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Bij lag en
14

Geachte aij beanheoording de datum
en ons kenmerk vermelden,
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Bij brief van 23 september 2013 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur verzocht om informatie omdat u een zo compleet mogelijk beeld wilt
krijgen van beleid, aard en omvang van metingen/constateringen, ook indien die
niet leiden tot boete-oplegging/inning, betreffende voertuigen met een
buitenlands kenteken die snelheidsovertredingen begaan of door rood licht rijden.
In vervolg op mijn brief van 18 oktober 2013 bericht ik u als volgt.

Uw verzoek
U heeft verzocht om

1. documenten inzake het nu geldende beleid inclusief de uitvoering en
handhaving daarvan, ten aanzien van verkeersovertredingen die door
digitale hancihavingsapparatuur zijn geconstateerd bij voertuigen met een
buitenlands kenteken, alsmede aanstaande en voorgenomen
aanpassingen dienaangaande en intern en extern gemaakte adviezen
daarover;

2. documenten in de vorm van data van alle metingen/constaterIngen van
overtredingen die door digitale handhavingsapparatuur zijn geconstateerd
bij voertuigen met een buitenlands kenteken over de periode 1 januari
2009 tot en met heden. Per meting wordt opgevraagd: omschrijving van
de meting/constatering, toegestane snelheid, gemeten snelheid,
gecorrigeerde snelheid, foto’s, feitcode, gemeente, plaats, locatie, datum,
tijdstip, land waar de auto geregistreerd staat, sanctie/boete
(opgelegd/geïnd).

Wettelijk kader
Uw verzoek heb ik beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de
Wob Is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering,
voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van die
informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de
gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich één of meer van de in de
artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen
voordoen. De Wob is niet van toepassing op informatie die reeds openbaar is
gemaakt.
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Inventarisatie documenten Operationele

Op basis van uw verzoek zijn 28 documenten gevonden. Deze documenten zijn
Aangelegenheden

opgenomen in een inventarisatielijst die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In de
Datum

bijlage heb ik per document aangegeven of dit document openbaar wordt 17december 2013
gemaakt, of dat openbaarmaking gedeeltelijk of geheel wordt geweigerd. Bij Ons kenmerk
(gedeeltelijke) weigering van openbaarmaking is per document aangegeven op 446773

basis van welke weigeringsgrond van de Wob de openbaarmaking (gedeeltelijk) is
geweigerd.
Een deel van de door u gevraagde informatie is reeds openbaar en valt daarom
niet onder de reikwijdte van de Wob. Om u van dienst te zijn zal in de bijlage
worden verwezen naar de vindplaats van de reeds openbare informatie.

Besluit
Hierbij maak ik de documenten met de nummers 2 t/m 10, 18, 25, 26 en 28
(gedeeltelijk) openbaar. De documenten met de nummers 1, 13, 14, 15, 16, 19
t/m 24 maak Ik niet openbaar. De documenten met nummers 11, 12 en 17 zijn
reeds openbaar; de vindplaats daarvan staat vermeld in de bijlage. Document 27
is ook reeds openbaar. Omdat de informatie wellicht niet makkelijk te vinden is
wordt een kopie als bijlage meegestuurd.
De documenten treft u aan bij deze beslissing en voor de (gedeelten van de)
documenten die ik niet openbaar maak, gelden de hieronder (zie Overwegingen)
aangegeven gronden.

Alvorens ik in ga op de uitzonderingsgronden die van toepassing zijn op de
gevonden documenten licht ik graag toe hoe wordt omgegaan met constateringen
ten aanzien van buitenlandse kentekens:
Bij verkeersovertredingen die door digitale handhavingsapparatuur
(trajectcontrolesystemen, flitspalen en mobiele radarsets) worden geconstateerd
(snelheidsovertredingen en roodlichtpassage), worden de kentekens van
Nederland, Duitsland, België en Zwitserland automatisch verwerkt in die zin dat
deze kentekens automatisch worden herkend door de digitale
handhavingsapparatuur en vervolgens verder worden verwerkt door de verrijking
van het kenteken met naam- en adresgegevens en verdere behandeling. De
verrijking van buitenlandse kentekens met naam- en adresgegevens vindt plaats
op basis van bilaterale afspraken met die landen over de uitwisseling van
gegevens uit het kentekenregister. Wanneer een kenteken uit deze landen niet is
herkend door de digitale handhavingsapparatuur dan betekent dit dat het
kenteken niet leesbaar was en de foto handmatig wordt beoordeeld.

De kentekens uit andere landen worden niet verwerkt omdat Nederland geen
afspraken heeft met andere landen dan België, Duitsland en Zwitserland over
uitwisseling van NAW-gegevens uit het kentekenregister voor de afhandeling van
verkeersovertredingen. Deze kentekens komen in een bak terecht. Deze
informatie (foto’s e.d.) wordt vervolgens verwijderd omdat zonder NAW-gegevens
geen boetebeschikkingen kunnen worden verzonden.
Bij staande houdingen moeten niet-ingezetenen hun sanctie ter plekke voldoen
conform artikel 31, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschrifte n.
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Per 7 november 2013 dienen EU-lidstaten hun kentekenregister open te stellen Directoraat-Generaai

aan andere lidstaten voor de afhandeling van acht verkeersovertredingen conform Rechtspiegng en
Rechtshandhaving

de Cross Border Enforcement-richtlijn (201 1/82/EU). Nederland zal vanaf die Directie Juridische en

datum in beginsel dus de beschikking kunnen hebben over de gegevens uit het peon
d

kentekenregister van andere lidstaten Indien de lidstaat op 7 november 2013
ange egen e en

technisch gereed is. Nederland is sinds 7 november technisch gereed voor de
D

uitwisseling van kentekengegevens op basis van de EU-richtlijn. Alleen lidstaten imber 2013

die ook hun kentekenregister hebben opengesteld, kunnen het Nederlandse Ons kenmerk
kentekenregister raadplegen ten behoeve van de afhandeling van de volgende 446773

acht verkeersovertredingen:

a) rijden met een te hoge snelheid;
b) het niet dragen van een veiligheidsgordel;
c) niet stoppen voor een rood licht;
d) rijden onder invloed van drank;
e) rijden onder invloed van drugs;
f) het niet dragen van een veiligheidshelm;

g) het gebruiken van een verboden rijstrook;
h) het illegale gebruik van een mobiele telefoon of een ander
communicatieapparaat tijdens het rijden.

Overwegingen
Op de documenten waarvan de openbaarmaking (gedeeltelijk) geweigerd wordt
zijn de uitzonderingsgronden van artikel 10 en 11 van de Wob van toepassing. Op
deze gronden wordt hierna ingegaan. Indien sprake is van een gedeeltelijke
weigering van een document zijn de passages waarop de weigeringsgrond(en)
van toepassing is (zijn) gezwart.

Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met
internationale organisaties
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten
en met internationale organisaties.

Bij documenten die informatie bevatten die te herleiden is naar verschillende
landen, is het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten in
het geding. Dit belang zou kunnen worden geschaad indien de hier bedoelde
informatie openbaar wordt gemaakt. De wetsgeschiedenis maakt duidelijk dat
deze weigeringsgrond beoogt te voorkomen dat de wettelijke plicht tot het
verstrekken van informatie tot gevolg zou hebben dat de Nederlandse
internationale betrekkingen schade zouden lijden. Voor de toepassing van deze
bepaling is het niet noodzakelijk dat men een verslechtering van de goede
betrekkingen als zodanig met andere landen of internationale organisaties
voorziet. Het is voldoende als wordt voorzien dat als gevolg van het verschaffen
van informatie internationale contacten op bepaalde punten stroever zullen gaan
lopen, met als gevolg dat bijvoorbeeld het onderhouden van diplomatieke
betrekkingen of het voeren van bilateraal overleg met landen moeilijker zal gaan
dan voorheen. Gelet hierop ben ik van oordeel dat het belang van de
betrekkingen van Nederland met andere staten zwaarder weegt dan het belang
van openbaarheid. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet
openbaar te maken.
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Het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob, blijft

Datum
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 17 december 2013
opweegt tegen het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten. De Ons kenmerk
documenten waarop deze weigeringsgrond van toepassing is, bevatten informatie 446773

over de werkwijze van systemen en processen die aangepast worden ten behoeve
van de implementatie van de Cross Border Enforcement-richtlijn.
Openbaarmaking van deze informatie zou de opsporing en vervolging van
strafbare feiten in de toekomst ernstig kunnen bemoeilijken of frustreren. Ik ben
van oordeel dat het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten
zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking en heb daarom besloten de
betreffende informatie niet openbaar te maken.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer van bij de
openbaarmaking betrokken personen wordt geëerbiedigd.

Een aantal documenten bevat tot personen herleidbare gegevens, zoals namen,
functies en telefoonnummers. Nu bij openbaarmaking van deze informatie - en
daarmee het vrijgeven van de identiteit van in de documenten voorkomende
personen- de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen wordt
geschonden, ben ik van mening dat het belang van openbaarmaking niet opweegt
tegen het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokken personen. Hierbij is van belang dat het niet gaat om verstrekking aan
een individuele burger maar om openbaarmaking in de zin van de Wob.
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ziet ook op bij de bestuurlijke
aangelegenheid betrokken ambtenaren, voor zover het gaat om
persoonsgegevens zoals hun naam, functie, doorkiesnummer en e-mailadres (zie
bijvoorbeeld ABRS 1 september 2004, AB 2004, 377).

