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Geachte heer Van Ravestein,
Hierbij verzoek ik u onderstaande selectiecriteria en handhavingsaantallen
voor 2015 in acht te nemen bij de registewergeljkingen in het kader van de
APK-I, APK-II en de 30.2-WAM-verplichtingen.
Selectiecriteria:
De registervergeljking dient overtreders te selecteren die voldoen aan de
volgende selectiecriteria:
Soort persoon:
Aantal dagen niet gekeurd:
Postcoderange:

natuurlijke personen en rechtspersonen
meer dan 1 dag
geheel Nederland

Eventuele aanvullingen of wijzigingen op deze selectiecriteria kunnen na
overleg met u worden vastgesteld.

Handhavingsaantallen:
De volgende handhavingsaantallen dienen te worden aangehouden:
Handhavingsaantal voor APK (1 en II) : max. 400.000
Handhavingsaantal voor WAM
: max. 287.000
(dit is inclusief brom- en snorfietsen)
Waarschuwingsbrieven:
Het maximum aantal waarschuwingsbrieven WAM voor 2015 bedraagt 210.000.
Maximum aantal beschikldngen:
Voor de APK, waarbij sprake is van 100%-controle, geldt als restrictie dat de
kentekenhouder maximaal 4 keer per jaar een beschikking kan ontvangen per
geregistreerd kenteken. Bovendien moet de periode tussen het verzenden van
twee afzonderlijke beschikkingen voor hetzelfde kenteken minimaal 70 dagen
bedragen. Door deze restrictie kan het zijn dat het aantal van 400.000 niet kan
worden gehaald.
Voor de WAM, waarbij eveneens sprake is van een 100%-controle, geldt als
restrictie dat de kentekenhouder maximaal 3 keer per jaar een beschikking kan
ontvangen per geregistreerd kenteken. Bovendien moet de periode tussen het
verzenden van twee afzonderlijke beschikkingen voor hetzelfde kenteken
minimaal 70 dagen bedragen. Door deze restrictie kan het zijn dat het aantal
van 287.000 niet kan worden gehaald.
De verhouding tussen het aantal te selecteren kentekens voor brom-!
snorfietsen en overige voertuigen kan worden aangepast; het (totale)
handhavingsaantal blijft in dat geval ongewijzigd.
Bijzondere omstandigheden kunnen er toe leiden, dat de
handhavingsaantallen gedurende het jaar worden bijgesteld. Daarover zult u
dan tijdig worden geïnformeerd.
Overeenkomst:
Voor de handhaving op de WAM is de “Overeenkomst ter uitvoering van
artikel 34 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen tot het uitvoeren
van werkzaamheden in het kader van de controle op de WAM
verzekeringsplicht, 25 augustus 2014” van toepassing.
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Ondertekening:
Ik verzoek u deze brief in tweevoud voor akkoord te tekenen en één exemplaar
aan mij te retourneren.

:htend,

Voor akkoord:
Datum:
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