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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
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Geachte heer, mevrouw,
Op 17 januari ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over een
krantenbericht van 16 januari 2012 over een verkeersovertreding. In het artikel stond dat een
onopvallende motorsurveillant van de politie een 39-jarige automobilist uit Aalsmeer aan de
kant had gezet nadat hij met hoge snelheden (meer dan 46 kmluur overschrijding) over de
N205 en de N201 reed. De man kleefde hierbij op voorgangers en wisselde van rijstrook
zonder het overig verkeer voor te laten gaan. Tijdens de houding zag de motoragent dat de
man drie kinderen in de achterbak van de auto vervoerde. Tegen de bestuurder is procesverbaal opgemaakt en hij is door de politie aangemeld voor een gedragscursus.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag I : in welke relatie staat de automobilist tot de aangetroffen kinderen?
Antwoord: dit is ons onbekend. De aanhouding heeft niet binnen de politieregio
Kennemerland plaatsgevonden.

Vraag 2: mocht de automobilist de vader zijn van (één of twee van) de kinderen is er melding
gedaan bij het AMK (Advies en -meldpunt Kindermishandeling) om de opvoedingssituatie
van de kinderen of het kind nader te onderzoeken?
Antwoord: nee, er is geen melding gedaan bij het AMK.
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Vraag 3: zo nee wat is uw overweging en bent u het mef Forza! eens dat dit soort excessen
altijd nader onderzoek behoeff door een bevoegde instantie zoals het AMK omwille van de
veiligheid van kinderen?
Antwoord: de politie mag bij verkeersovertredingen gegevens niet doorgeven aan andere
instanties, in tegenstelling tot (gewelds)misdrijven.

Vraag 4: wat voor afspraken zijn hierover met d e polifie?
Antwoord: zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 5: als één of meerdere aangetroffen kinderen andere ouders hebben zijn deze door
de politie hierover ingelicht?
Antwoord: zie het antwoord op vraag l

Vraag 6: voor waf voor soort gedragscursus is d e automobilist door de polifie aangemeld?
Antwoord: de bestuurder dient een educatieve cursus via Veilig Verkeer Nederland (3VO) of
het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te volgen. Het doel van de cursus is dat
bestuurder niet weer risicovol rijgedrag vertoont in het verkeer.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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