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“Mr. E.D. van Tellingen is advocaat bij Wienen &
van Tellingen Advocaten, gevestigd in het centrum van
Almere (Schoutstraat 51, 1315 EW). Nadere informatie
over het kantoor kunt u lezen op: www.wvtadvocaten.nl
of u kunt bellen met 036 - 82 00 322 of e-mailen naar
vantellingen@wvtadvocaten.nl”

Klaagschrift tegen invordering rijbewijs
Uw rijbewijs ingevorderd? Vaak
kunt het eerder terug hebben
dan u zelf denkt.
U bent aangehouden en de politie heeft uw rijbewijs ingevorderd.
Binnen 10 dagen heeft de officier
van justitie een beslissing genomen dat uw rijbewijs enkele maanden ingevorderd blijft en dat u
binnen deze termijn wordt opgeroepen voor een officierszitting of
dat u zal worden gedagvaard. Veel
mensen besluiten dan maar af te
wachten tot zij worden opgeroepen en realiseren zich niet dat zij
daardoor onnodig lang hun rijbewijs kwijt zijn.
Rijbewijs zaken worden door
het openbaar ministerie nationaal behandeld door de Centrale
Verwerking Openbaar Ministerie
(CVOM). Het CVOM heeft richtlijnen waarin is opgenomen wat
zij een passend transactievoorstel
of een passende strafbeschikking
(bij een officierszitting) of een pas-

sende strafeis (bij een rechtszitting)
vindt. Waar het CVOM echter aan
voorbij gaat, is dat rechtbanken
voor dit soort zaken ook richtlijnen
hebben en dat deze vaak lichter
zijn dan die van het CVOM.
Tegen de beslissing tot invordering van het rijbewijs voor enkele
maanden kunt u een klaagschrift
indienen. Dit leidt er vaak toe dat
het rijbewijs door de rechtbank
wordt teruggegeven in plaats van
dat u het maanden kwijt bent.
Ook in snelheidszaken blijkt dat het
CVOM standaard overgaat tot een
maandenlange invordering, terwijl
na indiening van een klaagschrift
de rechtbank hier een streep door
haalt en het rijbewijs aan u terug
geeft. Mocht uw rijbewijs zijn ingevorderd vanwege alcohol, snelheid
of een andere verkeersovertreding,
neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met ons kantoor, zodat
wij tijdig voor u een klaagschrift
kunnen indienen.

