Verklaring van conformiteit ITS actie E
Veilige en beveiligde parkeerplaatsen (vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen)
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) 2013/885,
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) informatie over veilige en
beveiligde parkeerplaatsen verstrekt conform de in artikel 4 genoemde vereisten,
waaronder:
a. statische gegevens over de parkeerterreinen;
b. informatie over de veiligheid en uitrusting van het parkeerterrein;
c. contactgegevens van de exploitant van het parkeerterrein;
d. dynamische gegevens over de beschikbare parkeerplaatsen (open/gesloten/vol);
overeenkomstig de in artikel 4 gespecificeerde inhoud en in artikel 5 benoemde wijze en
actualiteit;
2. conform artikel 3 deze informatie ter beschikking stelt voor de prioritaire zones of
parkeerplaatsen, zoals opgegeven in de bijgevoegde bijlage;
3. deze informatie ter beschikking stelt vanuit haar rol als 1
☐ data-aanbieder
☐ informatiedienstverlener
4. zich conformeert aan de richtlijnen zoals gesteld in artikel 6 aangaande de presentatie en
verspreiding van de in dit artikel genoemde informatie;
5. zich conformeert aan de richtlijnen zoals gesteld in artikel 5 en op een niet discriminerende
wijze en conform de richtlijn voor hergebruik van overheidsinformatie maximaal tegen een
redelijke heffing de data en/of informatiedienst beschikbaar stelt voor hergebruik en/of
uitwisseling, de (meta)data ter beschikking stelt aan of via het aangewezen toegangspunt;
6. zich conformeert aan de richtlijnen zoals gesteld in artikel 7 aangaande de betrouwbaarheid
en actualiteit van de gegevens;
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7. in een bijgevoegde bijlage (conform artikel 8 lid 2) heeft aangegeven:
a. welke gegevens over veilige en beveiligde parkeerplaatsen zijn verzameld, en het
percentage parkeerplaatsen dat is geregistreerd in de informatiedienst (sub a);
b. de middelen van verspreiding van de informatiediensten onder de gebruikers (sub b);
c. de dekking van dynamische informatiediensten over de parkeerplaatsen (sub c);
d. de kwaliteit en beschikbaarheid van de verstrekte informatie, het toegangspunt tot
de informatie en het formaat waarin de informatie wordt verstrekt (sub d).
8. medewerking verleent aan de nationaal toezichthouder (te weten de Dienst Wegverkeer,
RDW) voor het uitoefenen van toezicht zoals omschreven in artikel 8 en de Algemene wet
bestuursrecht;
9. ervoor zorgt dat deze verklaring actueel en geldig is;
10. na wijziging in de dienstverlening onmiddellijk een aangepaste verklaring opstuurt aan de
RDW;
11. 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 bijgevoegd:
Verplicht:
☐ Opsomming van prioritaire zones en/of parkeerplaatsen waarover de informatie
wordt verstrekt;
☐ Beschrijving van de genoemde punten onder 7 c.q. in artikel 8 lid 2.
Optioneel:
☐ Kwaliteitshandboek of procedurebeschrijvingen met betrekking tot dataverzameling /
informatieverstrekking in het kader van veilige en beveiligde parkeerplaatsen;
☐ Kritieke Prestatie Indicatoren in relatie tot dataverzameling / informatieverstrekking in
het kader van veilige en beveiligde parkeerplaatsen;
☐ Beschrijving kwaliteitsniveau voor de dienstverlening in het kader van veilige en
beveiligde parkeerplaatsen;
☐ _____________________________________________________________________________
☐ _____________________________________________________________________________
☐ _____________________________________________________________________________

Getekend _________________________________________ (datum - dd/mm/jjjj)
Te _______________________________________________ (plaats)

__________________________________________________ (handtekening natuurlijk persoon)

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