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Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan één of meer onder hem
ressorterende functionarissen van de Dienst Wegverkeer
Zoetermeer, 18 juni 2015
kenmerk JBZ 2015/12076/TB
De Algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer
Gelet op het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 26 maart 2015, nr. IENM/BSK2015/29930, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Wegverkeer ter
handhaving van de in de ITS-Regeling opgenomen gedelegeerde verordeningen ter uitvoering van
richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor
het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met
andere vervoerswijzen (PbEU 2010, L 207) (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen)1,
Overwegende dat het mandaat ziet op het opleggen van een last onder dwangsom, bedoeld in artikel
169 van de Wegenverkeerswet 1994, in geval van herhaaldelijke of voortdurende overtreding van de
voorschriften van gedelegeerde verordening (EU) 885/2013 of gedelegeerde verordening (EU)
886/2013 als bedoeld in artikel 1.1 van de ITS-Regeling, alsmede op het beslissen op bezwaarschriften
tegen een opgelegde last onder dwangsom,
Overwegende dat de Minister van Infrastructuur en Milieu in artikel 3 van het Besluit mandaat,
volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITSverordeningen heeft bepaald dat de Algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer met betrekking tot
zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging kan
verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen,
Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is om ondermandaat te verlenen aan
de Divisiemanager Registratie & Informatie voor zover het betreft het opleggen van een last onder
dwangsom en het Hoofd van de Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken voor zover het betreft het
beslissen op bezwaarschriften tegen een opgelegde last onder dwangsom.
Besluit:
Artikel 1
Aan de Divisiemanager Registratie & Informatie wordt ondermandaat verleend ten aanzien van het
opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 169 van de Wegenverkeerswet 1994, in
geval van herhaaldelijke of voortdurende overtreding van de voorschriften van gedelegeerde
verordening (EU) 885/2013 of gedelegeerde verordening (EU) 886/2013 als bedoeld in artikel 1.1 van
de ITS-Regeling.
Artikel 2
Aan het Hoofd van de Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken wordt ondermandaat verleend ten
aanzien van het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1 van dit
besluit.
Artikel 3 Beleid volgen
De in dit besluit vermelde functionarissen dienen bij de uitoefening van de bevoegdheden het
gestelde in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van
de gedelegeerde ITS-verordeningen, de ITS-regeling en het ter zake vastgestelde beleid in acht te
nemen.
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Artikel 4 Ondertekening besluiten
De ondertekening van de krachtens het ondermandaat genomen besluiten komt te luiden:
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:
de Algemeen directeur van de RDW,
namens deze (gevolgd door de functieaanduiding, handtekening en de naam van de ondergemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde functionaris)
Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat RDW inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen
Dit besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.
De Algemeen directeur van de RDW,
A. van Ravestein.
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken
na de dag van dagtekening van deze Staatscourant op grond van de Algemene wet bestuursrecht een
bezwaarschrift indienen bij de Algemeen directeur van de RDW, postbus 777, 2700 AT Zoetermeer. Het
bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste: Uw naam en adres, de datum van het
bezwaarschrift, de omschrijving van dit besluit, de gronden van het bezwaar en een afschrift van dit
besluit.
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