
– In 2010 werden 11 miljoen verkeersovertredingen via een WAHV- 
beschikking afgedaan. In 2007 waren dat er overigens nog 12,7 miljoen. 
Driekwart van de beschikkingen betreft snelheidsovertredingen.

– Daarnaast voerden politie en buitengewone opsporingsambtenaren 
340.000 transacties in verband met overtredingen uit. Dat is aanzienlijk 
minder dan in 2005. De meeste betreffen verkeerszaken.

– Het aantal door Belastingdienst, uitvoeringsorganen sociale zekerheid 
en diverse inspecties en toezichthouders bestuursrechtelijk behandelde 
overtredingen bedroeg in 2009 200.000. Een belangrijk deel van de 
bestuursrechtelijk behandelde overtredingen, vooral van gemeenten, 
blijft echter buiten beeld. Wel is bekend dat gemeenten in 2010 13.000 
overtredingen met een strafbeschikking afdeden.

– De instroom van door het OM (strafrechtelijk) te behandelen overtredingen 
daalde van 310.000 in 2005 tot 210.000 in 2010, ofwel met 32%. Ook het 
aantal door de kantonrechter en door de hoven in hoger beroep straf-
rechtelijk behandelde overtredingszaken daalde, met 14% respectievelijk 
47% in dezelfde periode.

– Het aantal door het OM behandelde beroepen in het kader van de WAHV 
daalde van 376.000 zaken in 2007 tot 315.000 in 2010. Dit laatste aantal is 
4% lager dan dan in 2005.

– Het aantal voor de kantonrechter gebrachte beroepen tegen WAHV- 
beslissingen van het OM is tussen 2005 en 2010 met 23% gestegen. Het 
aantal behandelde hoger beroepen in WAHV-zaken steeg van 2005 tot 
2010 met 57%, dus duidelijk sterker.

Waar andere hoofdstukken gaan over misdrijven, besteedt dit hoofd-
stuk aandacht aan overtredingen. Strafbare feiten zijn onder te verdelen 
in misdrijven en overtredingen. Overtredingen zijn over het algemeen 
minder zware strafbare feiten dan misdrijven. De opsporing van overtre-
dingen is, in sterkere mate dan bij misdrijven het geval is, afhankelijk van 
de inzet van middelen voor controle en opsporing bij de diverse opspo-
ringsinstanties. Anders dan bij misdrijven is bij overtredingen immers 
meestal geen sprake van een direct aanwijsbaar slachtoffer dat aangifte 
zal doen. Ook kan bij constatering of opsporing van overtredingen de 
opsporingsinstantie kiezen om niet of alleen via een waarschuwing op te 
treden (een ‘sepot’). Dan zal registratie ook veelal uitblijven. Dat betekent 
ook dat de aantallen behandelde overtredingen in dit hoofdstuk slechts 
een heel indirect verband hebben met het werkelijke aantal in Nederland 
begane overtredingen. Dat werkelijke aantal zal vele malen hoger liggen.

1 De auteurs danken dhr. Aten (CBS) voor zijn intensieve bijdrage aan de totstandkoming van dit hoofd-
stuk. Daarnaast spreken zij ook hun dank uit aan het CJIB voor hun bijdrage aan dit hoofdstuk, via leve-
ring van gegevens en het kritisch commentaar op eerdere concepten.
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Als overtredingen strafrechtelijk worden vervolgd, verloopt die vervolging 
en strafoplegging in grote lijnen hetzelfde als bij de misdrijven. Verschil-
len zijn dat overtredingen doorgaans lichter bestraft worden en dat bij 
de behandeling soms andere instanties en personen betrokken zijn. Zo 
behoren misdrijven bijvoorbeeld tot de bevoegdheid van de strafrechter, 
terwijl overtredingen doorgaans onder de bevoegdheid van de kanton-
rechter vallen. Dit met uitzondering van economische overtredingen. Een 
ander verschil tussen overtredingen en misdrijven is dat bij overtredingen 
een veel groter percentage zonder gerechtelijke tussenkomst wordt afge-
daan. Hoofdstuk 2 gaat in op de strafrechtelijke wijze van behandelen van 
misdrijven en overtredingen.

