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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

154
Vragen van de leden Dik-Faber en Segers (beiden ChristenUnie) aan de
Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over het
bestraffen van chauffeurs met te hoog beladen vrachtwagens (ingezonden
10 september 2014).
Mededeling van Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
(Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 2 oktober 2014).
Vraag 1
Kent u het bericht «Trucker na fout vaak ongestraft; Chauffeurs te hoge
vrachtwagens bij Velsertunnel ontlopen boete door wegblijven politie»?1
Vraag 2
Klopt het dat er in een half jaar tijd meer dan 1.100 chauffeurs bij de
Velsertunnel zijn betrapt met een te hoge lading, maar dat er slechts 52
boetes zijn uitgedeeld omdat de politie vaak niet komt opdagen?
Vraag 3
Hoe vaak worden landelijk per jaar boetes uitgedeeld voor te hoog beladen
vrachtwagens? Hoe vaak gebeurt dit voor te zwaar beladen vrachtwagens?
Hoeveel capaciteit is hiervoor beschikbaar bij de politie en bij andere
handhavingsdiensten?
Vraag 4
Deelt u de mening dat de kans op een boete voor te hoog beladen vrachtwagens momenteel te laag is en het noodzakelijk is deze kans aanzienlijk te
verhogen om zo de verkeersoverlast terug te dringen en schades aan tunnels
te voorkomen?
Vraag 5
Deelt u de mening dat verkeershandhaving in hoge mate bestuurlijk van aard
is en het daarom mogelijk zou moeten zijn om deze taak mede op te dragen
aan bevoegde weginspecteurs om zo de politie te ontlasten?
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Vraag 6
Bent u bereid het op korte termijn, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot
vergelijkbaar met die in Rotterdam-Rijnmond, mogelijk te maken dat
weginspecteurs van Rijkswaterstaat bij de Velsertunnel bekeuringen kunnen
uitdelen voor te hoog beladen vrachtwagens?
Mededeling
Op 10 september 2014 ontving ik vragen die gesteld zijn door de leden
Dik-Faber en Segers (beiden ChristenUnie) aan zowel mij als de Minister van
Veiligheid en Justitie over het bestraffen van chauffeurs met te hoog beladen
vrachtwagens.
Tot mijn spijt kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden
beantwoord.
De reden van het uitstel is dat het overleg met mijn collega van Veiligheid en
Justitie nog niet is afgerond.
Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.
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