Executie en signalering

Deze app helpt je de juiste beslissing te nemen bij executie en signalerings vraagstukken.
Reacties kunt u geven via het feedbackformulier .
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Inleiding
Deze app is bedoeld voor de medewerkers die in OPS, de Rdw of OPP E&S een gesignaleerde aantreffen en de
openstaande executieopdracht willen afhandelen
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Openstaande boete
•

Betreft alle executieopdrachten die met een betaling kunnen worden afgehandeld.

•

Zoveel als mogelijk is moet altijd eerst geprobeerd worden de opdracht af te handelen met het laten
betalen van de openstaande vordering.

•
•

Pas als betaling echt niet lukt wordt overgegaan tot aanhouding of toepassen dwang
Bij Wet Mulder rijbewijsdwangmiddel is het ondanks dat de openstaande vordering betaald wordt ook nog
mogelijk een aankondiging van strafbeschikking uit te schrijven. Zie daarvoor onder "Betaalt niet"het kopje
"Rijbewijsmaatregel" sub "Wil wel betalen"

KOMPOL

Betaalt wel
Afstorten in Betaalvoorziening
•
•
•
•

Het geïnde boetebedrag moet worden afgestort in een betaalvoorziening.
De executieopdracht moet nu ook nog worden afgemeld in OPS e/o in E&S.
Dat afmelden is in iedere Eenheid nog verschillend ingericht.
Kijk voor de juiste werkwijze op de agorapagina van het CET binnen de eigen Eenheid.

Direct Betalen

Betaalt niet
Betrokkene kan of wil de openstaande boete niet betalen.

WM Rijbewijsmaatregel
•
•

Er is een dwangmiddel rijbewijsmaatregel Wet Mulder van kracht.
Geregistreerde moet voldoen aan de vordering Ovj om het rijbewijs voor een aangegeven datum bij het
CJIB in te leveren.

•
•
•
•

Signalering staat gemuteerd in het CRB (RDW).
Dwangmiddel duurt 28 dagen (er mag niet gereden worden).
Gevordere inleveringsdatum en datum einde dwangmiddel staat in CRB.
Plaats waar rijbewijs zich bevindt wordt in CRB gemuteerd, is rijbewijs ingeleverd dan staat daar CJIB is
dit leeg, dan is niet aan de inleverplicht voldaan (dan pas feitcode E320c).

•

Rijbewijs signalering wordt bij een controle opgevraagd middels BVI-IB.

KOMPOL

Rijbewijs wel ingeleverd
•
•

Het rijbewijs is door de betrokkene ingeleverd bij het CJIB na de vordering van de OvJ
Gedurende periode dwangmiddel (28 dagen) mag geregistreerde geen enkel voertuig besturen waarovoor
een rijbewijs noodzakelijk is

•

Als er niet wordt betaald en na einddatum dwangperiode stuurt het CJIB het rijbewijs terug naar de
geregistreerde

•

Volgende stap zal zijn het toepassen van het dwangmiddel buitengebruikstelling

KOMPOL
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Betrokkene is bestuurder
Wil wel betalen
Wel nieuwe gedraging
•

Aankondiging van Strafbeschikking feitcode K 006 a opmaken (Als bestuurder van een motorrijtuig rijden
terwijl krachtens de WAHV (Wet Mulder) het rijbewijs is ingenomen)

•
•
•
•
•

Beschikking voor de nieuwe Muldergedraging uitschrijven
Vorderen betalen oude + nieuwe gedraging (1e VM)
Kwiteren en afstorten geinde boetegeld (betaalvoorziening)
Afmuteren signalering in CRB
Bestuurder mag niet verder rijden, rijbewijs moet eerst worden teruggestuurd door het CJIB

KOMPOL

Geen nieuwe gedraging
•

Aankondiging van Strafbeschikking feitcode K 006 a opmaken (Als bestuurder van een motorrijtuig rijden
terwijl krachtens de WAHV (Wet Mulder) het rijbewijs is ingenomen)

•

Geen voorlopige maatregel mogelijk vanwege het werkende dwangmiddel (rijbewijs is daadwerkelijk
ingeleverd bij het CJIB)

