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Geachte leden van de raad. 

Ik wil u graag op de hoogte brengen van recente ontwikkelingen in de automatische 
handhaafbaarheid op basis van nummerplaatherkenning van Belgische en Duitse voertuigen, indien 
zij de Maastrichtse milieuzone inrijden terwijl ze niet voldoen aan de emissienorm. Het Belgische 
pariement heeft op 4 april j . l . de wetswijziging goedgekeurd waarmee automatische 
gegevensuitwisseling voor Belgische voertuigen in het kader van de handhaving van Nededandse 
milieuzones mogelijk wordt. U kunt de tekst van het besluit terugvinden via 
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpaqe.cfm?section=flwb&lanquage=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwb  
n.cfm?dossierlD=3604&leqislat=54&inst=K 

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welk moment deze wetswijziging daadwerkelijk in werking 
treedt en wanneer het praktisch mogelijk is om Belgische voertuigen die een Nededandse milieuzone 
inrijden te bekeuren als zij niet voldoen aan de emissienorm. Zodra hierover meer informatie 
beschikbaar is zal ik u zo snel mogelijk informeren. Hoewel de invoerdatum nog niet vaststaat, is er 
nu zicht op de juridische handhaafbaarheid van Belgische kentekens en daarmee is voldaan aan 
voorwaarden 3 en 4 van het raadsvoorstel wat betreft het Belgische deel. 

Op 15 maart j. l . is in de Bundesrat van Duitsland een besluit genomen over het toestaan van 
cameraregistratie voor handhaving van 'Dieselverboten'. U kunt de publicatie over dit besluit 
terugvinden via https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/19/975/975-pk.html#top-
50. Het is nog niet duidelijk of deze uitspraak ook juridisch voldoende handvatten biedt voor 
Nederlandse overheden om Duitse voertuigen die een Nededandse milieuzone inrijden te kunnen 
bekeuren als zij niet voldoen aan de emissienorm. Deze vraag staat uit bij het Duitse ministerie van 
transport. Wat dit besluit in ieder geval aangeeft is dat na een lang en intensief nationaal debat het 
belang van automatische handhaafbaarheid van 'Dieselverboten' zwaarder weegt dan het dan toe 
dominante privacybelang. 
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Ik vertrouw erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Ik hou u op de 
hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Hoogachtend, 

Gert-Jan Krabben 
Wethouder r( ie. Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 
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