Weigeren op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob
Openbaarmaking van documenten of delen van documenten kan geweigerd
worden op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, indien dit het
risico inhoudt dat ambtenaren en bewindspersonen zich bij hun berichtgeving en
informatieverstrekking aan elkaar minder vrij zullen voelen en zich terughoudend
zullen opstellen, dan wel schriftelijk slechts op hoofdlijnen of te zeer mondeling
zullen communiceren. Dit kan de communicatie binnen mijn ministerie en de
onderdelen waarvoor ik verantwoordelijk ben en tussen de ministeries onderling
belemmeren en het functioneren van de ministeries onevenredig benadelen. Ik
ben van oordeel dat het belang om deze onevenredige benadeling te voorkomen
in casu zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking van de onderhavige
documenten en weiger op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van
de Wob deze informatie openbaar te maken.
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Weigeren o.g. v. artikel 11, eerste lid, van de Wob Directoraat-Generaal

Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen Directie Juridische en
informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Operationele

Aangelegenheden
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

D tum
De eventuele verschillen tussen concepten en definitieve stukken zijn eveneens 17december2013
persoonlijke beleidsopvattingen als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wob. Ons kenmerk
Ingevolge het tweede lid van dit artikel kan over persoonlijke beleidsopvattingen 446773

met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip ‘documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad’ moet worden begrepen onder meer: nota’s van
ambtenaren aan hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling
redelijkerwijs kunnen vermoeden (MvT, blz. 13-14).
Deze beperking op de Informatieverplichting is In de Wob opgenomen omdat een
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern
beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en —uitvoering gewaarborgd moet
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering
indien standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke
discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11,
tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te
verstrekken over de in een document opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen
van de betrokken ambtenaren. Voor zover in deze documenten eveneens feiten
worden weergegeven, zijn deze naar mijn oordeel zodanig verweven met de
persoonlijke beleidsopvattingen, dat ze niet voor afzonderlijke openbaarmaking in
aanmerking komen.

Vergaren en/of vervaardigen van gegevens
Ten aanzien van de onder 2 gevraagde informatie, documenten in de vorm van
data van alle metingen/constateringen van overtredingen die door digitale
handhavingsapparatuur zijn geconstateerd bij voertuigen met een buitenlands
kenteken over de periode 1 januari 2009 tot en met heden, waarbij per meting
wordt opgevraagd: omschrijving van de meting/constatering, toegestane
snelheid, gemeten snelheid, gecorrigeerde snelheid, foto’s, feitcode, gemeente,
plaats, locatie, datum, tijdstip, land waar de auto geregistreerd staat,
sanctie/boete (opgelegd/geïnd), overweeg ik het volgende:

Uw verzoek ziet op het aantal overtredingen (cq. opgelopen boetes) per
buitenlands kenteken over de periode 1 januari 2009 tot en met heden.
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Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad Operationele

van State verplicht de Wob echter niet tot vergaring van gegevens die niet dan Aangelegenheden

met een grote inspanning kunnen worden afgeleid uit de administratie.1Daarvan
is in dit geval sprake. Datum

17december2013
Zo zou het CJIB de gevraagde gegevens omtrent kentekengeregistreerde
overtredingen uit nagenoeg honderdduizenden overtredingen moeten Ons kenmerk

rangschikken, zodat er een beeld per buitenlands kenteken ontstaat.

Om de informatie bij kentekengeregistreerde overtredingen per buitenlands
kenteken te leveren zou verder een complexe bewerking in het systeem van CJIB
moeten worden gemaakt dat minimaal zestien uren programmeercapaciteit van
een analist/ontwikkelaar zou kosten, minimaal acht uren testen zou betekenen en
uiteindelijk ook nog minimaal acht uren in beslag zou nemen voor het draaien van
de definitieve selectlerun, analyse, verwerking en opmaak. Deze handelingen
zouden ten koste gaan van de reguliere werkzaamheden van de medewerkers en
het reguliere gebruik van het verwerkingssysteem van het CJIB.

Om aan uw verzoek tegemoet te komen is het het CJIB echter wel gelukt om een
overzicht te maken van de beschikbare gegevens van de periode 1 januari 2009
tot en met 30 september 2013 per kentekengeregistreerde verkeersovertreding,
in plaats van een overzicht per kenteken. Het gemaakte overzicht treft u bijgaand
aan.

Bij snelheidsovertredingen waarbij de verkeersdeelnemer is staande gehouden
wordt ook elektronische meetapparatuur gebruikt om de overschrijding van de
maximum snelheid vast te stellen. Bij deze staandehoudingen kan uit het systeem
van het CJIB echter geen overzicht worden verkregen van overtredingen waarbij
sprake was van voertuigen met een kenteken van niet-Nederlandse herkomst. Dit
kan alleen worden vastgesteld door iedere zaak afzonderlijk te bekijken. Deze
handelingen kosten onevenredig veel inspanning en gaan bovendien ten koste
van de reguliere werkzaamheden van het CJIB.

Wijze van openbaarmaking
De documenten die ik deels openbaar maak, treft u bij dit besluit in kopie aan.
Deze documenten zullen te zijner tijd openbaar worden gemaakt door plaatsing
op www.rijksoverheid.nl.

1 ABRvS 14 maart 2012, UN BV8749.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
17 december 2013

Ons kenmerk
446773

Tegen dit besluit kunt u bInnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de Indiener zijn ondertekend en
bevat tenminste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit
bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Veiligheid en Justitie, ta.v,
Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH
Den Haag.

Hoofd van de afdeiingt
Juridische Zaken
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1 nventarisatielijst

Documentnummer Titel Beslissing
1 2013-09-17 - Conceptrapport Bevindingen Openbaarmaking wordt geweigerd

Procesbeschrijving en Globale Impactanalyse CBE o.g.v. artikel 11, eerste lid juncto
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder
gWob.

2 2013-08-15 - NOTA Openbaarmaking m.u.v. artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder a, c, e en
g en artikel 11, eerste lid Wob

3 2013-07-25 - BRIEF van DGRR aan RDW Openbaarmaking m.u.v. van artikel
10, tweede lid, aanhef en onder e

4 2013-07-25- BRIEF van RDW aan DRC Openbaarmaking m.u.v. op grond van
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder
e

5 2013-07-12 - BRIEF van CilS aan DRC Openbaarmaking m.u.v. van artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e

6 2013-06-20 - BRIEF van DRC aan RDW Openbaarmaking m.u.v. van artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e

7 2013-06-20 - BRIEF van DRC aan CiIB Openbaarmaking m.u.v. van artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e

8 2013-06-20 - BRIEF van DGRR aan Cpg - Openbaarmaking m.u.v. van artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e

9 2013-06-04 - BRIEF van DRC aan RDW Openbaarmaking m.u.v. van artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e

10 2013-05-01 - BRIEF van RDW aan DRC Openbaarmaking m.u,v. van artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e

11 2013-04-25- VERDRAG - Verdrag NL-BE Deze informatie is reeds openbaar en
Geautomatiseerde Kentekenuitwisseling te vinden op
Overtredingen - trb-2013-91 https://zoek.offlcielebekendmakinen.

nl/trb-2013-
91.html ?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitge
breid%26pst%3dTractatenblad%26dpr
%3dAlIe%26spd%3d20130925%26erDd
%3d20130925%26i%3d2013%26nrp
%3d9 1%26sdt%3dDatumTotstand komi
ng%26sysYear%3d%26sysNumber%3d
%26sysSeg Number%3d%26pnr%3d1%
26rpi%3d 10&resultlndex=0&sorttype
=1&sortorder=4

12 2013-03-25 - BRIEF - PV- Brief aan de Europese Deze informatie is reeds openbaar en
Commissie over bestaande verkeersregels In te vinden op
Nederland. http://ec.europa,eu/transport/road s

afety/going abroad/netherlands/index
enhtm

13 2012-11-28 - VERSLAG - Vergadering Werkgroep Openbaarmaking wordt geweigerd
Verkeersveiligheid o.g.v. van artikel 10, tweede lid,

aanhef en onder a en artikel 11, eerste
lid juncto artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder g

14 2012-11-06 - NOTA Openbaarmaking wordt geweigerd
o.g.v. artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder a, e en g en artikel 11, eerste lid
Wob



15 2012-09-26 - NOTA Openbaarmaking wordt geweigerd
o.g.v. artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder a, e en g en artikel 11, eerste lid
Wob

16 2012-08-20 - NOTA Openbaarmaking wordt geweigerd
o.g.v. artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder a, e en g en artikel 11, eerste lid
Wob

17 2012-04-25 - TRACTATENBLAD - Wijziging Informatie is reeds openbaar en te
Notawisseling Nederland Zwitserland Uitwisseling vinden op
Gegevens bij Verkeersovertredingen - 2012-75 https://zoek.officielebekendmakingen.

