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Onderwerp Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de
bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het
Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse
indexering van de tarieven

De voordracht van de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2,
vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
(Wahv) wordt niet eerder gedaan dan nadat de Tweede Kamer en de Eerste
Kamer gedurende vier weken de gelegenheid hebben gehad eventuele
opmerkingen tegen het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur kenbaar
te maken. Gelet op deze voorhangprocedure leg ik, mede namens mijn
ambtgenoot van Infrastructuur en Milieu, hierbij het ontwerp van het
bovenvermelde besluit met de daarbij behorende nota van toelichting aan u voor.
Het ontwerpbesluit wijzigt onder meer de bijlage bij de Wahv en strekt primair tot
het vastleggen van de jaarlijkse inflatiecorrectie van de tarieven van de
verkeersboetes met -0,03% Dit percentage is gebaseerd op de wijziging van de
consumentenprijsindex (geldontwaarding) in de periode van 1 juni 2015 tot 1 juni
2016. Daarnaast worden in de bijlage bij de Wahv en de bijlagen bij het Besluit
OM-afdoening enkele inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd welke met name het
gevolg zijn van wijzigingen in wet- en regelgeving. Gestreefd wordt naar
inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2017.
Een gelijkluidende brief zend ik aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