Een aantal specifieke, in de afgelopen decennia geïntroduceerde, manie-
ren om op te treden tegen overtredingen, verdient aparte vermelding. Veel 
opgespoorde overtredingen betreffen relatief simpele verkeersovertredin-
gen. Om de behandeling van deze zaken efficiënter te laten verlopen heeft 
de wetgever speciaal voor deze categorie overtredingen de Wet adminis-
tratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV; ook wel Wet-
Mulder genoemd) in het leven geroepen. Deze maakt het voor een aantal 
in paragraaf 8.1 genoemde opsporingsinstanties mogelijk bij een overtre-
ding een WAHV-beschikking uit te vaardigen.2 Deze vorm van bestraf-
fen was destijds uniek in het Nederlandse rechtssysteem, omdat hierbij 
zonder tussenkomst van een rechter schuld wordt vastgesteld en een straf 
wordt opgelegd. Kort gezegd wordt bij de WAHV-beschikking een straf, in 
de vorm van een te betalen geldsom, opgelegd. Dat bedrag moet worden 
betaald. Is de overtreder het niet eens met deze boete, dan zal hij actief 
beroep moeten instellen bij de officier van justitie (OvJ) in plaats van een 
dagvaarding af te wachten. Voldoet de overtreder niet aan de beschikking 
en gaat hij niet in beroep, dan zal de tenuitvoerlegging gestart worden. 
Het verwerken van deze categorie van sancties vormt een belangrijk deel 
van de taak van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Vanwege zijn 
aparte status en de hoge vlucht die de toepassing ervan heeft genomen, zal 
de WAHV-beschikking apart aan bod komen in de volgende paragrafen.

Veel overtredingen zijn strafbaar gesteld volgens de Gemeentewet. 
Via bestuursrechtelijke weg kunnen gemeenten, maar ook vele andere 
bestuursorganen, optreden tegen ongewenste situaties. Het gaat hierbij 
voornamelijk om sancties die als doel hebben om de ongewenste situatie 
ongedaan te maken en terug te brengen naar een gewenste situatie. Lagere 
overheden zoals gemeenten mogen door hen strafbaar gestelde feiten niet 
zomaar aanmerken als misdrijven, maar mogen slechts overtredingen van 
wetten en regels constateren. Het is dan aan de wetgever om aan te geven 
of een strafbaar feit een misdrijf is (Jörg & Kelk, 2001).

2 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1989. Deze wet is van toepassing op 
‘gedragingen waarbij geen letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht’.
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Naast de bestuursrechtelijke wijze van afdoening van geconstateerde over-
tredingen hebben lagere overheden sinds kort ook de mogelijkheid een 
overtreding zelf strafrechtelijk af te doen. De Wet OM-afdoening maakt het 
voor niet alleen het OM en de politie, maar ook voor gemeenten  mogelijk 
om, onder verantwoordelijkheid van het OM, in plaats van een transactie-
voorstel een strafbeschikking uit te vaardigen (zie ook  hoofdstuk 2).
Een gemeente kan kiezen of zij bij het handhavingsbeleid overtredingen 
wil bestraffen via de bestuurlijke boete of via de bestuurlijke strafbeschik-
king. Beide sancties kunnen voor dezelfde feiten worden opgelegd, maar 
er moet voor een van beide worden gekozen.3 De wetgever heeft gemeen-
ten de keuze gegeven tussen beide sanctievormen omdat de overwegin-
gen bij het besluit sterk kunnen verschillen tussen gemeenten. Kiest een 
gemeente of ander bestuursorgaan voor bestraffing via de bestuurlijke 
boete, dan dienen opsporing, handhaving, vervolging én incasso door 
het bestuursorgaan zelf te worden geregeld. Voordeel hierbij is wel dat het 
totale geïncasseerde bedrag voor het bestuursorgaan is. Kiest de gemeente 
echter voor de bestuurlijke strafbeschikking, dan zijn alle kosten voor 
rekening van het OM en krijgt de gemeente slechts een gedeelte van de 
geïncasseerde bedragen (€ 25 voor parkeerovertredingen en € 40 voor 
overlastfeiten).4

Dit hoofdstuk gaat eerst in op de verschillende instanties en ambtenaren 
die overtredingen kunnen bestraffen (paragraaf 8.1). Vervolgens presen-
teert paragraaf 8.2 een zo compleet mogelijk beeld van geconstateerde 
en strafrechtelijk en bestuursrechtelijk behandelde overtredingen. Daar 
komt ook aan de orde welke vorm de eventuele strafrechtelijke reactie 
aanneemt. Deze reactie kan betekenen dat het OM met de afhandeling 
van de overtreding te maken krijgt. Paragraaf 8.3 belicht de rol van het 
OM bij die afhandeling. Paragraaf 8.4 gaat in op de gevallen waar de rech-
ter met de behandeling van overtredingen te maken krijgt. Afsluitend 
geeft paragraaf 8.5 aandacht aan de tenuitvoerlegging van sancties en de 
daarbij betrokken overheidsinstanties. Bijlage 6 geeft, zowel voor misdrij-
ven als overtredingen, een schematisch overzicht van de verschillende 
mogelijke strafrechtelijke en bestuursrechtelijke reacties.

