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Wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de
Wegenverkeerswet 1994 in verband met het
wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins 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 het
plegen van fraude door het manipuleren van de tellerstand van motorrijtuigen te bestrijden en met het oog daarop een expliciet verbod in het
leven te roepen en te voorzien in een systeem van verstrekking en
registratie van tellerstanden;
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 4b, eerste lid, onderdeel h, wordt na «fietsen» ingevoegd:
, gebruik van motorrijtuigen.
B
Na hoofdstuk IVA wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:
HOOFDSTUK IVB. Tellerstanden
Artikel 70m
Het is eenieder verboden om de tellerstand van bij algemene maatregel
van bestuur vastgestelde categorieën motorrijtuigen waarvoor een
kentekenbewijs dient te zijn afgegeven zodanig te wijzigen of te doen
wijzigen of de werking van de kilometerteller zodanig te beïnvloeden of te
doen beïnvloeden dat de op de teller aangegeven afstand niet
overeenkomt met de door dat motorrijtuig werkelijk afgelegde afstand.
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Artikel 70n
1. Door de Dienst Wegverkeer erkende bedrijven verstrekken in bij
algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen aan de Dienst
Wegverkeer de tellerstand van een motorrijtuig waarvoor een kentekenbewijs dient te zijn afgegeven.
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over
de wijze waarop de tellerstand wordt verstrekt.
C
In artikel 176 wordt, onder vernummering van het eerste tot en met
derde lid tot tweede tot en met vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:
1. Overtreding van artikel 70m wordt gestraft met een gevangenisstraf
van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie.
D
In artikel 177, eerste lid, onderdeel c, wordt «artikel 176, derde lid»
vervangen door: artikel 176, vierde lid.

ARTIKEL II
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip.

Kamerstuk 33 424

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Wassenaar, 3 juli 2013
Willem-Alexander
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Uitgegeven de vijfentwintigste juli 2013
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F. Teeven
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