•
•
•

Bij betaling signalering kwiteren en afstorten boetegeld (betaalvoorziening)
Signalering afmuteren CRB
Bestuurder mag niet verder rijden, eerst moet het rijbewijs door het CJIB worden teruggestuurd

KOMPOL

Wil niet betalen
Wel nieuwe gedraging
•

Altijd een Aankondiging van Strafbeschikking voor feitcode K006a (rijden gedurende periode dat het
rijbewijs o.g.v. WAHV is ingevorderd

•
•
•

Uitschrijven (aankondiging van) beschikking voor nieuwe gedraging
Vorderen onmiddellijke betaling oude en nieuwe gedraging(en) (1e VM)
Inbewaringstelling van voertuig waarover geregistreerde vermag te beschikken (2e VM), hoeft geen
soortgelijk voertuig te zijn

•
•
•
•

Inbewaringstelling verwerken op nieuwe gedraging en via de Transactie Module melden bij het CJIB
Altijd Mutra BVH
Dwangmiddel blijft van kracht, bestuurder (geregistreerde) mag niet verder rijden
Afhankelijk werkproces Eenheid, informeren CET

KOMPOL

Geen nieuwe gedraging
•

Altijd een Aankondiging van Strafbeschikking voor feitcode K006a (rijden gedurende periode dat het
rijbewijs o.g.v. WAHV is ingevorderd

•

Er is een werkend dwangmiddel en geen nieuwe gedraging dus er is geen Voorlopige Maatregel (VM)
mogelijk

•
•

Bestuurder (geregistreerde) mag niet verder rijden, het dwangmiddel blijft van kracht
Na einddatum dwangmiddel en terugontvangen rijbewijs van het CJIB mag geregistreerde weer rijden
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KOMPOL

Betrokkene geen bestuurder
•
•

Geen mogelijkheid om betaling af te dwingen
Mededelen dat de volgende stap een buitengebruikstelling zal worden

KOMPOL

Rijbewijs niet ingeleverd
•

Betrokken heeft brief van CJIB ontvangen waarin de Ovj gevorderd heeft dat het rijbewijs voor een
bepaalde datum ingeleverd moet zijn en de start van de ingangsdatum van de periode van 28 dagen niet
meer mogen rijden

•

Betrokkene heeft niet voldaan aan de vordering van de Ovj (feitcode E320c)

KOMPOL

Betrokkene is bestuurder
Wil wel betalen
Toont rijbewijs
Wel nieuwe gedraging
•

Altijd een Aankondiging van Strafbeschikking voor feitcode K006b (rijden gedurende periode dat het
rijbewijs o.g.v. WAHV is ingevorderd

•
•
•
•
•

Aankondiging van beschikking voor nieuwe gedraging uitschrijven
Vorderen betaling van oude en nieuwe gedraging(en) 1e VM
Kwiteren en afstorten geinde boetegeld (betaalvoorziening)
Afmuteren signalering in CRB
Na betaling mag bestuurder verder rijden omdat het dwangmiddel is afgedaan en het rijbewijs meteen
wordt teruggegeven

KOMPOL

Geen nieuwe gedraging
•

Altijd een Aankondiging van Strafbeschikking voor feitcode K006b (rijden gedurende periode dat het
rijbewijs o.g.v. WAHV is ingevorderd

•
•
•
•
•

Invordering van het getoonde niet ingeleverde rijbewijs
Innen betaling van alle nog openstaande registraties
kwiteren en afstorten geinde boetegelden (betaalvoorziening)
Afmuteren in CRB van de registratie
Na betaling en teruggave getoonde rijbewijs mag bestuurder verder rijden

KOMPOL

Toont geen rijbewijs
Wel nieuwe gedraging
•
•
•

Opmaken minipvb K006B (Rijden terwijl rijbewijs is gevorderd )
Opmaken minipvb E320c (niet voldoen aan de vordering OvJ om het rijbewijs in te leveren)
en evt: Opmaken minipvb K150c (niet op eerste vordering tonen rijbewijs)
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•
•
•
•

Vorderen openstaande oude en nieuwe gedraging(en) (1e VM)
Het geïnde boetebedrag moet worden afgestort in een betaalvoorziening
Afmuteren registratie in CRB
Bestuurder mag niet verder rijden, kan geen rijbewijs tonen, overtreding doen ophouden

