
 
CVOM 
Unit Mulder  
Postbus 50000 
3500 MJ UTRECHT 
 
 
Tevens per telefax: 030-2903870 
(TIP: controleer of het faxnummer klopt door te googlen op CVOM Utrecht en controleer uw 
faxverzendbewijs, bewaar dat laatste ook goed! Verzending per fax altijd naast verzending per post, bij 
hoge sancties is een aangetekende brief het overwegen waard, u moet bewijzen dat u TIJDIG bezwaar 
heeft gemaakt, emails hebben nog geen wettelijke status als ontvangstbewijs tenzij het CVOM de 
ontvangst duidelijk en tijdig bevestigt).  
 
 
Datum  ……………  
Zaaknummer  …………… (6 cijfers) 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 

BEZWAARSCHRIFT 
 
Ik ontving uw beschikking gedagtekend op …….. (datum invullen, staat rechtsboven op de 
beschikking). Daarbij is een sanctie opgelegd van EUR ….,-. Ik ben het daar niet mee eens en teken 
hierbij bezwaar aan tegen die opgelegde sanctie alsmede de daarbij opgelegde administratiekosten.  
 
Ik ben het met de opgelegde sanctie niet eens omdat …………..  
Hier doet u uw feitelijke verhaal waarom de sanctie volgens u onterecht is, bijvoorbeeld: 

- ik heb niet gereden, 
- ik ben daar toen niet geweest, 
- het is niet mijn auto, 
- de meting klopt niet omdat …, 
- ik had een goede reden om aldus te rijden omdat …. (noodgeval: verklaring arts of 

vergelijkbaar bijvoegen), 
- etc. 

 
Ik ben het niet eens met de opgelegde administratiekosten. Ik beroep mij op de uitspraak van de 
rechtbank Amsterdam van 9 februari 2012 zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder LJN-
nummer BV6243. In die uitspraak is – samengevat - geoordeeld dat de kosten van handhaving van 
wettelijke bepalingen die met een straf zijn gesanctioneerd ten laste van de Staat komen. De 
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overwegingen in genoemde uitspraak waarop het oordeel in die zaak is gebaseerd dienen als hier 
woordelijk herhaald en ingelast te worden gelezen.  
 
Op deze gronden maak ik bezwaar tegen de mij gezonden beschikking. Ik verzoek u dan ook deze te 
vernietigen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
………………… (handtekening) 
 
……………………….……….. (naam + voornamen) 
………………………………... (straat + huisnummer) 
……………………..………….. (postcode + woonplaats) 
 
Mijn geboorteplaats is …………………..……. 
Mijn geboortedatum is ……………………….. 
Mijn rekeningnummer is ……………………… 
 
BIJLAGEN: 

1. beschikking waartegen bezwaar (ALTIJD BIJVOEGEN!) 
2. verklaring noodgeval (indien van toepassing) 
3. verklaring feitelijk bestuurder (indien bekeuring op kenteken) 
4. vrijwaringsbewijs (indien de auto voor de bekeuring was overgedragen) 
5. verhuurovereenkomst (indien de auto was verhuurd) 

 
LET OP: van bijlagen altijd origineel bewaren en alleen kopieën opsturen! 


