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Opdrachtbrief handhaving 30 WAM en APK 2017

Geachte heer Van Ravestein,
Hierbij verzoek ik u onderstaande selectiecriteria en handhavingsaantallen voor
2017 in acht te nemen bij de registervergelijkingen in het kader van de APK-I,
APK-II en de 30.2-WAM-verplichtingen.

Selectîecriteria
Door de registervergelijking worden gedragingen waargenomen en
geconstateerd die voldoen aan de volgende selectiecriteria:
Soort persoon:
Aantal dagen niet gekeurd:

natuurlijke personen en rechtspersonen
of meer na wettelijke gedoogtermijn van 2
maanden; na einde schorsing meer dan 1
of —indien van toepassing- na de wettelijke
gedoogtermijn van 1 maanden na einde
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schorsing;
Aantal dagen niet verzekerd:

meer dan 1

na de tenaamstelling of

meer dan 1

na eindë schorsing of einde

verzekering;
Postcoderange:

geheel Nederland.

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

26 oktober 2017, CVOM/B&S/47

Handhavingsaantallen
De volgende handhavingsaantallen dienen te worden aangehouden:
Handhavingsaantal voor APK (1 en II):

max. 200.000 te selecteren kentekens

Handhavingsaantal voor WAM:

max. 200.000 te selecteren kentekens

Waarschuwingsbrieven
Het maximum aantal waarschuwingsbrieven WAM voor 2017 bedraagt 210.000.
Wachttermijn
De periode tussen het verzenden van twee afzonderlijke WAM-beschikkingen
voor hetzelfde kenteken moet minimaal

2

bedragen. Door deze

restrictie kan het zijn dat het handhavingsaantal WAM van 200.000 niet kan
worden gehaald.
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De periode tussen het verzenden van twee afzonderlijke APK-beschikkingen voor
hetzelfde kenteken moet minimaal

2

bedragen. Door deze restrictie

kan het zijn dat het handhavingsaantal APK van 200.000 niet kan worden
gehaald.
Voortzetting Pilot Maatwerk bij 3

waarneming

In het kader van kwaliteitsverbetering in de keten is in 2016 een pilot gestart
waarbij wordt onderzocht in hoeverre persoonsgerichte aanpak kan bijdragen
aan een betekenisvolle interventie (Betekenisvolle Interventie
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Registervergelijking; BIR). De pilot richt zich op personen bij wie sprake is van
een 3

WAM- en/of een

3APK-waarneming. Uit de eerste resultaten van

de pilot is gebleken dat er sprake is van een kwaliteitsimpuls. De pilot zal in het
jaar 2017 worden voortgezet. Dat betekent dat de BIR-werkwijze in het kader
van de pilot zal worden toegepast bij alle kentekenhouders waarbij in 2017 een

3 WAM- en/of APK-overtredingen is geconstateerd.
Granieten Bestand
Ten behoeve van de pilot BIR zijn er in 2016 35.557 kentekens behorende bij
een bestand van 21.503 kentekenhouders geselecteerd (het zogenaamde
granieten bestand) en tijdelijk uitgesloten van registervergelijkingen. In
augustus 2017 is dit bestand geactualiseerd. Gebleken is dat van het granieten
bestand nog 4.733 kentekenhouders over zijn met 6.567 kentekens die niet of
deels niet voldoen aan de voertuigverplichtingen.
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Aanpak restant Granieten Bestand

Het restant van kentekenhouders dat nog onderdeel uitmaakt van het granieten
bestand zal nog in 2017 worden opgepakt en volgens de BIR-werkwijze worden
behandeld.
Maatwerk 2018

Voor volgend jaar (2018) zullen er nadere afspraken worden gemaakt voor de
wijze waarop, de mate waarin en de voorwaarden waaronder maatwerk
onderdeel wordt van de reguliere handhaving.
Overeenkomst

Voor de reguliere 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.
Financiering