nI/trb-2012-
75.html ?zoekcriteri a=%3fzkt%3dUitge
breid%26pst%3dTractatenblad%26vrt
%3dniederlande%26zkd%3dlnDeGehel
eText%26dpr%3dAlle%26spd%3d2013
0925%26eod%3d20130925%26jgp%3d
2012%26sdt%3dDatumTotsta nd komi n
g%26sysYear%3d%26sysN u mber%3d%
26sysSegNumber%3d%26pnr%3d1%26
rpp%3d10&resultlndex=1&sorttype=1
&sortorder=4

18 2011-06-21 - NOTA Openbaarmaking m.u.v. artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder a, e en g
en artikel 11, eerste lid Wob

19 2012-11-12 VERSLAG werkgroep implementatie CBE- Openbaarmaking wordt geweigerd
richtlijn o.g.v. artikel 10, tweede lid, aanhef en

onder a, e en g en artikel 11, eerste lid
Wob

2012-11-22 VERSLAG werkgroep implementatie CBE- Openbaarmaking wordt geweigerd
20 richtlijn o.g.v. artikel 10, tweede lid, aanhef en

onder a, e en g en artikel 11, eerste lid
Wob

21 2013-02-04 VERSLAG werkgroep Implementatie CBE- Openbaarmaking wordt geweigerd
richtlijn o,gv. artikel 10, tweede lid, aanhef en

onder a, e en g en artikel 11, eerste lid
Wob

22 2013-02-22 Verslag subwerkgroep procesbeschrijving Openbaarmaking wordt geweigerd
implementatie CBE-richtlijn o.g,v. artikel 10, tweede lid, aanhef en

onder a, e en g en artikel 11, eerste lid
Wob

23 2013-06-24 Verslag werkgroep implementatie CBE- Openbaarmaking wordt geweigerd
richtlijn o.g.v. artikel 10, tweede lid, aanhef en

onder a, e en g en artikel 11, eerste lid
Wob

24 2013-09-02-VERSLAG werkgroep implementatie CBE- Openbaarmaking m.u.v. artikel 10,
richtlijn tweede lid, aanhef en onder a, e en g

en artikel 11, eerste lid Wob

25 2013-05-13 NOTA Openbaarmaking m.u.v. artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e

26 2013-05-15 Opdrachtverstrekking aan Nationale Openbaarmaking
Politie

27 Artikel uit vakblad Blauw: “Boetes innen in heel Deze informatie is reeds openbaar



Europa” maar wellicht niet makkelijk te vinden.
Een kopie wordt daarom meegestuurd.

28 Overzicht kentekengeregistreerde Openbaarmaking
verkeersovertredingen buitenlandse kentekens
periode 1 januari 2009 tot en met 30 september 2013



2

Ministerie van Veiligheid en lustitie

Minister van Vei1ighed en Justölie

(1
nota ‘1

Van
H IL%O

ncipInt

DhetIoratGneraa)
RechtpIcgIn en
echUhandhadn
rertie RedItst1indhiinrj en
CrnaiiFibcrjdng
A(dhn9 Fraude n Qrdturg

Turtm,ht ja;

2S11 OP DHirj

PQtbu5 20)OL
2500 I$ On Haag
ww. njk ce,teU IIl1vnj

Contatpersoeri

1—I-

-

-I

Datum
t? auguswa 013

0n kenmerk

Oesalernummer

Gevrad besluit

Toelichting

Pagina 1 van 3



DIrcLora-enrni
RchtpIeçhi tn
chsbandhavIn9
Dttt’e Rc lid vnij cri

CrIrnIsi7I tLSvSLrI)dn
Aldeing Fijdc cn Oir1eti,

Ctum
12 augtistuc 7013

Ons kanrnerl

I’aqina 2 vn 3



Irctoraat-11neraaI
chlsIegIrg .n

RchshandhavIn
Otectie RIitiandh.qn *n
CrmfriaIbtLsbetrijdiII
AIdIing Frud n Qrdtnrt

Otuni
12 augusIns 20L3

On,5 krinirk

Gefaseerde Implementatie Cross Eerder Enforcemcnt-rlchtlljn
De implementatie van de Cross Border Enrorcementrichtiijn per 7 novembeF
2013 wordt momenteel voorbereid door OM1 politie, RDW en CJIB. De
implementatie is eciiter aîhankelijk van de landen die per 7 november 2013 hun
II
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ReLoundres Poitus 20301 2500 OH Den Hug

Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Dienst Wegverkeer

Postbus iii

2700 AT Zoetermeer

Datum 25juli 2013
Onderwerp Opdrachtverstrekking bevraging kentekeriregisters buitenland t.b.v.1

implementatie van de CBE-ichtlIjn

Geacht

U heeft mij een brief gestuurd met het verzoek u een opdracht te verstrekken
voor het uitvoeren van werkzaamheden vôôr 7 november 2013 ten behoeve van
de bevragingen door Nederland van kentekenregisters uit de andere EIJ-Udstaten
(deeiproject Ii).

OIredarat-Generat
flechtsplqlng en
Rechtshan4havIn
DretJa Re ahendhavin9
ti1mInaIbestr1Jdno
Afdejn Frlude en OrdflJn

Turf,narkt 14?
25fl DP Den Haij
Pestbus 20301
2500 OH Der, Haag
www.rtJnnIrh&dnVver,j

U schat In dat deelproject 11 een Inspanning met zich mee brengt van 2.450 uur.

In totaal gaat het bij 2.450 uur om een bedrag van € 338.100,- (bij een uurtarief
van € 13B,-). Bij deze verstrek ik u deze opdracht.

U kunt de kasten achteraf deelareren tôt een ma3clmurïi bedrag van € 338.ï001-.

Ik verzoek u mij de deciaratie te sturen.
Het ordemummer dat vernield dient te worden bij de factuur, zal ik u zo spoedig
mogelijk sturen

Indien sprake Is van overschrijding verzoek ik u contact op te nemen met de
contactpersoon bij mijn organisatie.

Hoogaciend,

De Minister van Veiligheid en lustitle,

-: de datum
en t,s kennerk vunikkii.
WtuseSt n zaak In uw

bdeTiehandaIen,

Warnem D\ecteiir-9eneraal Rechtspleging en Rechtshandhavlng



Ouskenmeriç_ Datum

25juli 2013

Doorjdcnwumer E.rnaii

Op 25 oktober 201115 de “cross harder-richtlijn” (richtlijn 201 1/82/EU, hierna:
“de Richtlijn” of”CBE”) in werking getreden. Deze richtlijn maakt het mogelijk om
op basis van een kenteken de naam- en adresgegevens op geautomatiseerde wijze op
te vragen van overtreders waarvan het voertuig is ingeschreven in een andere EU
lidstaat. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de beschikking met sanctie
naar het adrès te stiireh van dê o.’rtredér.

Bij briefvan 1 mei jI. verzocht ik u om vooruitlopend op de uitkomsten van de
uitvoeringtoets opdracht te verlenen voor start van “deelproject 1” ter uitvoering
van de Richtlijn, dat ziet op het ontsluiten van het kentekenregister t.b.v.
buitenlandse autoriteiten.
U heeft dit verzoek gehonoreerd, waarvoor dank, en de RDW is hiermee inmiddels
aan de slag.

Bij dezen doe ik u een vergelijkbaar verzoek m.b.t. “deelproject 2” ter uitvoering
van de Richtlijn toekomen. Dit deelproject ziel op het per 7nov. a.s. werkend
hebben van een verbinding tussen de Nederlandse boeteverwerkeride systemen (de
beide “tmansactiernodtiles”) en de kentekenregisters van de overige lidstaten. Op
zich verplicht de Richtlijn niet tot daadwerkelijke handhaving van overtredingen
door buitenlanders in Nederland, maar uw Departement heeft wel in die richting
besloten.

Postbus 777
2700 ATZoctetmeer
Ewopawcg 205
2711 ER Zodeiineu

tclerooo 0900 0739(10) VoerMginJorrnatte en -toelating
Fix 079-34502S
www.rdw1

F,......

2500 EH Den Haag

Uw kenmerk Bijlage(n)
.3

Onderwerp

Verzoek spoedige opdrachtverstrekking koppeling NL. handhavers aan kentekenregisters van
andere lidstaten
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Met betrekking tot dit deelproject 2 verzocht ii de RDW bij brief van 20juni jI.
(kenmerk 397563) om in samenwerking met overige betrokken partijen een
uitvoeringstoets te doen.
Zoals met u op lljulijl. besproken noopt het streven dat de handhavingsketen
vanaf 7 november 2013 het buitenland kan bevragen echter tot uitvoering en bouw
al voordat de uitvoeringstoets (geheel) heeft kunnen plaatsvinden.

De R.DW heeft naar eer en geweten een inschatting gemaakt van de inspanning die
gemoeid is met de uitvoering van deelproject 2.

Wat valt wel, wat niet onder deelproject 2; ureninsehatting
Onder deel project 2 verstaat de RDW in ieder geval:

- Aansluiting van de beide transactiemodules op de buitenlandse registers via
een koppeling met Eucaris, t.b.v. bestandsuitwisselirig

- Het opzetten van een centrale administratie en een batch procedure ter
controle op volledige en tijdige afhandeling van vragen en het inrichten van
communicatie hierover met politie en CJIB.