KOMPOL

Geen nieuwe gedraging
Kan feitelijk niet voorkomen omdat er na vordering geen rijbewijs wordt getoond en dat is een nieuwe gedraging
•
•
•
•
•
•

Opmaken minipvb K006B (Rijden terwijl rijbewijs is gevorderd)
Opmaken minipvb E320c (niet voldoen aan de vordering OvJ om het rijbewijs in te leveren)
en evt: Opmaken minipvb K150c (niet op eerste vordering tonen rijbewijs)
Het geïnde boetebedrag moet worden afgestort in een betaalvoorziening
Afmuteren registratie in CRB
Bestuurder mag niet verder rijden, kan geen rijbewijs tonen, overtreding doen ophouden

KOMPOL

Wil niet betalen
Toont rijbewijs
Wel nieuwe gedraging
•

Aaltijd Aankondiging van Strafbeschikking feitcode K006b (rijden binnen periode dat dwangmiddel rijbewijs
van kracht is)

•
•
•
•
•
•

Aankondiging van beschikking uitschrijven voor de nieuwe gedraging
Vorderen onmiddellijke betaling oude en nieuwe gedraging(en) (1e VM)
Inbewaringstelling voertuig waarover de geregistreerde op dat moment vermag te beschikken (2e VM)
Inbewaringstelling voertuig muteren op de nieuwe gedraging
Nieuwe gedraging via de Transactie Module naar het CJIB voor melden Inbewaringstelling voertuig
Altijd mutra BVH

KOMPOL

Geen nieuwe gedraging
•

Aaltijd Aankondiging van Strafbeschikking feitcode K006b (rijden binnen periode dat dwangmiddel rijbewijs
van kracht is)

•
•
•
•
•

Feitelijke inname rijbewijs om openstaand dwangmiddel te effectueren o.g.v. art. 1616 lid 1 WVW 1994
Ingevorderde rijbewijs opsturen naar het CJIB
Afmuteren registratie in CRB
Altijd mutra BVH
Bestuurder mag niet verder rijden, ingevorderd rijbewijs, periode van 28 dagen opnieuw gestart op
moment feitelijke inname

KOMPOL
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Toont geen rijbewijs
Wel nieuwe gedraging
•

Altijd Aankondiging van Strafbeschikking feitcode K006b (rijden gedurende de periode dat het rijbewijs
o.g.v. de Wet Mulder is ingevorderd en niet voldaan hebben aan de vordering Ovj om het rijbewijs in te
leveren

•
•
•

Nieuwe gedraging niet op eerste vordering kunnen tonen van het rijbdewijs feitcode K150c
Vorderen onmiddellijke betaling oude en nieuwe gedraging(en) (1e VM)
Inbewaringstelling van het voertuig waarover geregistraarde op dat moment vermag te beschikken (2e
VM)

•
•
•

Inbewaringstelling muteren op de nieuwe gedraging
Inbewaringstelling melden bij CJIB middels verwerken nieuwe gedraging in de Transactie Module
Altijd mutra BVH

KOMPOL

Geen nieuwe gedraging
•

Dit zal niet kunnen voorkomen omdat er altijd het niet op 1e vordering tonen van het rijbewijs in deze
situatie zal zijn

KOMPOL

Betrokkene is geen bestuurder
•

Opmaken strafbeschikking E320c (niet voldoen aan de vordering van de officier van justitie het rijbewijs op
een bepaalde tijd en aangewezen plaats in te leveren)

•

E320c kan ook nog als extra dwang worden gebruikt bij het bezoek van de gesignaleerde op b.v. het
woonadres waarbij wordt de openstaande vordering dan niet wordt betaald

KOMPOL

WM Buiten gebruikstelling
Als de openstaande gedraging niet wordt betaald kan het dwangmiddel buitengebruikstelling worden toegepast
op ieder soortgelijk voertuig als het voertuig waarmee in het verleden de gedraging is gepleegd en waarover de
betrokkene op het controle moment 'vermag te beschikken'.
'Vermag te beschikken' wil zeggen: het voertuig die je rechtmatig mag en kunt gebruiken. (bijvoorbeeld de auto
van de zaak, van een inwonend gezinslid etc..)
NB: redenen van wetenschap dat hierover beschikt kan worden wel goed omschrijven in pv buitengebruikstelling.
KOMPOL

Betrokkene heeft geen voertuig
•

Vermag te beschikken betekent niet alleen een voertuig op naam hebben staan maar ook b.v. voertuigen
van werkgever, leasemaatschappij, huur, geleende voertuigen waar gebruik gemaakt van wordt.

