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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 

Datum 26 oktober 2010
Onderwerp Beantwoording Kamervragen over handhavingsbeleid 

snelheidsovertredingen op autosnelwegen 
 

In antwoord op uw brief van 15 oktober 2010 deel ik u mee, mede namens de 
Minister van Infrastructuur en Milieu, dat de schriftelijke vragen van het lid De 
Roon (PVV) van uw Kamer over handhavingsbeleid snelheidsovertredingen op 
autosnelwegen (ingezonden 15 oktober 2010) worden beantwoord zoals 
aangegeven in de bijlage bij deze brief. 
 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Juridische en 
Operationele 
Aangelegenheden 
 

Schedeldoekshaven 100 
2511 EX  Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/ministeri
es/venj 
 

Ons kenmerk 
169102 
 

Uw kenmerk 
2010Z14887 
 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Juridische en 
Operationele 
Aangelegenheden

 

Datum 
26 oktober 2010 
26

Ons kenmerk 
169102 

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Veiligheid en 
Justitie over handhavingsbeleid snelheidsovertredingen op 
autosnelwegen (Ingezonden 15 oktober 2010,2010Z14887) 
 

1
Bent u bereid om, gelet op de afspraak in het regeerakkoord om de 
maximumsnelheid op autosnelwegen waar nu een maximumsnelheid 
geldt van 120 km/uur te verhogen naar 130 km/uur, geen 
administratieve boetes meer op te laten leggen ter zake van 
snelheidsovertredingen tot 11 km per uur op die snelwegen totdat die 
verhoging wettelijk is geregeld en om de na uw beëdiging terzake 
opgelegde boetes in te laten trekken? Zo nee, waarom niet? 
 
2
Bent u ook bereid om hetzelfde te doen met betrekking tot dergelijke 
snelheidsovertredingen, gepleegd na het bekend worden van het 
regeerakkoord? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord 1 en 2. 
Nee. Het handhaven van een maximaal snelheid van 130 km /u is pas mogelijk 
nadat de regels dienaangaande zijn aangepast. Daarom ben ik niet bereid om 
thans het handhavingsbeleid ten aanzien van snelheidsovertredingen aan te 
passen en reeds opgelegde boetes in te trekken. 
 
De Minister van Infrastructuur en Milieu verwacht u begin volgend jaar te kunnen 
informeren over de mogelijkheden om de maximumsnelheid te verhogen naar 130 
km/u en voor welke weggedeelten dit kan gelden. 
 