In het verzoek om de UT m.b.t. deelproject 2 heeft u ook aandacht gevraagd voor
- aansluiting van andere politieapp!icaties dan de transactiemodule, ook met

oog berichtenverkeer,
- de inrichting van datacommunicatie t.b.v. fiscale naheffing ingeval van

parkeren, waartoe de RDW opdracht zou krijgen van BZK.
Deze twee puntenwilleii we gezien de tjdr nu niét meenemen in deelproject 2;
zij kunnen aan de orde komen in de uitvoeringstoets.

De RDW schut in dat deelproject 2 een inspanning met zich mee brengt van 2450
uur. Bij een uurtariefvan 138 cum leidt dit tot een totaal som van € 338.100.
Hierbovenop komt nog een gering bedrag i.v.m. de aansluhing op Eucaris, zoals
hierna uitgelegd.

De RDW zal de resultaten van de subwerkgroep “Procesbeschrijvingen Cross
Border Enforcement-richtlijn en Verdrag met België” voor zover die al vaststaan
meenemen en ook voor het overige rekening houden met de ontwikkelingen bij-en
wensen van politie en CJIB.

Voorbehoud uren-schatting en (beschikbaarheid) ketenpartuers
Zoals gezegd is bovengenoemde schatting niet — zoals gebruikelijk - het resultaat
van een uitgebreide ukvoeringstoets. Daarom moet ik een voorbehoud maken.
Zodra de RDW ziet aankomen de raming te moeten gaan overschrijden treed ik met
u in overleg om aanvullende afspraken te maken. Ook mogelijke onderschrijding
deel ik u zo spoedig mogelijk mee.
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Tijdige oplevering en testen is mcde afhankelijk van de inzet en beschikbaarheid
van politie en CJIB. In verband met testen is beschikbaarheid van één of meer
lidstaten wenselijk, maar niet onontbeerlijk.

Op de volgende twee punten moet met ketenpartners politie en Ci IB in ieder geval
nog duidelijkheid worden bereikt:

- Het blijkt ons dat een aantal lidstaten het aires in een zogenoemd
“opgemaakt adres” ( en niet in separate adresvelden) aanlevert; de
ketenpartriers moeten dit kunnen verwerken;

- het geboorteland wordt wel in het nationale berichtenverkeer meegegeven
maar die informatie gaat Nederland niet van lidstaten ontvangen.

Aansluit- en exploitatiekosten (13E
Zoals eerder bij de realisatie van een verbinding t.b.v. bijvoorbeeld de PrUm
kaderbesluiten moet Nederland eenmalig aansluitkosten voldoen en vervolgens
jaarlijks een onderhoudsbedrag. De aansluitkosten bedragen voor de Richtlijn in
2013 8.805. Hoeveel de aansluitkosten in 2014 zullen bedragen staat nog niet vast,
evenmin als de hoogte van dejaarlijkse exploitatievergoeding.

Betaling
Zoals met uw medewerkers besproken gaat de RDW akkoord met betaling van die
in deze brief genoemde kosten na 1januari 2014. We verzoeken u die in de vorm
van een éénmalige bijdrage te financieren.

Definitieve opdrachtverstrekking graag spoedig
Mag ik u gezien de korte oplevering per 7 november 2013 verzoeken op kortst
mogelijke termijn de opdracht voor deelproject 2 te verstrekken?

De RDW zal zich vervolgens maximaal inspannen deze aanpassingen tijdig te
realiseren en u over de voortgeng informeren.

Hoogachtend,

de directie van de RDW,

A1eCnDirÏiir
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Datum 12juli 2013
Betreft Uitvoeringstoets Cross Border Enforcement Richtiljn

Hierbij Informeer Ik u dat ik uw brief van 20juni 201.3 Inzake de opdracht tot het
uitvoeren van een uitvoerlngstoets voor cie Cross Border Enforcement Richtlijn In
goede orde heb ontvangen. Daarin verzoekt ii het CJIB de uitvoerings
consequenties van deze maatregel inzlchteiijk te maken.

Op dit moment is de vormgeving van de uitvoeringstoets reeds ter hand
genomen. In deze uitvoerlngstoets wordt aandacht besteed aan alle
uitvoerlngsaspecten die samenhangen met de implementatle van deze richtlijn. Bb
de uitwerking wordt uitgegaan van de huidige taken van het CIJB zoals
vastgesteld in het strategisch ondernemingsplan. Met betrekking tot de door u
gevraagde scenario’s stem Ik graag in om de Invoering van de Cross Border
Enforcement te kunnen bespoedigen, dan Wel té vereenvoudigen.

De oplevering van de uitvoeringstoets kan voor 1 oktober 2013 worden
gerealiseerd. Wel merk ik op dat de beoogde impiementatiedaturn zWer kort volgt
op de datum waarop de uitvoerlngstoets opgeleverd moet worden. Ik kan u
derhalve niet garanderen dat de Implementatie op 7 november gereed is. Ik
verzoek u hiermee rekening te houden.

PaQIfla 1 van 1



Ministerie van Veiligheid en Justitie

> ReLeuradre.s Peeebus 20301 2500 CH Den Haij

Dfreura-Ganei-iI
De Dte.Wnurkr ReIitsp1eghi en

Ractibhandhivtn0

)OS 777 - Directie R t5handllavIn0en

2700 AT Z te rm r Fd

Turfma,kt 147
251L0P Den Haaa
Po,tbue 20301
2500 EH Den Haan
wwwrtJImoverh&dnenj

Datum 20juni2013
Onderwerp Uitvoeringstoets Cross Border Eriforcement Richtlijn

Geachte

Op 25 oktober 20fl is Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de
Raad ter facilitering van de grensoverschrijdepde uitwisseling van Informatie over
verkeersvelllgheldsgereiateerde verkeersovertredIngen tot stand gekomen (Pb L
2B8). Deze rictlljn verplicht de EU-lidstaten om toegang aan de nationale
contactpupten van de andere lidstaten te veriénen tot bepa&de Çégevens van de
nationale kentekenregisters met het recht deze in individuele gevallen
geautomatlseçrd te bevragen voor onderzoek naar bepid panewzen
verkeersvelilghe[dsgerelateerde verkeersovertredingen. Dezè richtlijn maakt het
mogelljk om op basIs van een kenteken de naam- en adresjegens op
geautornattseerde wijze op te vragen van overkreders die woonâchtl,g zijn in een
andere EU-IldstaaL Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de beschikking
mët antlè îaar hët adFês tè stüren vandé over rèder.
Deze richtlijn biedt een belangrijkè bijdrage voor de verkeersveiligheid In de EU
lidstaten en biedt tevens recht5geitjktieid doordat rdet alleen de eigen onderdanen
maar ook onderdanen uit andere Eti-lidstaten die een overtreding hebben begaan,
kunnen worden beboet.

Voor de lrnplementatle van de richtlijn lijkt geen aanpassing van Nederlandse
wet- en regelgeving nodig, Welzijn aanpassingen nodig in de processen bij de
organisaties die verantwoordelijk of betrokken zijn bij het constateren en
afhandelen van verkeersovertredIngen. In dit kader vraag ik uw medewerking aan
de totstandkoming van een ketenbrede uih,oerlngstoets vôôr 1. oktober 2013.
Ik stel mij daarbij voor, dat de RDW — voor zover nodig in nauwe afstemming met
de overige ketenpartners — eerst zijn deel van hetgeen irigevoige de iichtiljn dient
te gebeuren, beschrijft. Vervolgens kunnen mijn medewerkers dit tezamen niet
de door de andere ketenpartners geschreven stukken — ook weer In samenspraak
met de ketenpartners — omvormen tot één geheel.

WIlt u in de uitvoerlngstoets aandacht besteden aan alle uitvoerlngsaspecten zoals
onder.meer de kosten, systeemaanpassingen en de impiementatletijd, dle
samenhangen met de Impiementatle van deze richtlijn en ingaan op de
verschillende opties daarbij?

crdmg de datum
e1.r*ivmeldn.
Witiskchtsén ziek In uw
brdbeIandeIen.
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Wilt u in ieder geval op de volgende punten de uitvoerlngsaspecten in kaart
brengen? Reepeing en

Rechtshandhav)n

• Aansluiting van de Transactiemodules van CJIB en de Nationale Politie op en

buitenlandse kentekenregisters door middel van koppeling aan EIJCARIS. Afdeflg Fraude en Ord
- Indien door de Nationale Politie wordt aangegeven dat dit wenselijk is, de

aansluiting van andere polltleappilcaties op het online berichtenverkeer via DJtUm
EUCARIS. 20Juni2013

• Opzet van een batchprocedure en zo nodig een bericht-procedure ten
behoeve van vragen vanuit CJIB, de Nationale Politie en Nederlandse
gemeenten aan de kentekenreglsters van de EU-iidstaten, Hierbij dient met
name onderzocht te worden in hoeverre bij de RDW een centrale
administratie moet worden ingericht ten behoeve van controie op volledige
en tijdige afhandeling van vragen.

