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Meer informatie
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U hebt een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen voor het overtreden van een
verkeersvoorschrift. Het openstaande bedrag is te laat of niet volledig op de rekening van het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) bi jgeschreven. Daarom heb ik besloten uw ri jbewijs in te nemen. U bl i j f tverpl icht de
sanctie te betalen, ook als uw ri jbewijs wordt ingenomen.

Inneming rijbewijs
Het innemen van uw ri jbewijs betekent dat u uw ri jbewils met ingang van 29 mrt 2011 moet inleveren voor een
periode van vier weken. Vanaf deze datum mag u geen motorr i j tuig besturen van al le categorie€n waarvoor het
rijbewijs is afgegeven. Doet u dit wel, dan bent u strafbaar. U moet uw rijbewijs opsturen naar het CJIB,
Postbus 1794, ag}t CB Leeuwarden. Ik adviseer u het r i jbewijs aangetekend te versturen. U kunt de inneming
van uw ri jbewijs voorkomen door het openstaande bedrag voor 15 mrt 2011 vol ledig te betalen.

Betalen
---Het volledige bedrag-mqelujterLrjkl5mtl20tl-zifu-QjircS9b!9ven op rekeninqnu

CJIB. cebruik f 'et C:IA-nurnm,er 9OOZ SC2t ZS++ Sa13 aGTeta
treffen.

Betaalt u te laat of niet vol ledig, dan neemt het CJIB verdere maatregelen. Uw voertuig kan buiten gebruik
worden gesteld. Ook kan gijzeling worden toegepast. Dit betekent dat uw vrijheid kan worden ontnomen. Ook
bij inzet van deze dwangmiddelen blijft u verplicht het openstaande bedrag te betalen.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie
Omschriiving overtreding Voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren
Gemeente
Locatie
Datum
Tijdstip

Opgelegde sanctie
1e v€rhoging
2e verhoging
Reeds betaald
Te betalen

Amsterdam
Rdw Veendam ( Registercontrole)
16 dec 2008
00.00 uur

€ 90,00
€ 22,50
€ 56,25
€ 0,00
e 168,75

De off icier van just i t ie te Leeuwarden.

Lees de toelichting op de achterz-jde, hierin staat belangrijke informatie.
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BETAAL OP TIJD, ZO VOORKOMT U VERDERE MAATREGELEN

Te betalen 168,75


