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Besluit van 22 februari 2018, houdende 
vaststelling van de datum van inwerkingtreding 
van de Wet van 25 oktober 2017 tot wijziging 
van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met 
de definitieve invoering van begeleid rijden 
(Stb. 2017, 424) en van artikel II, onderdeel b, 
onder 2° en 3°, van de Wet van 28 september 
2016, houdende wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering 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) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
van 12 februari 2018, nr. IenW/BSK-2018/13155, Hoofddirectie Bestuurlijke 
en Juridische Zaken; 

Gelet op artikel VIII van Wet van 25 oktober 2017 tot wijziging van de 
Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van 
begeleid rijden (Stb. 2017, 424) en op artikel III 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); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 25 oktober 2017 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 
1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden 
(Stb. 2017, 424) en 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) treden in werking met ingang van 15 maart 2018. 
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Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 22 februari 2018 
Willem-Alexander 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 

Uitgegeven de dertiende maart 2018 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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