- 1-let gesloten verdrag tussen België en Nederland en eventueel komende
vergelijkbare bilaterale verdragen. Het verdrag met Beigi omvat — anders
dan de richtlijn — alle overtredingen en de naheffiqg van ‘iet niet of
onvoldoende betalen van parkeergeld (fiscale pakeerbonnen). Hiertoe zal
bijvoorbeeld ook de impact op RDW van de koppeling van Ndërlandse
gemeënten aan EUCAR.IS in kaart moeten worden gebractt vöor de nhheffing
van het niet of onvoldoende betalen van parkeergeld (fisca’e parkeerbonnen)
en andere feiten. Voor de fiscale parkeerbonnen Is hët mlniste}ie van
Binnenlandse Zaken en lConlnkiljksrei’atles opdrachtgever en zal deze
specifieke opdracht aan u verstrekken.

Ik verzoek u hierbij om in de uitvoeringstoets rekening te houden met het
voorgenomen besluit tot overdracht van de verwerking van fiitsboetès van politie
aan CJIB. Tevens zou ik u wfllen vragen om mee te denken met de verschillende
mogelijkheden van implementatle en In afstemming met de andere organIsaties
hIertoe verschillende scenario’s te ontwikkelen,

De kosten dle RDW maakt voor de uitvoerlqg van de lmpactanalyse zal Ik
vergaeden op basis van 6 13B,-/uur, indlcatléf 225 uur. U schat in dat de
uitvoerIng van de lmpactanaiysW eén inspanning meSt zlchm brëng van
225 uur. In totaal gaat het bij 225 uur om een bedrag van € 31.050,- (bij een
uurtarief van 6 13B,-).

Bij deze verstrek ik u deze opdracht.

U kunt de kosten achteraf declareren tot een maximum bedrag van € 31,050,-.
Ik verzoek u mij de cJedaratle v66r 20 november 2013 te sturen. Het
ordernummer dat vermeld dient te worden bij de declaratle, zal ik u zo spoedig
mogelijk sturen.

Pafna2wIn3



Een soortgelijke opdracht voor een ul edngstoets is verzonden aan de andere
betrokken uitvoeringsorganisatles in de keten, te weten het Difi, het Openbaar
Ministerie en de Nationale Politie. De ketenregle zal door medewerkers van het
ministerie van Veiligheid en Justitie worden geborgd. Voor de samenhang tussen
de organisaties van de keten Is een werkgroep opgericht waar de impactarialyses
en de daadwerkelijke implementatle wordt afgestemd tussen de orVanisaties.

Hoogachtend,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

Recht.shandhaving en CrimInalIteitsbestrijdIng

O1ora1enra1
achtspe!n9en
Redtshandh.vjn;
Ofreclie Rerh&andhayIn en
CrInflLebestziJdng
Af$e5ng Fraude en

Datum
20juni 2013

0n4 kenmerk
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Datum 20juni 2013
Onderwerp Uitvoeringstoets Cross Border Enforcement Richtlijn

Op 25 oktober 2011 Is Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de
Raad ter fadiltering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over
verkeersvelilgheldsgerelateerde verkeersovertredingen tot stand gekomen (Pb 1
288). Deze richtlijn verplicht de EU-iid5taten om toegang aan de nationale
contactpunten van de andere lidstaten te verlenen tot bepaalde gegevens van de
nationale. kentekenreglsters met het recht deze In lndlv!dueie gévalleri
geautomatiseerd te bevragen voor onderzoek naar bepaald aangewezen
verkeersveiiigheldsgerejateerde verkeersovertredingen. Deze richtlijn maakt het
mogelijk om op basisvan een kenteken de naam- en adresgegevens op
geautomatiserde wiggpteyragen-van overtreders dle ioônachtlg zijn in een
andere EU-ildstaat. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de beschikking
met sanctie naar het adres te sturen van de overtreder.
Deze richtlijn biedt een belangrijke bijdrage voor de verkeersveiligheid in de EU
lidstaten en biedt tevens rechtsgeljkheid doordat niet alleen de eigen onderdanen
maar ook onderdanen uit andere EU-Udstaten die een overtreding hebben begaan,
kunnen worden beboet.

Voor de implementatle van de iichWjn lijkt geen aanpassing van Nederlandse
wet- en regelgeving nodig. Wel zijn aanpassingen nodig in de processen bij de
organisaties dle verantwoordelijk of betrokken zijn hij het constateren en
athandelen van verkeersovertredingen. In dit kader wil Ik u verzoeken een
uitvoeringstoets op te stellen v6ôr 1 oktober 2013. Ik verzoek u in de
ultvoerlngstoet.s aandacht te besteden aan alle ultvoertngsaspecten zoals de
kosten, systeemaanpassingen, de impiementatletijd, et cetera dle samenhangen
met de Implementatie van deze richtlijn, en In te gaan op de verschillende opties
daarbij.

tk verzoek u daarbij specifiek In te gaan op de uitvoeringsaspecten voor het
Muider-prçces, de implItles In verband met het beheer en de verwerking Inzake
digitale handhavlngsmlddeien, de stralbeschlkklng als vervanger van de
feitgecodeerde strafzaken dle nu bij transactie worden afgedaan, geidboetes
opgelegd door de rechter, inclusief de aspecten rond de taalelsen en het
berichtenvericeer, de aanpassing van TM-C)tB, de lmpilcatles in verband met het

Pagina 3 win 1



beheer en de verwerking inzake digitale handhavingsmiddelen en de daarmee
samenhangende impilcatles voor het DIS. Ik verzoek ii hierbij om in de
ultvoerlngstoets rekening te houden met het voorgenomen besluit tot overdracht
van de verwerking van flltsboetes van politie aan DIS, Tevens zou ik ci willen
vragen om mee te denken met de verschillende mogelijkheden van implementatle
en in afstemming met de andere organisaties hiertoe verschillende scenario’s te
ontwikkelen.

Ten slotte verzoek ik u de uitvoeringsaspecten met betrekking tot de
Impiementatle van tussen België en Nederland gesloten verdrag in kaart te
brengen. Gelet op de onderlinge samenhang tussen de verkeersrichtiljn en het
bilaterale verdrag met België verzoek ik ci in uw uitvoeringstoets hier aandacht
aan te besteden.

De kosten dle CJIB maakt voor de uitvoering van de impactaçialyse zal ik
vergoeden op basis van € 100/uur, U schat in dat de uitvoering van de
impactanalyse een Inspanning met zich mee brengt an 5O0 uur. In totaal gaat
het bij 500 uur om een bedrag van € 50.000,- (bij een uurtarief van € 100,-/uur).

81j deze verstrek ik u deze opdracht.

U kunt de kosten achteraf declareren tot een maximum bedrag van € 50.000,-.
Ik verzoek u mij de dedaratle v66r 20 november 2013 te sturen. Het
ordernummer dat vermeld dient te worden bij de dedaratle, zal Ik u zo spoedig
mogelijk sturen.

Een soortgelijke opdracht voor een uitvoeringstoets is verzonden aan de andere
betrokken uitvoerlngsorganisaties in de keten, te weten da ROW, politie en het
Openbaar Ministerie. De ketenregle zal door medewerkers van het ministerie van
Veiligheid en Justitie worden geborgd. Voor de samenhang hissen de argânlsatles
van dè fcetèn Is eèn eFkgroepopgerlcht waarde
daadwerkelijke implementatle wordt afgestemd tussen de organisaties.

Hoogachtend,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

Otrectoraat-Gan,aaj
Rechbp!eIn en
Raehtshandhavlng
0&ictle zChtstandhajng en
Cdmaberrij
A(deJrri Fraude CC Ordening

Datum
2OJun 2013

- Rechtshandhavlng en CriminalIteitsbestrijding
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DIrcto,it-Generaa
College van procureurs-generaal Rtaple1ng

T.a.v. de heer mr. Hi. Boihaar, voorzitter ReldhaVlng

Postbus 20305 Crna0sest1JdIng
2509 AJ Den Haag A!deflng Fraude en Orden

Turlmarkt 14)
2511 0? Den Haag
Pcstbu20O1
2500 EH Den Haag
www.rlJkaoearhald.nh/eenj

Datum 20juni 2013
Onderwerp Uitvoeringstoets Cross Border nforcement Richtlijn

Geachte heer Bolhaar,

Op 25 oktober 2011 Is Richtlijn 2011/82)EU van het Europees Parlement en de
Raad terfc1iIterlng van de grensoverschrijdende uitwisseling van Informatie over
verkeersvelligheldsgerelateerde verkeersovertredingen tot stand gekomen
(Pb L 288). Deze rlçhtlijn verplicht de EU-lidstateri om toegajlg an de nationale
contactunten van de andere lidstaten te verlenen tot bepaalde gegevens van de
nationale kentekenregisters met het recht deze in Individuele gevallen
geautomatiseerd te bevragen voor onderzoek naar bepaald aangewezen
verkeersvelllghelcfsgereiateerde verkeersovertredingen. Deze rlchtlijn maakt het
mogelijk om op basis van een kenteken de naam- en adresgegevens op
geautomatiseerde wijze op te vragen van overtreders dle wooiachtIg zijn in een
andere EU-lldstaat, Deze evëiikihiiiwordh gebruikt om de beschikking
met sancte naar het adres te sturen van de overtreder.
Deze richtlijn biedt een belangrijke bijdrage voor de verkeersveiligheid in de
EU-lldstaten en biedt tevens rechtsgelijkheld doordat niet alleen de eigen
onderdanen maar ook onderdanen uit andere EU-iidstaten dle een overtreding
hebben begaan, kunnen worden beboet. De richtlijn heeft betrekking op acht
verkeersovertredingen.
Op 25 april 2013 hebben Nederland en Beigië het verdrag over de
grensoverschrijdende uitwisselIng van gegevens met het oog op het Identllceren
van personen die ervan verdacht worden iribreuken te hebben begaan in het
kader van het gebruik van de weg (Trb. 2013, 91) ondertekend. Dit verdrag is
bedoeld om de huidige infom,atle-ultwisseling tussen Nederland en BeIgl te
bestendigen. In dit verdrag afgesproken om dezelfde procedures te hanteren als
die in de richtlijn voor alle verkeersovertredingen en parkeerbonnen.