•
•

Onderzoek altijd of betrokkene ook echt nooit zelf als bestuurder met een voertuig rijdt.
Pas als duidelijk is dat de betrokkene echt niet over een voertuig vermag te beschikken, dan pas de
opdracht retour CJIB sturen voor aanvragen dwangmiddel gijzeling. (Let op dit gaat alleen op
voor natuurlijke personen)

KOMPOL
8

Betrokkene heeft een voertuig
Betreft een soortgelijk voertuig
•

Uitleg aan betrokkene: Bij de feitelijke buitengebruikstelling komen ook nog eens extra kosten,
de sleepkosten en stallingskosten, boven op het boetebedrag

•
•

Alle niet voertuiggerelateerde goederen moeten zoveel als mogelijk uit het voertuig worden gehaald
Voertuig feitelijk buitengebruikstellen (regelen overbrengen naar bewaarplaats conform de in de Eenheid
geldende instructie)

•
•
•
•
•

Registreer de buitengebruikstelling (start dwang) in E&S
Registreer de buitengebruikstelling (pv-buitengebruikstelling en/of Fomutra) in BVH
Stel het CET in kennis (mail)
CET en CJIB regelen de verdere afhandeling
Afhandelen sleep- en bewaarkosten is een aparte procedure, stort deze af volgens de in de Eenheid
geldende procedure.

Wat is een soortgelijk voertuig? Als grondregel moet worden aangehouden dat een personenauto tegen een
personenauto en een bestelwagen tegen een bestelwagen buiten gebruik worden gesteld.
De systemen zijn leidend: RDW raadplegen op het soort voertuig. Als dit overeenkomt met de soort in E&S, mag
buitengebruik worden gesteld. Verschillen deze, dan kan niet buitengebruik worden gesteld.
Bij twijfel: bel het CET in de eigen Eenheid.
KOMPOL

Betreft niet een soortgelijk voertuig
•

Dwangmiddel buitengebruikstellen voertuig mag alleen worden toegepast op het voertuig waarmee de
gedraging in het verleden is gepleegd of op een soortgelijke voertuig als waar de gedraging mee is
gepleegd.

De systemen zijn leidend: RDW raadplegen op het soort voertuig. Als dit overeenkomt met de soort in E&S, mag
buitengebruik worden gesteld. Verschillen deze, dan kan niet buitengebruik worden gesteld.
Bij twijfel: bel het CET in de eigen Eenheid.
KOMPOL

Nieuwe gedraging
•
•
•

Uitschrijven minipvb voor nieuwe gedraging
Vorderen van de betaling van oude en nieuwe gedraging (1e Voorlopige Maatregel WM)
Bij niet betalen kan het voertuig niet buitengebruikgesteld worden maar wel in bewaring gesteld worden (
2e Voorlopige Maatregel WM)

•

De inbewaringstelling verwerken in het minipvb ('vm' aanvinken) van de nieuwe gedraging
(inbewaringstelling wordt via de Transactie Module aan het CJIB gemeld)

•
•

Altijd een BVH mutra aanmaken bij een inbewaringstelling
Informeer het CET van de betreffende Eenheid

Kompol Dwang WM
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Geen nieuwe gedraging
•

Voertuig kan alleen na overleg en met toestemming van de Ovj in bewaring (2e VM WM) genomen
worden

•
•
•
•
•

Mutatie BVH opmaken met pvb van inbewaringstelling (binnen 24 uur naar Ovj)
Omdat het CJIB er nu niet tussen zit moet je zelf de inbewaringstelling helemaal afhandelen
DRZ opdracht geven om te taxeren
Zorgdragen dat voertuig wordt overgedragen aan de DRZ
Zorgdragen dat sleep en bewaarkosten (factuur) wordt betaald aan de sleper

