
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2016–2017 

34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in 
verband met de definitieve invoering van 
begeleid rijden 

Nr. 10 HERDRUK1  DERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 14 september 2017 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel VI komt te luiden: 

ARTIKEL VI 

Indien artikel II, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de wet van 
28 september 2016, houdende wijziging van het Wetboek van Strafvor-
dering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen 
van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee 
samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 2016, 
353) later in werking treedt dan deze wet, wordt artikel II van die wet als 
volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel b komt onderdeel 3 te luiden: 
3°. Het negende tot en met elfde lid worden vernummerd tot zevende 

tot en met negende lid. 

2. Er worden vijf onderdelen toegevoegd, die luiden: 
c. Artikel 123b, eerste lid, wordt als gewijzigd: 

1. In de onderdelen a en c wordt «artikel 163, tweede, zesde, achtste of 
negende lid» telkens vervangen door: artikel 163, tweede, zesde, zevende 
of negende lid. 

2. In onderdeel a, onder 3°, wordt «artikel 163, zesde, achtste of 
negende lid» vervangen door: artikel 163, zesde, zevende of negende lid. 

d. In artikel 164, tweede lid, onderdeel c, wordt «artikel 163, tweede, 
zesde, achtste of negende lid» vervangen door: artikel 163, tweede, zesde, 
zevende of negende lid. 

1 Herdruk in verband met een tekstcorrectie.
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e. In artikel 175, derde lid, wordt «Indien de schuldige verkeerde in de 
toestand, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede, derde of vierde lid, dan wel 
na het feit niet heeft voldaan aan een bevel, gegeven krachtens artikel 163, 
tweede, zesde, achtste of negende lid» vervangen door: Indien de 
schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede, 
derde, vierde of vijfde lid, dan wel na het feit niet heeft voldaan aan een 
bevel, gegeven krachtens artikel 163, tweede, zesde, zevende of negende 
lid. 

f. In artikel 176, vierde lid, wordt «162, derde lid, 163, tweede, zesde, 
achtste, negende en elfde lid,» vervangen door: 162, derde en vierde lid, 
163, tweede, zesde, zevende en negende lid. 

g. In artikel 179, eerste lid, wordt «162, derde lid, of 163, tweede, zesde, 
achtste of negende lid» vervangen door: 162, derde of vierde lid, of 163, 
tweede, zesde, zevende of negende lid. 

Toelichting  

Bij de tweede nota van wijziging was abusievelijk het te wijzigen artikel 
VI niet voorzien van een wijzigingsopdracht. Deze omissie wordt hier 
hersteld. Inhoudelijk zijn geen wijzigingen doorgevoerd. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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