Reguliere handhavingsactiviteiten
De vergoeding voor de reguliere handhavingsactiviteiten met betrekking tot de
WAM-verzekeringsplicht 2017, de extra kosten die de BIR-werkwijze in het
handhavingsproces met zich meebrengt alsmede het wegwerken van het nog
aanwezige granieten bestand, is overeenkomstig de door de RDW ingediende en
met parket CVOM afgestemde kostenprognose. Deze zijn in de bijlage
opgenomen. Voor de reguliere handhavingsactiviteiten geldt de gebruikelijke
voorschotprocedure van 7O% van de te verwachten kosten conform de hiervoor
genoemde overeenkomst.
Activiteiten in het kader van de voortzetting van de pilot
Voor de verrichtte BIR-werkzaamheden in het kader van de pilot, te weten
toepassen van de BIR-werkwijze bij een 4 constatering en het wegwerken van ''4'' artikel 10 lid
het zogenaamde Granieten Bestand, zal de vergoeding overeenkomstig de door 2 c
de RDW opgegeven kostprijsberekening en aantallen nog dit jaar worden
vergoed, met uitzondering van een marge van 1.500 BIR-zaken waarvan niet
zeker is dat die dit jaar worden gedaan. Kostprijsberekening en aantallen zijn in
de bijlage opgenomen en daarin is al rekening gehouden met de extra marge
van 1.500 BIR zaken. Definitieve afrekening vindt plaats op basis van
accountantsverklaring waarin de daadwerkelijk aantallen worden geëxpliciteerd.
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Maandelijks overzicht
Over de aantallen geselecteerde kentekens alsmede de aantallen waarin de BIR
werkwijze wordt toegepast wordt parket CVOM maandelijks geïnformeerd. Elke
significante wijziging wordt per direct gecommuniceerd met parket CVOM. Dit
maakt het mogelijk om zo nodig tijdig afspraken en/of aantallen bij te stellen en
zicht te houden op de kosten.
Ondertekening
Ik verzoek u deze brief in tweevoud voor akkoord te tekenen en één exemplaar
aan mij te retourneren.
Hoogachtend,

Voor akkoord:
Datum:

artikel 10 lid 2e
A.’Hazelhoff MBA

artikel 10 lid 2e
d

.

A. van Ravestein

4/5

26 oktober 2017, CVOM/B&S/47

Meeteenheid

Verwacht aantal per

Kosten

Kosten per

jaar (van

per jaar

eenheid

—

t/m)

2017
Preventief

Per verzonden brief

80.001

toezicht

bandbreedtes

90.001

—

120.001

Repressief

Per verzonden brief

180.001

toezicht

bandbreedtes

190.001
200.001
210.001
230.001

Overdracht

€ 1,14

100.000

€ 1,09

—

100001

MVH-zaken

90.000

-

—

—

—

—

—

—

120.000

€ 1,04

140.000

€ 0,99

190.000

€ 9,94

200.000

€ 9,88

210.000

€ 9,81

230.000

€ 9,74

250.000

€ 9,65

Per behandelde

Volgens afspraak (zie

zaak

2 tabel)

Per dagbestand

254

€ 89,- of
€ 78,20
€ 59.870,-

€ 235,71

aan CJIB
Toelichting: De kostprijs per eenheid is gestegen t.o.v. 2016 door indexatie van
1,6 % De tariefindexatie, gebaseerd op de CFP-Index marktsector lonen voor
2017, is vastgesteld op 1,6 % (bron MEV- kerngegevens 2012-2017).

Jaar 2017

Aantal

Jaar

Eenheid

Meeteenheid

Preventief

90.000

€ 102.600

€ 1,14

Per verzonden brief

190.000

€ 1.888.600

€ 9,94

Per verzonden brief

254

€ 59.870

€ 235,71

Per dagbestand

Gedaan voor technische aanpassing

toezicht
Repressief

toezicht
Overdracht

aan CJIB
BIR

9.687

€ 862.143

€ 89,00

4.743

€ 422.127

€ 89,00

granieten bestand

2.916

€ 228.031

€ 78,20

Gedaan na technische aanpassing
(t/m 20 september)

13.740

€ 1.074.468

€ 78,20

Te verwachten zaken voor de rest
van 2017 (op basis van 8 % nieuwe
aanwas in plaats van 10 %, oftewel
extra zekerheidsmarge)

Totaal

€ 4.637.840

Toelichting: De aantallen zijn geprognotiseerd op grond van de realisatie van
eerste

5 maanden van

5
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