8.1 Opsporingsinstanties en wijze van behandeling

Veel verschillende instanties en functionarissen zijn betrokken bij de con-
statering en opsporing van overtredingen. Personen die kunnen worden 
aangemerkt als opsporingsambtenaar zijn ‘alle personen met de opsporing 

3 De Wet Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte (BBOOR), art. 154b e.v. van de Gemeentewet.
4 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, brief aan de burgemeesters van 22 juli 2008.
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van het strafbare feit belast’.5 Zij hebben allemaal een eigen aandachtsveld 
en daarbij behorende opsporingsbevoegdheden.
Achtereenvolgens komen aan de orde: de politie (paragraaf 8.1.1), de 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) (paragraaf 8.1.2), de RDW 
(afgeleid van: Rijksdienst voor het Wegverkeer; paragraaf 8.1.3), de 
Koninklijke Marechaussee (Kmar; paragraaf 8.1.4), de Bijzondere Opspo-
ringsdiensten (BOD; paragraaf 8.1.5) en bestuursorganen (paragraaf 8.1.6).
Alle genoemde diensten en ambtenaren hebben een bevoegdheid om in 
bepaalde gevallen zelf overtredingen af te doen, maar zij kunnen zaken 
ook doorsturen naar de OvJ. Deze kan dan beslissen om zelf tot afdoening 
over te gaan of de verdachte te dagvaarden. Ook komen de opsporing en 
bestuursrechtelijke bestraffing van overtredingen via bestuursorganen 
aan bod, maar de eventuele verdere processtappen na de opsporing hier-
van vallen buiten het bereik van dit boek.6

8.1.1 De politie

De politie is van oudsher de meest bekende instantie die betrokken is 
bij de constatering en eventuele bestraffing van overtredingen. Voor de 
daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde7 heeft de politie een uit-
gebreid pakket aan bevoegdheden en zij kan op vele manieren reageren 
op overtredingen.8 Dat kan via een sepot, een Halt-verwijzing voor min-
derjarigen, een politietransactie, een WAHV-beschikking voor simpele 
verkeersovertredingen en vanaf 2010 de politiestrafbeschikking (met een 
maximum van € 3509).
Niet alle overtredingen mag de politie afdoen. In die gevallen brengt zij 
de zaak aan bij de OvJ. Redenen om hiervoor te kiezen hebben meestal te 
maken met de ernst van de overtreding. Overtredingen van de maximum-
snelheid met meer dan 40 km per uur op de snelweg of meer dan 30 km 
per uur elders, zijn hiervan een voorbeeld. Ook kan sprake zijn van het 
weigeren van het transactieaanbod door de overtreder of het niet voldoen 
aan de bij een Halt-verwijzing gestelde voorwaarden, waarna vervolging 
door de OvJ kan volgen.

5 Art. 127 Sv.
6 Zie voor verdere beschikbare informatie hierover Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010 (Eshuis et al., nog 

te verschijnen).
7 Zie art. 2 Politiewet 1993.
8 Wat de verschillende delicten betreft: zie de ‘Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Mulder-

gedragingen’, ook wel het feitenboekje genoemd (zie www.om.nl/publish/library/4/feitenboekje_2011.
pdf.). Dit bevat een lijst van gecodeerde overtredingen die op verschillende wijzen en door verschillende 
partijen gesanctioneerd mogen worden. De met een ‘p’ gemarkeerde delicten in het feitenboekje mag de 
politie zelf afhandelen. Zaken die in het feitenboekje staan gecodeerd met een ‘*’ dienen bij het OM te 
worden aangebracht.

9 Art. 257b Sv. De politiestrafbeschikking is vanaf 1 april 2010 gefaseerd in verschillende arrondissemen-
ten ingevoerd en vervangt de politietransactie.
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8.1.2 De Buitengewoon Opsporingsambtenaar

