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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 aan De leden van de vaste commissies voor Justitie  

  en voor Verkeer en Waterstaat 

 
 datum 14 februari 2008 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 

30324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een 
puntenstelsel rijbewijzen 

 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 12 februari 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.  
De stemmingen over de amendementen vonden plaats op 31 oktober 2006. 
 
 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 
Artikel I Ca 
11 (Weekers en Wolfsen) 
Dit amendement strekt ertoe te bewerkstelligen dat alle gevallen van verdenking van 

«besturen van een motorrijtuig onder invloed» worden gemeld aan het CBR, opdat deze 
instantie, desgewenst, maatregelen kan treffen. Deze meldingen kunnen en zullen worden 
gedaan door het Openbaar Ministerie. 
Deze werkwijze zal weliswaar een sterke toename van het aantal meldingen tot gevolg 
hebben maar gelet op de grote hoeveelheid werk die verdwijnt als gevolg van het van 
rechtswege en zonder onderzoek en procedures kunnen laten vervallen van de geldigheid 
van rijbewijzen, 

achten de indieners het verantwoord om ervan uit te gaan dat de personele baten de 
personele lasten ruimschoots zullen overstijgen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, VVD, Groep Wilders, Groep Eerdmans-
Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen 

 
Diverse artikelen 

12 (Wolfsen en Weekers) 
Dit amendement strekt ertoe dat de geldigheid van het rijbewijs van rechtswege vervalt, 
indien de houder, na een eerdere onherroepelijke veroordeling wegens – kort gezegd – 
«besturen van een motorrijtuig onder de invloed» binnen vijf jaren nadien opnieuw wordt 
veroordeeld wegens zo een misdrijf. Aan de tweede veroordeling wordt dan wel de eis 



 

 datum 14 februari 2008 

 blad 2 

 

 

gesteld dat het een ademalcoholgehalte betreft van ten minste 440 microgram 
respectievelijk een bloedalcoholgehalte van ten minste 1,0 milligram. Aan de 

veroordelingen wordt geen nadere eis gesteld voor wat betreft de strafoplegging. 
Door het gebruik van de term motorrijtuig wordt bereikt dat de houder van een rijbewijs 
die op de fiets artikel 8 WVW 1994 overtreedt niet onder het bereik van de regeling valt. 
De in het oorspronkelijke wetsvoorstel voorziene rechterlijke minimum en maximumstraf 
kan daarmee vervallen. 
Onderdelen B tot en met G 
Dit zijn wijzigingen van technische aard die voortvloeien uit de wijzigingen die in onderdeel 

A worden voorgesteld. 
Onderdeel H 

De indieners willen bewerkstelligen dat ook de vóór de inwerkingtreding gelegen eerste 
veroordeling meetelt voor het nieuwe artikel 123b. Dat is de reden dat artikel VI dient te 
vervallen. 
Artikel 123b wordt daardoor ook van toepassing, indien de eerste veroordeling is gelegen 
vóór de inwerkingtreding van de wet. Voor de wijziging van artikel 9 WVW1994 – 

onderdeel A0 van het amendement – geldt vanzelfsprekend artikel 1 Sr. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, VVD, Groep Wilders, Groep Eerdmans- 
Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen 
 

Moties 

 
19 (De Rouwe) om te onderzoeken welke meetbare verkeersovertredingen nog meer 
zouden kunnen vallen onder de recidiveregeling 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en 

de PVV  
 

 


