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VRAGEN 
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 116 
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering 

schriftelijk gegeven antwoorden 

6 0 0 . VRAGEN van de heer Van der Peijl (C.H.U.) 
inzake scherpe wieluitsteeksels aan motorrijtuigen. 
(Ingezonden 8 juni 1966.) 

1. Is het waar, dat steeds meer auto's op de Nederlandse 
wegen verschijnen, uitgerust met scherpe wieluitsteeksels, die 
het effect hebben van snel ronddraaiende messen, welke bij 
een botsing voor de slachtoffers fatale gevolgen kunnen heb-
ben? 

2. Is het voorts waar, dat de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer reeds een auto, die op de hierboven omschreven wijze 
is uitgerust, heeft goedgekeurd? 

3. Indien deze vragen bevestigend worden beantwoord, is 
de Minister dan niet van mening, dat deze uitrusting van 
auto's, passend in de James Bond-rage, waartegen o.a. van 
medische zijde ernstig wordt gewaarschuwd, mede in hoge 
mate de verkeersonveiligheid in Nederland bevordert? 

4. Is de Minister voorts niet van mening, dat hiertegen 
geëigende maatregelen dienen te worden genomen, mede gelet 
op het feit, dat het sinds 1 januari 1959 ingevolge artikel 65, 
sub K, van het Wegenverkeersreglement verboden is, dat 
auto's „zijn voorzien van scherpe uitstekende delen, welke 
onnodig zijn en in geval van botsing of aanrijding verwon-
dingen kunnen veroorzaken"? 

ANTWOORD van de heer Suurhoff, Minister van Verkeer 
en Waterstaat. (Ingezonden 12 juli 1966.) 

1. Het is de ondergetekende bekend dat de laatste tijd een 
aantal auto's op de weg is verschenen, waarvan de wielen zijn 
voorzien van wieldoppen met imitatie vleugelmoeren, zulks in 

nabootsing van de vleugelmoeren welke bij bepaalde typen 
sportauto's met draadspaakwielen worden toegepast. Deze wiel-
doppen met imitatie vleugelmoeren zijn bij enkele typen auto's 
als standaardfabrieksuitvocring aangebracht en voor andere 
typen auto's als later aan te brengen accessoires in de handel 
verkrijgbaar. 

2. Door de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn ongeveer 
twee jaar geleden enkele typen auto's goedgekeurd die van 
fabriekswege in standaarduitvoering met wieldoppen van ge-
noemde aard zijn uitgerust. Gezien de geringe afstand tussen 
de vleugels en het vlak van de wieldoppen zelf en de geringe 
hoogte ervan boven het wegdek, werd destijds geen aanleiding 
gevonden om de goedkeuring te weigeren. 

3. De ondergetekende zal doen nagaan of gegevens ver-
kregen kunnen worden ter beantwoording van de vraag of toe-
passing van de tot nu toe bekende van fabriekswege als 
standaard aangebrachte vormen van wieldoppen met imitatie 
vleugelmoeren de verkeersveiligheid heeft benadeeld. Ten 
aanzien van de vraag, in hoeverre bepaalde als accessoires in 
de handel gebrachte vormen van wieldoppen, die naderhand 
door de voertuigeigenaren zelf worden aangebracht, als gevaar-
lijke uitsteeksels moeten worden beschouwd, staan de onderge-
tekende momenteel geen gegevens ter beschikking. Nagegaan 
zal worden of deze te achterhalen zijn. 

4. De geëigende maatregel tegen het toepassen van ge-
vaarlijk te achten vormen van dergelijke wieldoppen zou zijn 
de toepassing van artikel 65, onder k, van het Wegenverkeers-
rcglement, op overtreding waarvan in artikel 124 jo. artikel 13, 
lid 1, onder c, van het Wegenverkeersreglement strafsanctie is 
gesteld. 
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