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De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidend onderzoek, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen
omtrent dit wetvoorstel.
Onder het voorbehoud dat de regering de in dit verslag opgenomen
vragen en opmerkingen tijdig beantwoordt, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.
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De leden van de fractie van de VVD hebben met belangstelling kennisgenomen van de voorgestelde wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met
betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid. Het voorstel van wet
bevat in de eerste plaats een aantal voorzieningen op het terrein van de
rijvaardigheid en de rijbevoegdheid.
De leden van de fractie van de VVD vragen zich af welke problemen zich
voordeden met de voorziene vrijstelling voor diplomatiek en consulair
personeel, waardoor de vrijstelling in de praktijk te beperkt bleek.
Bovendien vragen de leden van de VVD-fractie zich af op basis van welke
gegevens is gebleken dat er op verschillende punten van de Wegenverkeerswet 1994 nadere aanscherping dan wel versoepeling nodig was.
Heeft er een evaluatie plaatsgevonden? Zo ja, wie heeft deze evaluatie
uitgevoerd?
De voorzitter van de commissie,
Blaauw
De griffier van de commissie,
Roovers
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