjuist of ten onrechte wel,
dan wel ten onrechte niet in het kentekenregister is opgenomen, kan hij
onder opgave van die redenen aan de Dienst Wegverkeer een verzoek
doen tot wijziging, verwijdering of opneming van dat gegeven.

2. De Dienst Wegverkeer beslist naar aanleiding van een verzoek als
bedoeld in het eerste lid over wijziging, verwijdering of opneming van het
betreffende gegeven en bericht de belanghebbende die het verzoek heeft
gedaan over deze beslissing.

Artikel 43f

Onverminderd artikel 43c zijn overheidsorganen gehouden om aan de
Dienst Wegverkeer op de door deze dienst te bepalen wijze mededeling te
doen van de hen in de uitoefening van hun functie ter kennis gekomen
feiten, ingeval deze feiten aanleiding kunnen zijn om tot wijziging of
aanvulling van de in het kentekenregister opgenomen gegevens over te
gaan, dan wel anderszins van belang kunnen zijn voor de juistheid van
deze gegevens.

Artikel 44

1. De Dienst Wegverkeer neemt maatregelen met het oog op het
waarborgen van de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van het
kentekenregister.

2. De Dienst Wegverkeer laat ten minste eenmaal in de drie jaar een
registeraccountant, dan wel een accountant die is ingeschreven in het
register bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Accountants-
Administratieconsulenten, een oordeel geven over de opzet en werking
van het stelsel van interne beheersmaatregelen.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld ter uitvoering van het eerste en tweede lid.

Artikel 45

De Dienst Wegverkeer stelt ten aanzien van het verwerken van
gegevens als bedoeld in artikel 42 een reglement vast.
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Artikel 45a

1. Met het toezicht op het gebruik van uit het kentekenregister
verstrekte gegevens zijn belast de bij besluit van de Dienst Wegverkeer
aangewezen ambtenaren. Van een zodanig besluit wordt mededeling
gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

2. Indien de Dienst Wegverkeer gerede twijfel heeft over de juistheid
van een gegeven uit het kentekenregister dat betrekking heeft op een
motorrijtuig of aanhangwagen, kan deze dienst degene aan wie het
kentekenbewijs voor het betreffende motorrijtuig of aanhangwagen is
afgegeven gelasten dat voertuig ter inspectie aan de Dienst Wegverkeer
ter beschikking te stellen.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in
welke gevallen door de Dienst Wegverkeer een door deze dienst vastge-
steld tarief ter zake van de kosten van toezicht als bedoeld in het eerste lid
of van de inspectie bedoeld in het tweede lid in rekening wordt gebracht.
Dit tarief wordt op door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze in rekening
gebracht.

4. Verstrekking van gegevens uit het kentekenregister kan achterwege
worden gelaten indien naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer sprake
is van handelen in strijd met de doeleinden waarvoor dan wel de
voorwaarden waaronder is verstrekt.

E

Na artikel 70j wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK IVA
REGISTRATIE VAN FIETSEN

Artikel 70k

1. De Dienst Wegverkeer houdt een register van fietsen.
2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de inhoud

van het register alsmede de verwerking, het gebruik en de verstrekking
van de gegevens daaruit.

3. Het verzamelen van gegevens ten behoeve van het in het eerste lid
bedoelde register geschiedt ter voorkoming van diefstal en heling van
fietsen, alsmede ten behoeve van de opsporing van gestolen fietsen.

4. Registratie van gegevens in het register geschiedt op de door de
Dienst Wegverkeer te bepalen wijze. In door de Dienst Wegverkeer te
bepalen gevallen kan een door deze dienst te bepalen aansluittarief
verschuldigd zijn.

5. In door de Dienst Wegverkeer te bepalen gevallen geschiedt de
registratie van gegevens in, dan wel verstrekking van gegevens uit het
register tegen betaling van een door deze dienst te bepalen tarief.

F

Artikel 160, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt

2. De onderdelen c en d worden geletterd b en c.
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ARTIKEL II

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan
verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
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