Voor de Irnplementatle van de richtlijn en het bilaterale verdrag met België zijn
aanpassingen nodig In de processen bij de organisaties dle verantwoordelijk of
betrokken zijn bij het constateren en afhandelen van verkeersovertredingen.
to dit kader wil Ik u verzoeken v6r 1 oktober 2013 een ultvoerlngstoets op te
stellen voor de lmplementatle van de richtlijn en het verdrag. UIt contacten met
uw medewerkers is gebleken dat de richtlijn en het verdrag mogelijk Impact zal
hebben op onder meer het beheer en de verwerking inzake digltale

-g d daiûm
en CflSkCTflleS* Ie,meIdffl.

b,efbehsnde!en.
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handhavingsmiddelen en het identificeren van de feltcodes dle onder de reikwijdte
van de richtlijn vallen en dle onder het verdrag vallen.
Ik verzoek u tevens om in de uitvoeringstoets rekening te houden met het
voorgenomen besluit tot overdracht van de verwerking van flitsboetes van politie
aan CJI8, Ook zou ik u willen vragen om mee te denken met de verschillende
mogelijkheden van impiementatie en In afstemming met de andere organisaties
hiertoe verschillende scenario’s te ontwikkelen.

Een soortgelijke opdracht voor een uitvoeringstoets heb Ik verzonden aan de
andere betrokken uitvoeringsorganisatles In de keten, te weten de ROW, politie
en CJLB. De ketenregle zal door medewerkers van het ministerie van VeIligheid en
Justitie worden geborgd. Voor de samenhang tussen de eranisatIes van de keten
Is een werkgroep opgericht waar de impactanalyses en de daadwerkelijke
implementatle wordt afgestemd tussen de organisaties.

Hoogachtend,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

1
Directeur-generaaH(echtspleging en Rechtahandhaving

DlrIcorIat-OniraI
Iirx.htspleglnp n
flech)landhavir2;
Directie R en
CrImlnbe5tTijdIng
Afdeflng Frudt en Ordening

Datum
zDJunl 2O3

One k.nnerk
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Rtoijredres Postbus 20301 25(10 CH Den Haag

De Dienst Weverkeec..

Postbu777
2700 AT Zoetermeer

directeur

Datum 4juni 2013
Onderwerp Opdrachtverstrekking voor koppeling EUCARJS aan Nederlandse

kentekenregister t.b.v. CBE-richtitjn

Op 1 mei 2013 heeft u mij een brief (01R2013/1030) gestuurd met het verzek u
een opdracht te verstrekken v6r 1. juni 2013 ten behoeve van de uitvoering van
de koppeling van EUCARIS aan het Nederiandse kentekenregister t.b.v.
bevragingen vanuit de andere EU-lidstaten (deiptôject 1).

U schat In dat deelproject 1 een Inspanning met zich mee brengt van 1.200 uur,
In totaal gaat het bij 1.200 uur om een bedrag van C 165.600,- (bij een uurtarief
van € 138,-).

Bij deze verstrek ik p deze opçtrach.

11 kunt de kosten achteraf declareren tot een maximum bedrag van € 165.600,-.
Ik verzoek u mij de deciaratle vôôr 20 november 2013 te sturen. Het
ordemurnmer dat vermeld dient te worden bij de factuur, zal Ik u zo spoedig
mogelijk sturen.

Hoogachtend,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Dtrectoraet-Cener1
Reclibplqkig en
ReeJiLshendhavIn
Dfredle R thandt,avJn en
Clmlnalteltsbestçfjdlng
NdIjng Fraude en OrdenIng

Turtmarkt 147
25110F Den Haag
Postbua 20301
2500 CH Den Haag
www.atjksovrttieldn)/uanj

$lfb 6en Ing de datum
en oi ese4c vermelden.
W?t sldgs n aaak in uw
brkfbèhande!en.

Ihaving en Cr1 minailteitsbestrijding



RDW

Ministerie van Veiligheid en Justitie
ectcurRechtsjindbaving en Criminaliteitsbestrijding

Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Uw kenmeric On kenmCIi Diiuni Bijlage(n)

______________

t mei2013

E.insil

Ondenwerp

Opdrachtverstrekking voor koppeling EIJCARIS aan het Nederlandse kentekenregistcr t.b.v.
CBE-bevragingen vanuit andere lidstaten

Op 25 oktober 201 Ijs richtlijn 201 l/821E1J in werking getreden. Deze richtlijn
wordt de “cross border-richtlijn” genoemd. Deze richtlijn maakt het mogelijk om op
basis van een kenteken de naam- en adresgegevens op geautomatiseerde wijze op te
vragen van overtreders waarvan het voertuig is ingeschreven in een andere EU
lidstaat. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de beschikking met sanctie
naar het adres te storen vafl debVertreddr.

Ik had ook deze materie graag met ii tijdens ons kennismakingsgesprek besproken,
maar helaas is dat gesprek uitgesteld.

De richtlijn bevat vanuit het oogpunt van de uitvoering vooralle lidstaten twee
componenten, te weten de openstelling van de kentekenregisters voor de overige
lidstaten en het bevragen van buitenlandse kentekenregisters in geval van
overtredingen begaan door buitenlanders. Hierna spreek ik van deelproject 1 resp.
deelproject 2.

De richtlijn moet per 7 november2013 geTmplementeerd zijn. Dat betekent o.i. dat
minimaal deelproject 1 dan moet zijn gerealiseerd. Ik heb vernomen datu
binnenkort een officieel verzoek voor een ketenbrede uitvoeririÈstoets ook aan de
RDW gaat verzenden. Gezien echter de tijdsdruk, die uit de impleinentatiedatum
voortvloeit, heeft de RDW gemeend er verstandig aan te doen om alvast dc impact
te bepalen van het koppelen van EUCARJS aan het Nederlandse keritekenregister
tb,v. bevragingen vanuit de andere BIJ-lidstaten (deelproject 1).

Trao 090007 s (10 m) Voertutglnjormafte en -toelating
Fa 079-3451025
www.rdw.nI

COfl14c1pc1oQji_

Postbus 777
2700 ATZoctcmiecr
Eurapawcg 205
27ILERZOetenOenI
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Het opvragen van eigenaar-/houdergegevens van buitenlandse overtreders in
Nederland (deelproject 2) kent ol niet dezelfUe urgentie en is gezien de
betrokkenheid van veel meer partijen ook complexer. Hiervoor is tevens het
resultaat van de subwerkgroep “Procesbeschrjvingen Cross Border Enforcement
richtlijn en Verdrag met Belgir van direct belang. Voor dit deel wachten we dan
ook het verzoek om de uitvoeringstoets af.

linpact en planning deelproject 1: verrjken van CBE-requests vanuit ROW
registers
De ROW schat in dat deelproject 1 een inspanning met zich mee brengt van 1.200
uur. In totaal gaat het bij 1.200 uur om een bedrag van 165.600 cum (bij een
uurtarief van 13B euro). Uitgaande van de implementatiedatum van 7 novcn’ber
2013 ziet de planning er globaal als volgt uit:

• Voorbereiding: mei
• Ontwerp: juni/juli
• Bouw en test: augustus)september
• lmptementatie: oktober
• 1 november: oplevering systeem
• Nazorg/decharge: november

We verzoeken u deze kosten in de vorm van een éénmalige bjjdragc te financieren.

Definitieve opdachtverstrek1dng
Vcç,r liçt tijdig inplanneji van de benodigde zesources t.b.v. oplevering per 7
november2013, is hét z el!jk dafde RDW uiterlijk 1juni 2013 van u een
definitieve opdrachtverstrekking voor deelproject 1 ontvangt.

De RDW zal zich vervolgens maximaal inspannen deze aanpassingen tijdig te
realiseren en u over de voortgang te informeren.



