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Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving 
verkeervoorschriften, het Wetboek van 
Strafvordering en de Gemeentewet in verband 
met de digitalisering van de handhaving van 
veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale 
handhaving veelvoorkomende overtredingen) 

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

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

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet 

administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Wetboek 
van Strafvordering en de Gemeentewet te wijzigen in verband met de 
digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen die 
het onnodig maakt een aankondiging van de sanctie te overhandigen aan 
de betrokkene of achter te laten op een voertuig; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 
wordt als volgt gewijzigd:
  

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het tweede lid vervalt de eerste zin. 

2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde 
lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 

3. Een aankondiging van de beschikking kan worden uitgereikt aan 
degene tot wie zij zich richt of kan worden achtergelaten in of aan het 
motorrijtuig. 

ARTIKEL II  

Artikel 257c, vierde lid, eerste zin, van het Wetboek van Strafvordering 
komt te luiden: 
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In het geval een strafbeschikking zal worden uitgevaardigd tegen de 
verdachte, kan de opsporingsambtenaar de verdachte een aankondiging 
van de strafbeschikking uitreiken. 

ARTIKEL III  

Artikel 234, zevende lid, van de Gemeentewet komt te luiden: 
7. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 

wordt het aanslagbiljet bekend gemaakt door toezending of uitreiking. In 
afwijking daarvan kan het aanslagbiljet ook worden aangebracht op of aan 
het voertuig. Alsdan vermeldt het aanslagbiljet niet de naam van de 
belastingschuldige maar het kenteken van het voertuig. Bij gebreke van 
een kenteken vermeldt het aanslagbiljet een of meer gegevens die 
kenmerkend zijn voor het geparkeerde voertuig. 

ARTIKEL IV  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 2 juli 2014 
Willem-Alexander 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
I.W. Opstelten 

Uitgegeven de negende juli 2014 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
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