Verklaring van conformiteit ITS actie C
Verkeersveiligheidsinformatie
Ondergetekende ________________________________________________ (natuurlijk persoon)
verklaart, optredende als in deze bevoegd vertegenwoordiger van
_______________________________________________________________ (handelsentiteit)
hierna te noemen ________________________________________________ (handelsnaam)
bekend in het Nederlands handels register onder nummer _______________ (KvK nummer),
in relatie tot de op 15 maart 2013 vastgestelde Europese gedelegeerde verordening (EU) 2013/886,
opgesteld als nadere invulling van Richtlijn 2010/40/EU (ITS-richtlijn) en de daarin gepubliceerde
artikelen, dat ____________________________________________________ (handelsnaam)
overeenkomstig de bovengenoemde verordening:
1. met ingang van ______________________ (dd/mm/jjjj)
verkeersveiligheid gerelateerde informatie verstrekt conform de in artikel 3 genoemde, en
hieronder aangegeven gebeurtenissen te weten 1:
☐tijdelijk glad wegdek;
☐ dieren, mensen, obstakels en puin op de weg;
☐ onbeveiligde ongevalslocatie;
☐ kortstondige wegwerkzaamheden;
☐ verminderde zichtbaarheid;
☐ spookrijder;
☐ onbeheerde wegblokkade;
☐ uitzonderlijke weersomstandigheden
overeenkomstig de in artikel 4 genoemde inhoud en actualiteit;
2. conform artikel 5, deze informatie ter beschikking stelt voor het wegennet:
_______________________________________________________________________ 2
3. deze informatie ter beschikking stelt vanuit haar rol als 3
☐ data-aanbieder
☐ informatiedienstverlener
4. zich conformeert aan de richtlijnen zoals gesteld in artikel 6 aangaande de inwinning van en
informatieverstrekking over de in artikel 3 genoemde gebeurtenissen;
5. zich conformeert aan de richtlijnen zoals gesteld in artikel 7 inzake beschikbaarheid,
uitwisseling en hergebruik van gegevens (o.a. non discriminatoir, tijdig en via het nationale
toegangspunt4);
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Aankruisen wat van toepassing is.
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6. zich conformeert aan de richtlijnen zoals gesteld in artikel 8 inzake de verspreiding van
informatie (o.a. met voorrang, breed bereik, waar mogelijk kosteloos);
7. deze verkeersveiligheidsinformatie ter beschikking wordt gesteld via de in de bijgevoegde en
ondertekende bijlage genoemde middelen en onder de in deze zelfde bijlage benoemde
voorwaarden (artikel 9);
8. onderstaande communicatiemiddelen inzet voor de bekendmaking van deze beschikbare
verkeersveiligheidsinformatie:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. medewerking verleent aan de nationaal toezichthouder (te weten de Dienst Wegverkeer,
RDW) voor het uitoefenen van toezicht zoals omschreven in artikel 9 en de Algemene wet
bestuursrecht;
10. ervoor zorgt dat deze verklaring actueel en geldig is;
11. na wijziging in de dienstverlening onmiddellijk een aangepaste verklaring opstuurt aan de
RDW;
12. bekend te zijn met het Toezichtbeleid ITS en de gevolgen van niet naleving van uit de
verordening voortvloeiende verplichtingen.
Bij deze Verklaring zijn de volgende documenten ter ondersteuning bijgevoegd :
Verplicht:
☐Informatie over het eigen toegangspunt tot de verkeersveiligheidsgegevens en
de voorwaarden voor het gebruik hiervan en het format (artikel 9 lid 2 sub b en c).
Optioneel:
☐ Overzicht wegennet waarvoor data of dienstverlening ter beschikking wordt gesteld als
aanvulling op onderdeel 2 van deze verklaring;
☐ Overzicht communicatiemiddelen als aanvulling op onderdeel 8 van deze verklaring;
☐ Kwaliteitshandboek of procedurebeschrijvingen met betrekking tot dataverzameling/
informatieverstrekking in het kader van verkeersveiligheidsinformatie
☐ Kritieke Prestatie Indicatoren in relatie tot dataverzameling / informatieverstrekking in
het kader van verkeersveiligheidsinformatie;
☐ Beschrijving kwaliteitsniveau voor de dienstverlening in het kader
van verkeersveiligheidsinformatie;
☐ Anders: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
☐

Getekend ____________________________________ (datum)
Te __________________________________________ (plaats)

_____________________________________________ (handtekening)
De verklaring met bijlagen zenden naar:
RDW, t.a.v. ITS Toezicht IV, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam

3 E 1889a - versie 1.0 - juni 2015