Minkerie van Veihgheid en Justitie

0 DRC

Van
H F&O
Deturn/elndparaar

DIradoraSt.GangraI
RehtspleIng en
Rchtshifldhavtn;
Dkectle RachthandhaiJn
Cnaflleltsbestrljdlng

Scliedeldekhaven lo
SLl EX Den Haa9
Pontbus O3O1
2500 H Den haag

nota

Datum
-

- zlfurdzoLl

Advies,

Pagina 1 Van 4



Atrgmnd
In december 2010 heeft de Transportraad Ingestemd met het voorstel voor de
richtlijn ‘Cross-border exchange of Information on road safety related
traffic offences’. Hierna 15 het voorstel behandeld door het Europees Parlement.
De conceptrlchtijn biedt een oplossing voor het probleem dat het zeer omsiachtig
is om een sanctie op te leggen indien de verkeersovertreding is begaan door een
onderdaan van een andere ElJ-lidstaat. Politie en buitengewone
opsporingsambtenaren hebben namelijk geen beschikking over gegevens van
voertulghouders uit andere EU-lidstaten die ztj mogen gebruiken voor het
opleggen van verkeersovertredingen. Het opleggen van sancties van
voertuighouders uit andere EU-iidstaten vindt nu plaats via een verzoek om
justltiêie rechtshulp. Omdat het maken en beantwoorden van dergel(jk verzoek
veel tijd en energie kost, wordt in de praktijk de sanctie veelal niet opgelegd
(m.u.v. België en Duitsland waarmee we een verdrag hebben gesloten voor een
efficiënte afhandeling van sancties).

D1reaatGenrat
RaditapIeIng n
Rchtshandhav1n
Dfrtcit en
Ci1inhIbestrJd1n

Datum
21juni 2CLI

De rlcIltlljn zal EUiIdstaten verplichten hun gegevens van voertulghouders (In
Nederland: het kentekenreglster van RDW) beschikbaar te stellen aan EU
lidstaten zodat een ElJ-iidstaat met behulp van de naam- en adresgegevens die
bij het kenteken van een vôertuig horen, een verkeersovertredlng kan opleggen
aan een onderdaan van een andere EIJ-lidstaat. De richtlijn zal voor Nederland

evoegd waarde hebben ç ) de verkeersveili held.
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CIreDr;aGneraaI
RchLsp1Lnga._
RcchthandhavIng
Lircte P.ediWtrdhain en

AFdeling Frudf en Orderçi.

Dum
12 aJgustus 2013

Gefaseerde Inijilernentatie Cross Border Enforccnt-rkhtIi_
De implementatle van de Cross Börder EnForcementrichtiijn jer 7 november
2013 wordt momenteel voorbere’ doörOM, politie, RDW çpCJIB, De

-

Ojnmrk
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DirectIe RditSiiandhivIn en
c1minL5besUijdng
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21juni 201.1
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-Genecaal

Combi-MT Pdiltie
LXIPOL

turfmarkt 147
2511 OP Den t-laag
Postbus 20301
2500 EN Den Haag
wwwrIjksoverheid.nlfvrtj

fl ota Opdrachtverstrek)dng impactanalyse Cross Border
Enforcement

ConcIpiint Ons kenmerk

‘vmTéIndparaar

Bijgevoegd vindt u de tekst van een opdrachtverstrekking aan de Nationale Politie
door het ministerie van Ven) voor het uitvoeren van een analyse naar de Impact
van de lrnplementatle van de richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en
de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van Informatie
over verkeersvelligheldsgerelateerde verkeersovertredingen tot stand gekomen
(Pb L 288).

Eind vorig jaar Is reeds gestart met de Impactanalyse. Dit proces loopt nog. Het
uitvoeren van het ICT-deel op de ICT-uitvoeringsagenda van dit jaar.

Agendering in het Combi-MT dient om de opdrachtverstrekking aan en —neming
door de politie te formaliseren.

De inhoud van de brief is afgestemd met de betrokken deskundigen van de politie
en met de collega’s van Operatiën (KNP).

Datum
13 mei 2013



Korps Nationale Politie

In afschrift aan de LCEO

Geachte heer Boumari,

Op 25 oktober 2011 is Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering
van de grensoverschrijdende ultwlsseUng van Informatie over verkeersveillgheidsgerelateerde
verkeersovertredingen tot stand gekomen (Pb L 288). Deze Richtlijn verplicht de EU-lidstaten om
toegang aan de nationale contactpunten van de andere lidstaten te verlenen tot bepaalde gegevens
van de nationale kentekenregisters met het recht deze in individuele gevallen geautomatiseerd te
bevragen voor onderzoek naar bepaald aangewezen verkeersvelllgheldsgerelateerde
verkeersovertredingen. Deze Richtlijn maakt het mogelijk om op basis van een kenteken de naam-
en adresgegevens op geautomatiseerde wijze op te vragen van overtreders die woonachtig zijn in
een andere EU-tldstaat. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de beschikking met sanctle
naar het adres te sturen van de overtreder.
Deze Richtlijn biedt een belangrijke bijdrage voor de verkeersveiligheid In de EU-lldstaten en biedt
tevens rechtsgelljkheid doordat niet alleen de eigen onderdanen maar ook onderdanen uit andere
EU-lidstaten die een overtreding hebben begaan, kunnen worden beboet.

Voor de impiementatle van de Richtlijn lijkt geen aanpassing van Nederlandse wet- en regelgeving
nodig. Wel zijn aanpassingen nodig In de processen bij de organisaties die verantwoordelijk of
betrokken zijn bij het constateren en afhandelen van verkeersovertredingen. In dit kader wil ik u
verzoeken voor 1 maart 2013 een uitvoeringstoets op te stellen. Ik verzoek u in de
uitvoeringstoets aandacht te besteden aan alle uitvoeringsaspecten zoals de kosten,
systeemaanpassingen, de lrnplementatietljd, et cetera, die samenhangen met de Implementatle
van deze richtlijn, en in te gaan op de verschillende opties daarbij.

Ik verzoek u hierbij de vtsPN de opdracht te geven een analyse te maken van de impact van de
richtlijn op de InformatievoorzienIng en de ICT van de Politie. Het Inventariseren van de lmpact op
andere aspecten kunt u naar eIgen inzicht Invullen. Voor het berekenen van de Impact op de
capaciteit binnen politie, doe Ik u de suggestie om gebruIk te maken van de medewerkers binnen
polItie en het minIsterie van Veiligheid en Justitie die de Masterdass Impactanalyse hebben
voltooid. Uit deze groep medewerkers hebben zich inmiddels al geïnteresseerden gemeld voor de
uitvoering van deze Impactanalyse op capaciteit en eventuele overige bevindingen die worden
geconstateerd.

Het mInisterie van Ven) betaalt de eenmalige kosten voor impactanalyse, onderzoek- en
ontwikkelIng en de projectkosten. De structurele exploitatiekosten als gevolg van de richtlijn
komen voor uw rekening.

Een soortgelijke opdracht voor een uitvoerlngstoets zal worden gegeven aan de andere betrokken
uitvoeringsorganisaties In de keten, te weten de RDW, C)IB en het Openbaar Ministerie. De
ketenregie zal door medewerkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden geborgd.
Voor de samenhang tussen de organisaties van de keten is een werkgroep opgericht waar de
lmpactanalyses en de daadwerkelijke implementatie wordt afgestemd tussen de organisaties.

Tevens verzoek ik u de uitvoeringsaspecten met betrekking tot de Implementatle van het nog te
sluiten verdrag tussen België en Nederland in kaart te brengen. Gelet op de onderlinge samenhang
tussen de verkeersrichtiijn en het bilaterale verdrag met België verzoek ik u in uw uitvoeringstoets
hier aandacht aan te besteden.

Hoogachtend,
Ministerie van Veiligheid en Justitie,

wnd. Direct&ur-generaai Politie
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p korte termijn ontvangt een Fransman Ciie 1fl
Nederland door rood licht rijdt, thuis in Frankrijk
een arcepigiro van her Centraal Justitieel

Incassobureau (CJIB). En een Nederlander die in Frankrijk is
geflit.st, kan ecn beschikking van het Franse eguivalenr van het
CJIB tegenloer zien. In november van dit jaar moet een
Europese richtlijn gelmpkmenteerd zijn die ervoor zorgt dat alle
inwoners van de Europese linie in dit opzicht dezelfde behan
deling krijgen. Daarnaast komt de niaatregel de verkeersveilig
heid ten goede. Deze richtlijn, internationaal bekend als Cross
Bonfrr Eqforrcmcnt Din’ait’c, niaakt grensoverschrijdende iriforma
rio-uitwisseling over verkeersovertredingen mogelijk. Hij ver
plicht alle LU—lidscaten elkaar over en veer toegang te geven tot
dc nationale kentekenregis
ters (in Nederland de
R.DW) voor de afhandeling
van vcrkecrsovertrcdingeri.
Kentekengegevens worden
gecombineerd niet NFLW
en voerwiggegevens.
Daarmee kan een land waar
een overtreding is gepleegd
een beschikking met sanctie
Sturen naar de buitenlandse
overtreder, in zijn eigen
land. De richtlijn geldt voor
acht verkeersovertredingen
waaronder snelheidsovertre
dingen (zie kader
Toepassingsgebied). De
richtlijn trad op 6 november
2011 in werking. Dc lidsta
ten hebben twee jaar om de
iniplementatic rond te krij
gen, dat wil zeggen rot 7
november van dit jaar.

