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Afschrift van de aantekening in het proces-verbaal van de openbare zitting van 24 april2012
inzake het beroep ingevolge de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften
van

H.R.J. CURIEL
de gemachtigde
Mr. B. Hampsink
Postbus 11184
1001 GD Amsterdam

welk beroep is ingesteld door de gemachtigde bU verzoekschrift, ingekomen bij het CVOM te
9!t*_nt op 15 september 2011 en is gericht tegen de beslissing van 4 augustus 2011 van de
Officier van Justitie (verder verweerder) ten aanlen van:

H.R.J. CURTEL
geboren op 12 september 1962
Van Wouslraal2(A
1073 NA Amsterdam

verder: betrokkene

CJlB-nummer: 1 2544341 g

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Aan betrokkene is bij beslissing van 23 december 2008 (de initiele beschikking), een sanctie in het
kader van bovengenoemde wet (verder: de wet) opgetegd. Betrokkene heeft t6gen die initiale
beslissing beroep ingesteld bij verweerder. Deze heeft dat beroep niet ontvankdlijk verklaard.
Tegen die beslissing heeft betrokkene vervolgens beroep doen instellen bij de kantonrechter, dat
thans aan de orde is.
Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende gegevens overgelegd.
Het beroep is behandeld op de openbare zitting van 24 april2012 voor weike zitting partijen zijn
opgeroepen.

Ter zitting heeft verweerder gereageerd op de inhoud van het beroepschrift. Betrokkene is ter
zitting. De gemachtigde van betrokkene, mevrouw mr. B. Hampsink, die verklaarde de zaak te
hebben overgenomen, is eveneens verschenen.
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GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. Aan betrokkene is bij de initiEle beslissing wegens een verkeersgedraging een administratieve
sanctie opgelegd ingevolge de wet. Aan betrokkene wordt verweten dat voor het motorrijtuig
van 3500 kg of minder, gekentekend: l3-VN-XX, waarvoor betrokkene als kentekenhouder
aansprakelijk is, het keuringsbewijs zijn geldigheid heeft verloren op 16 december 2008
geconstateerd door de RDW te Veendam.

2. Het beroep is tijdig ingesteld.

3. Betrokkenes gemachtigde voert tegen de beslissing van verweerder aan dat betrokkene wel
degelijk ontvankelijk is in zijn beroep. Betrokkene raakte pas voor het eerst op de hoogte van
de verweten gedraging door een brief van het CJIB, dd.7 maart 2011, waarin werd
aangekondigd dat bij niet tijdige betaling het rijbewiis zou worden ingenomen. Gemachtigde
vezoekt voorts om een kostenvergoeding.

4. Ter Ztting toont gemachtigde kopie6n van correspondentie, welke is gevoerd met de RDW.
Hieruit blijkt ondermeer dat de registratie van bovengenoemd kenteken op naam van
betrokkene per 27 december 2@8 is be6indigd. De gedraging is geconstateerd op 16
december 2008.

5. Het volgende wordt overwogen.

6. De kantonrechter acit betrokkene wel ontvankelijk, gelet op hetgeen hiertoe is aangevoerd.

7. Met betrekking tot de sanctie is de kantonrechter van oordeel dat deze niet in stand kan blijven
nu is gebleken dat betrokkene en diens gemachtigde tijdig actie hebben ondernomen om de
registratie van het kenteken op naarn van betrokkcne ongeilaan te haken.

8. Dit brengt met zich mee, dat het ingestelde beroep tegen de beslissing van de verweerder
gegrond dient te worden verklaard.

9. Ten aanzien van de kostenvergoeding wordt het volgende opgemekt. ln onderhavige zaak is
door een derde beroepsmatig iechtsbijstand verleend. Die kbsten zijn in het Besluit
proceskosten (Bpb) forfaitair bepaald per proceshandeling. De volgende proceshandelingen
komen voor vergoeding in aanmerking: indienen beroepschrift tegen de beslissing van de
officier van justitie tegen inleidende beschikking, indienen beroepschrift tegen de beslissing
van de officier van justitie en het verschijnen ter zitting. De kantonrechter stelt vast dat de
gemachtigde van betrokkene een beroepschrtft heeft ingediend bij de officier van justitie en
een beroepschritt geeft ingediend tegen de hierop volgende beslissing van de officier van
justitie en ter zitting is verschenen.

10. Blijkens de bijlage bij het besluit dient aan het indien van een beroepschrift (2x) en het
verschijnen ter zitting 66n punt te worden toegekend. De waarde per punt is € 4{}7,-. Gelet op
de aard van de zaak past de kantonrechter een wegingsfactor van 0.5 (gewicht van de zaak:
licht) toe. Gelet hierop wordt een bedrag van € 655,50 aan kostenvergoeding toegekend. ( 3 x
€,437,0O x 0.5).

11. Op grond van het vorenstaande wordt beslist als volgt.
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BESLISSING

De kantonrechter:

verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing, alsmede de initiele
beschikking;

bepaalt dat het als zekerheid betaalde bedrag ( sanctiebedrag en administratiekosten) aan
betrokkene wordt gerestitueerd;

veroordeelt de Staat der Nederlanden, ten deze vertegenwoordigd door het CJIB te
Leeuwarden, in de proceskosten tot op heden aan de zijde van betrokkenes gemachtigde begroot
op € 655,50 te betalen door overmaking van dat bedrag op het door gemachtigde ter zitting
opgegeven rekening nummer: 47.18.47.070 ten name van Pontius Advocaten te Amsterdam.

Datumverzending, -2 |4il z[1n

Bent u het met deze beslissing niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hierboven vermelde datum
van verzending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, maar alleen
indien de als gevolg van deze beslissing te betalen administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsteidam,
Postbus 70515, 1007 KM, Amsterdam, en dient door degene die het beroep instelt of een gemachtigde te
worden ondertekend.
De procedure bij het gerechtshof verloopt schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkeliik
om sen mondelinge behandeling wordt gevraagd.
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