Hoofdlijnenverslag van de internetconsulatie
Wijziging Wegenverkeerswet 1994, Wet Stoprijbewijs
(internetconsultatie van 16 juli tot en met 15 september 2019)

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de
Wegenverkeerswet 1994 voor (Wet Stoprijbewijs). Door de wijziging kan men bij
vermissing van het rijbewijs of (vermoeden van) fraude dit direct digitaal melden bij de
RDW. Dit zorgt voor een snelle ongeldigheid van het rijbewijs. Daarmee samenhangend
vervalt de verplichting om aangifte bij de politie te doen, en de in de praktijk gegroeide
mogelijkheid om melding bij de gemeente te doen blijft bestaan.
Doel van de wetswijziging is het juridisch mogelijk te maken dat rijbewijshouders bij
vermissing van het rijbewijs dit direct op elk moment van de dag digitaal kunnen melden
bij de RDW. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een dergelijke melding te doen
in geval van het vermoeden van fraude met (de gegevens op) het rijbewijs. Zo zorgt
voor een snelle ongeldigheid van het rijbewijs waarmee verdere fraude wordt
voorkomen.
Ook bevat het wetsvoorstel enkele aanpassingen die met het bovenstaande
samenhangen:
•

Zo wordt de verplichting geschrapt om bij verlies of diefstal van het rijbewijs hiervan
aangifte te doen bij de politie;

•

Indien men geen gebruik wil maken van de mogelijkheid tot elektronisch melden is
het mogelijk dit bij de gemeente te doen. Dit is conform de praktijk die de afgelopen
jaren reeds is gegroeid, nadat hiermee een aantal proeven zijn gehouden;

•

Tevens bevat de wetswijzigingen bepalingen over de wijze van handelen indien het
rijbewijs wordt teruggevonden.

Vervolgproces internetconsultatie
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bestudeert alle ingebrachte reacties. Na
verwerking van de ingezonden reacties vindt de wetgevingstoets plaats door het
ministerie van Justitie en Veiligheid waarna het wetsvoorstel wordt aangeboden aan de
ministerraad. Nadat de Ministerraad heeft ingestemd, zal het wetsvoorstel worden
voorgelegd voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Wanneer de
Raad van State advies heeft uitgebracht wordt het wetsvoorstel aangeboden aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het ministerie publiceert dan ook tot welke
wijzigingen de consultatie-inbreng heeft geleid, naar verwachting einde eerste kwartaal
2020.

De internetconsultatie
Het gehele wetsontwerp en de memorie van toelichting konden worden betrokken bij de
internetconsultatie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal uw opmerkingen
zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.
De ingediende reacties
Er zijn twee reacties binnengekomen afkomstig van particulieren. Eén hiervan is
openbaar.
•

Beide indieners reageerden positief op het voorstel.

•

Door één van hen wordt erop gewezen dat er door de RDW een goede registratie
moet worden bijgehouden van wie een aangifte/melding doet van vermissing en/of
diefstal van zijn rijbewijs, daar er volgens deze indiener een levendige handel bestaat
in rijbewijzen en ID bewijzen.