Onrechtvaardig
“Iedereen moer gaan beta
len voor begane verkeersovertredingen. Dat is een belangrijk
cffect van deze richtlijn;’ vertelt Egbert-Jan van Hassek, landelijk
projectleider Infrastructuur. Zijn portefeuille omvat een breed
scala aan projecten op het gebied van infrastructuur, transport-,
voertuig- en vaarcuigcriminaliteit. “Nu is dat niet het geval.
Nederland heeft al eerder apraken gemaakt met Duitsland,
België en Zwinetland om dc naam- en adresgegevens van over
treders uit te wisselen. Maar overtreders uit ndcre landen die
hier een overtreding plegen, komen daar in de meeste gevallen

gewoon mee weg. Dat is een rechtsongelijkheid die als onrecht
vaardig wordt gevoeld. Wel kan een agent die een buitenlander
een verkeersovertreding ziet plegen, hem staande houden en een
soafbeschikking zusbieden of een vordering tot onmiddellijke

betaling doen. Straks, als Nederland volledig gebruik maakt van

de mogelijkheden van de richtlijn, ontvangen buitenlandse over-

treders ook een beschikking voor bepaalde overtredingen die op
kenteken worden geregistreerd, dus zonder sraandehouding. De
grootste winst zit in de overtredingen dit we geautomatiseerd
constateren: snellicidsovertredingen en rvodlichtoverrredmgen.
Want her aaneil op kenteken geconstateerde overtredingen is
vele malen groter dan het aantal staandehoudsngen’

PrLlm
De totstandkoming van de Cross &rnkr EsLfi’sreine,Ir Diitrive kent
een lange geschiedenis. Dc voorloper van de richdijn is het
Verdrag van Prüm. Daarin hebben zeven landen, waaronder
Nederland, afgesproken dat de politiekorpsen direct en online
toegang moeten hebben tot de kentekenregiscets van de andere

landen. De landen moesten
hiervoor hun kenrekenregis
ren openstellen via het
EUCARIS-nerwerk
(European rar oud diiz’iu,g liccst•
se ilffor;uoiiati syslc,si) en hun
politiekorpsen een aanslui
ting geven op dit netwerk.
Polirieniedewerken in
Nederland kunnen de bui
tenlandse kentekenregisters
direct raadplegen door een
aansluiting op EUCA[US
via P-info.
De Cross Border Eqj’rreiiscsrs
Dirrci ive verplicht tot het
openstellen van het kenre
kenregister aan andere
EU-tisraten via het
EUCARIS-netwcrk en tot
de nodige aanpassing van
vet- en regelgeving “Dat is
het minimum”, zegt Gerlant
Kooistra, senior beleidsmede
werker bij het Ministerie van
Veiligheid & Justitie (V&j).

“Daaraan voldoet Nederland binnenkort zonder ptoblcnien,
omdat wij PrOm al hebben geîmplementeerd en deze richtlijn
hierop verder bouwt. We willen vooral gebruik maken van de
mogelijkheid die de richtlijn biedt om in Nederland te gaan
handhaven op de buitenlandse overtreders. Dus beschikkingen
naar buitenlanders sturen om de boetes te incasseren’

Impact
Kooistn: “Bij de uitvoering van de richtlijn zijn vele organisaties
betrokken: het ministerie van V&J, de politie, het CJIB, de RDW.
het Landelijk Parket, de Koninklijke Marechaussee en zijdelingr

het ministerie van Infrastructuur & Milieu. We werken momen
teel aan een impactanalyse: we kijken wat er moet gebeuren en
svac het gaat kosten in tijd, geld en middelen om de richtlijn uit
te voeren’

S_Toepassingsgehied

____

12e richtlijn geldt voor de volgende overtredingen:

- rijden met een te hoge snelheid;

• niet dragen von een veiligheidsgordel;

- niet stoppen voor êen rood licht;

• rijden ander invloed van drank;

riiden onder invloed van drugs

• niet dragen van een ueilighcidsh&m;

• gebruiken van een verboden rijstrook;

- illegaal gebruiken van een mobiele telefoon

of een onder cominunicaticapparaat tijdens

het rijden.

»

- Hofldhe.rig is aiii - 7



1 Verkeer

» Voor de impactanalyse worden de huidige en de toekonutige
werkproccssen beschreven, zodat inz1chtelijk wordt war pre
cies waar en voor wie verandert en welke gevolgen dat heeft.
De analyse is in volle gang. Lntplernentatie van de richtlijn zal
wat dc politie betreft vooral impact hebben op de verwerking
van dc gegevens De venverking is in handen van de verschil
lcnd Centrale Verwerkings Eenheden bij de politie-eenhe*
dcn.Van Hasselr:”l-lct grotere aantal verschillende kentekens
zal de herkenning complexer maken. Zo hebben Belgische en
Bulgaarse kentekens dezelfde opbouw in letters en cijfers.” De
verrijking van de kentekengegevens met naam- en adresgege
VCIIS gebeurt bij de R.DW en via EUCAPJS. Dat levert dc
politie geen extra werk op.

De richW letdi var acht MuWer4illea, waaiidir rijdie .mftr h,vf,e van
itco)ioL

Tien procent
Het aantal snelheidsovertredingen in Nederland bedroeg in
2012 totaal ruim 7,5 miljoen. Een steekproef in 2010 met
alle trajectcontrolcsystemen liet zien dat eert kleine negentig
procent van de snelheidsovrrtrcdingcn werd gepleegd door
Nederlanders, Duitsers, Belgen en Zwitsers (de drie landen
waarmee Nederland al afspraken had). Ruim tien procent van
de snelheidsovertreders svaren buitenlanders uit andere lan
den, voornamelijk Polen, Fransen en Engelsen. De systemen
herkennen de kentekens van deze overtreders niet, dus die
komen in de zogenaamde handbak terecht. Er zijn nu nog
verschillende 500rtcn systemen. De nieuwe thrspalen, traject

conrrolcsystemen en mobiele radarsers zijn al geschikt om de
EU-kentekens te herkennen en te registreren. “In de komen
de jaren worden alle oudere systemen vervangen door nicu
we. Dan gaat het eigenlijk alleen om het aanpassen van de
instellingen, en we verwachten dat dit niet ingrijpend is”,
aldus Van Hasselt.

Handhaving
De EU-bnden kunnen na constatering van ren van de acht
overtredingen die in de richtlijn staan, een beschikking sturen
naar de overtreder, In Nederland is d kans genot dat een opge
legde boete voor een verkeersovertreding betaald wordt, Net
CJIII int en incasseert grondig. Na de inid’éle beschikking volgen
een eerste en tweede aannuning, waarbij de opgelegde boct
steeds wordt verhoogd. Het is de bedoeling dat het CJ[B deze
procedure uit de ‘Wet admninistraticllechteijke handhaving ver
keersvoorschrilien dc Wet Mulder — in andere Europese landen
precies zo gaat toepassen. Betaalt een overtreder de boete niet,
dan krijgt hij twee aanmaningen niet verhogingen van de sanc
tie Is er dan nog steeds niet betaald, dan gaat de vordering over
naar het land waar de betrokkene woont.
Peter van de Beek, strategisch aciviseurVerkeer bij de Landelijke
Eenheid:”ALs her CJLB een acceptgirokaart naar een Fransman
stuurt die hier een overtreding heeft gepleegd en de overtreder
betaalt, dan heeft Nederland de boete géïncasseerd en is de zaak
af Betaalt de overtreder niet, dan wordt de zaak overgedragen
aan het Franse equivalent van het CJJB, dat de eaecutie over
neemt. Her is aan de lidstaten hoe ze die vervolgens uitvoeren.
De richtlijn niaakt dit ook mogelijk voor kentekenovcrtredingen.
Het overdragen van andere geldelijke sancties was al geregeld op
basis van Europese regelgeving uit 2005.”

TIBPDL

Dat Nederland al aangesloten was bij EUCAR.IS en de wet- en
regelgeving op orde heeft, is geen toeval. De richtlijn is op
Nederlandse leest geschoeid, weer Van de Beek. Hij is meer dan
tien jaar betrokken bij TISPOL, Traffic J,ijwiatioim .Syskni Polke,
tegenwoordig als lid van de Council. “TIS POL is een netwerk-
organisatie die een bijdrage wil leveren aan harmonisatie en
standaarthsatie van wet- en regelgeving. In dat kader heeft de
Nederlandse politie vanaf 1998 een tweetal projecten uitgevoerd
op het gebied van handhaving van grensoverschrijdende ver
keersovertredingen en de daarvoor nodige informatie-uinvisse
hng. Die projecten kun je als de grondslagen van deze richtlijn
zien. Het duurt jaren voordat een gezamenlijk Europees pro

bleem tot nieuwe regelgeving leidt. In dit geval was dc druk
hoog, vanwege de Europese doelstelling om in 2020 het aantal
verkeersdoden gehalveerd te hebben. In de acht verkeersovertre
dingen waarop de richtlijn van toepassing is, herken je de vijf
Helmgras’-delicten: helm, gordel, rood licht, alcohol en snelheid.

Die overtredingen st2an van oudsher bekend als ongevalverho
gend. Die vijf zijn aangevuld met drie nieuwere: drugs, verboden
rijitrook en telefoon. Nederland heeft ook op andere vlakken
een rol gespeeld bij de totstandkoming van de richtlijn. Het
EUCFJUS-secretiriaat is in Nederland gevestigd, bij de RDW
en daardoor is de RDW de spil bij dit soort nieuwe initiatieven
en ontwikkelingen in de technische sfeer van EucM..ls:’

Uitbreiding
Van de Bcek:”ln de jaren zeventig en tachtig hing in Nederland
in het ene arrondissement een ander prijskaartje aan een snel-
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