KOMPOL

Gijzeling
•
•
•
•
•
•

Gijzeling o.g.v. de Wet Mulder en o.g.v. de Wet OM Afdoening
Betrokkene/bestrafte gijzelen en overbrengen en plaatsen in een politiecel
Voorgeleiding bij een HOVJ is niet nodig (insluiting toetsen wel)
Betrokkene aanmelden (BVH - FOASIG)
Gijzeling (aanhouding) registreren in E&S
Afhankelijk werkafspraken Eenheid, het CET informeren

Kompol Sr - Kompol WM

NOH (Niet onheroepelijk)
•

Het openstaande vonnis in persoon betekenen onder vermelding van de Rechter die het vonnis heeft
uitgesproken en het arrondissement waar de gesignaleerde binnen 14 dagen na betekening een
rechtsmiddel kan aanwenden.

•

Let op! Aanhouden op een "NOH" vonnis kan nooit, het is sturen op betalen en pas als dat niet lukt volgt
het betekenen. (Pvb van betekening sturen aan het betreffende parket)

Kompol

OH (Onheroepelijk)
•
•
•
•

Aanhouden, overbrengen en insluiten
Muteren BVH (FOASIG)
Afhankelijk werkafspraak Eenheid, het CET informeren
Na uitzitten straf heenzenden of anders overgedragen Hvb verwerken in E&S

Kompol

Ontnemingsmaatregel Plukze/Terwee
•
•
•
•

Gesignaleerde aanhouden en insluiten. (Insluiting heft de betalingsverplichting niet op)
Muteren cq inboeken BVH (FOASIG)
Afhandelen in E&S (aanhouding gevolgd door overgedragenHvb)
Afhankelijk werkafspraak Eenheid, het CET informeren

KOMPOL
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Vrijheidsstraf
•
•
•

Dit betreft een signalering (vonnis) zonder boete component (Principaal)
Dat houdt in, dat de opgelegde straf altijd moet worden uitgezeten in een daarvoor bestemde inrichting.
Je zult dus altijd moeten aanhouden op grond van de openstaande signalering

KOMPOL

Principaal vonnis
Er is geen betalingsmogelijkheid.
•
•
•
•
•

AANHOUDEN en insluiten (voorgeleiding HOVJ hoeft niet)
Verkorte invoer arrestant in de arrestantenmodule
opmaken FOASIG, let op bij JEUGDDETENTIE, afwijkende invulling formulier
BVH-J50 Fomutra/pv opmaken conform werkafspraak in eigen eenheid
Afhandelen in E&S met aanhouding

KOMPOL

11

DNA
•
•
•
•
•
•
•

Controleer of je de juiste persoon voor je hebt door middel van een Identiteitsdocument;
Breng de persoon over naar de plek waar DNA afgenomen kan worden;
Verifieer de identiteit van de persoon van wie de DNA moet worden afgenomen aan de ID-zuil;
Open de pdf-bijlage in E&S, druk deze af;
Volg de procesbeschrijving DNA-afname;
Maak in BVH de G311 aan;
Verwerk de afname in E&S.
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Signaleringen
Betip
•
•
•
•
•
•

Controleer of je de juiste persoon voor je hebt door middel van een Identiteitsdocument;
Houd de persoon op;
Open de pdf-bijlage in E&S, druk deze af;
Reik het document uit aan de gesignaleerde persoon;
Vul de akte van uitreiking in en verzend deze aan de signalerende instantie;
Verwerk de betekening in E&S.

CRO (Centrale Registratie Onttrekkingen)
•
•
•
•

Controleer of je de juiste persoon voor je hebt door middel van een Identiteitsdocument;
Houd de persoon aan;
Breng de aangehouden over naar het cellencomplex; (geen voorgeleiding nodig);
Maak het 'foaosig' formulier op.

OA
VI (Voorwaardelijk invrijheidgestelde)
•
•
•
•
•
•

Controleer of je de juiste persoon voor je hebt door middel van een Identiteitsdocument;
Houd de persoon aan;
Breng de aangehouden over naar het cellencomplex;
Maak aanhoudings-pv op;
Stel het betreffende parket in kennis; (ivm voorgeleiding RC)
Stel het CET in kennis (voor afsignalering) op de voor jouw eenheid geldende wijze.

Verdachte
Nog in ontwikkeling

OAT
Nog in ontwikkeling

OAV
Nog in ontwikkeling

.
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