Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ UTRECHT

Uw voor- en achternaam
Uw straat + huisnummer
Uw postcode + woonplaats
Uw geboortedatum + geboorteplaats

Betreft: bezwaar tegen beschikking (nummer van de beschikking)
Uw woonplaats, datum

Geachte heer / mevrouw,
Het CJIB heeft mij op (datum van beschikking) een beschikking doen toekomen onder
beschikkingsnummer (nummer beschikking). Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beschikking
waarvan kopie is bijgevoegd.
Volgens de beschikking zou ik op (datum overtreding) om (tijdstip) op de (plaats/weg) in de
gemeente (naam gemeente) (aantal km) km/u hebben gereden. De toegestane snelheid
daar is (aantal km/u).
De constatering dat ik te hard heb gereden is pertinent onjuist. Ik wijs daartoe op het
volgende;
1. Uit eigen wetenschap weet ik immers dat ik aldaar nimmer harder rijd dan de
toegestane snelheid zodat ervan uit moet worden gegaan dat dat ook het geval was
op het in de beschikking genoemde tijdstip. Ik veronderstel dan ook dit te wijten aan
een defect c.q. onzorgvuldigheid van de gebruikte radarapparatuur c.q. de wijze
waarop de radarapparatuur is gebruikt c.q. de wijze waarop de meting is gebeurd.
2. Gelet op het voorgaande dient te worden aangenomen dat de radarapparatuur niet
op de juiste wijze was geijkt, c.q. deze radarapparatuur niet volgens de voorschriften
werd bediend c.q. deze radarapparatuur niet door een gekwalificeerd ambtenaar
werd bediend c.q. deze radar apparatuur niet volgens de voorschriften stond
uitgelijnd c.q. deze radarapparatuur stond opgesteld in een bocht c.q. deze
radarapparatuur stond opgesteld op een zachte ondergrond en was verzakt (zodat
een deugdelijke meting niet mogelijk was). Ook dien ik er voor het moment van uit te
gaan dat er ook andere wagens op de foto staan die, anders dan mijn voortuig, wel te
hard gingen c.q. dat de foto zodanige gebreken vertoont dat een deugdelijke meting
niet mogelijk was.

Ik verzoek u daarom uitdrukkelijk om de volgende bewijstukken:



De foto (met datum, tijdstip en geconstateerde snelheid) waarop duidelijk valt waar te
nemen het voertuig en het kenteken en, voor zover sprake is van meer voertuigen,
welk voertuig de snelheidsovertreding zou hebben begaan;
De verklaring van onderzoek voor de gebruikte radarapparatuur als bedoeld in art. 1a
van de Regeling meetmiddelen politie/KLPD d.d. 7 en 4 juli 1997, afgegeven door het
Nederlands Meetinstituut; deze verklaring mag op grond van art 2.2 niet ouder zijn
dan een jaar waarbij het tijdstip van de mogelijke overtreding beslissend is; uiteraard
dient het serienummer van de gebruikte apparatuur te corresponderen met het
serienummer dat in deze verklaring staat genoemd;




Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de
gebruikte radarapparatuur in overeenstemming met de voorschriften werd bediend en
dat deze volgens de voorschriften stond uitgelijnd op het moment van meting;
Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de
radarapparatuur bediende hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting;

Mocht een van deze documenten niet kunnen worden geproduceerd c.q. mocht een van
deze documenten niet aan de genoemde eisen voldoen dan dient de beschikking te
worden vernietigd. Het bewijs van de snelheidsovertreding is dan immers niet
overtuigend geleverd.

a. Voor zover de politie naar aanleiding van mijn bezwaarschrift om nadere informatie
vraagt dan verzoek ik u mij hiervan op de hoogte te stellen. Indien en voor zover u
van de politie geen reactie binnen 4 weken ontvangt dan dient deze beschikking te
worden vernietigd, gelet op de inhoud van de Aanwijzing administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236
en 238).
b. Ten slotte verzoek ik u om binnen 16 weken een beslissing te nemen en, indien deze
termijn niet wordt gehaald, de beschikking te vernietigen. Ik wijs u hiervoor op de
termijn van 16 weken die door verschillende parketten wordt gehanteerd en die als
redelijke beslissingstermijn wordt beschouwd. Indien niet binnen deze termijn kan
worden beslist dan wordt de beschikking vernietigd. Uit het oogpunt van
rechtsgelijkheid dient deze termijn landelijk te worden toegepast. Ik maak dus ook bij
voorbaat bezwaar tegen een mogelijke verlening van deze termijn.
c. Ik verzoek u tenslotte mij als belanghebbende te horen.

Hoogachtend,
Uw voor- en achternaam
Plaats en datum
Uw handtekening

