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Onderwerp Aanbieding ontwerpbesluit 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

Hierbij bied ik u bovengenoemd ontwerpbesluit aan. Voor de inhoud van het
ontwerpbesluit verwijs ik naar de ontwerp-nota van toelichting.
Deze voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure uit artikel 2, vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) en biedt uw Kamer de mogelijkheid
zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering
van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden
vastgesteld.
Op grond van de bovengenoemde bepalingen geschiedt de voordracht aan de
Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van
State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het
ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
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 2,7%. Dit percentage is gebaseerd op de wijziging van de
consumentenprijsindex (bron: Centraal Bureau voor Statistiek, prijsindex ‘alle
bestedingen’) in de periode van 1 juni 2018 tot 1 juni 2019. Gestreefd wordt naar
inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2020.
Een gelijkluidende brief zend ik aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

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