In haar handhavingstaak wordt de politie versterkt door de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren (BOA’s), die een beperkte opsporingsbevoegdheid 
hebben. Meestal is deze bevoegdheid gebonden aan een specifiek deelge-
bied van de wetgeving, maar andere taken mogen alle BOA’s verrichten.10 
Zo mogen ze allemaal om identificatie vragen, proces-verbaal opmaken 
en aanhoudingen van verdachten verrichten. BOA’s zijn vaak in dienst van 
gemeenten om op te treden tegen overtredingen van gemeentelijke veror-
deningen, Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) en afvalstoffenver-
ordeningen. Via APV’s strafbaar gestelde overtredingen betreffen vaak het 
(mogelijk) veroorzaken van overlast in de openbare ruimte. Voorbeelden 
zijn: ‘wildplassen’, het niet aangelijnd hebben van een hond of het laten 
poepen van een hond op een stoep, het zonder toestemming aanplakken 
van biljetten of aanbrengen van graffiti, het zonder vergunning maken 
van muziek op straat of verkopen van vuurwerk.
Ook zijn er BOA’s in dienst van het Korps Landelijke Politiediensten 
(KLPD) met hun eigen takenpakket en opsporingsbevoegdheden.11 
Andere voorbeelden zijn treinconducteurs, boswachters, jachtopzieners, 
marktmeesters, milieu-inspecteurs en parkeercontroleurs. BOA’s zijn 
altijd ondergeschikt aan het OM en krijgen hun bevoegdheden ook toege-
wezen onder verantwoordelijkheid van het OM. De gemeentelijke BOA’s 
kunnen in plaats van een transactievoorstel ook een aankondiging van 
een bestuurlijke beschikking aan een verdachte (of ‘bestrafte’) aanbie-
den. BOA’s kunnen, afhankelijk van hun bevoegdheden, op overtredingen 
reageren met een sepot, een Halt-verwijzing voor minderjarigen, een 
bestuurlijke strafbeschikking, een bestuurlijke boete, een politietrans-
actie, een politiestrafbeschikking en een WAHV-beschikking.

8.1.3 RDW

De RDW (voorheen: Rijksdienst voor het Wegverkeer) is een zelfstandig 
bestuursorgaan (ZBO) dat in zijn uitvoeringstaken zelfstandig optreedt, 
maar het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt de verantwoor-
delijkheid voor beleid en regelgeving. Het takenpakket van de RDW betreft 
het toezicht houden op de staat van voertuigen (onder andere middels de 
Algemene Periodieke Keuring (APK)) en het uitgeven van documenten als 
rijbewijzen en kentekenbewijzen.12 De RDW kan een sanctie opleggen als 
de juiste documentatie bij een voertuig ontbreekt of de staat van het voer-
tuig niet aan de wettelijke eisen voldoet.

10 Art. 142 lid 1 sub c Sv.
11 Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar KLPD 2007.
12 Zie art. 4b WVW 1994.
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Op deze overtredingen kan de RDW reageren met een WAHV-beschikking. 
Overtredingen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 
(WAM) worden tot nu toe langs strafrechtelijke weg behandeld. Een derge-
lijke overtreding kan via RDW en CJIB leiden tot een transactieaanbod, 
met eventuele verdere strafrechtelijke afdoening.13

8.1.4 Koninklijke Marechaussee

Ook militairen van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) kunnen de 
bevoegdheid hebben om overtredingen te constateren en proces-verbaal 
op te maken. Op basis van de Politiewet kan aan de marechaussee de 
bevoegdheid tot het vervullen van de politietaak worden verleend.14 Zij 
vervullen politie- en beveiligingstaken op de luchthavens en hebben 
de politietaak voor de Nederlandse strijdkrachten en op de locaties die 
onder beheer zijn van het ministerie van Defensie (zie ook hoofdstuk 2). 
In de gevallen waarin leden van de Kmar beschikken over de politiebe-
voegdheid mogen zij bepaalde overtredingen zelf afhandelen.15 Op deze 
overtredingen mogen zij reageren door middel van een politietransactie, 
een politiestrafbeschikking of een politiesepot. Ook kunnen ze een over-
treding doorverwijzen naar het OM.

8.1.5 De Bijzondere Opsporingsdiensten

De Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD’s) werken mee aan het toezicht 
op en de handhaving van de (ordenings)wetgeving onder gezag van het 
Functioneel Parket.16 In Nederland kennen we 4 van deze diensten: de 
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Sociale Inlichtingen- 
en Opsporingsdienst (SIOD), de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu (VROM-IOD) en van de nieuwe 
Voedsel en Warenautoriteit (nVWA-IOD) (zie ook hoofdstuk 2). De nVWA 
is een in 2012 ingaande fusie van 3 onder het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie vallende diensten: de voormalige Voedsel 
en Waren Autoriteit (VWA), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de 
Plantenziektekundige Dienst (PD). Tot die tijd vormen de 3 diensten 1 
‘tijdelijke werkorganisatie’. Zie over deze diensten verder hoofdstuk 2.
Naleving van de ordeningswetgeving gebeurt in de eerste plaats door 
nalevingstoezicht en stimulering enerzijds en preventief handhaven 

13 Vanaf 2011 zullen dergelijke zaken echter bestuursrechtelijk kunnen worden afgedaan via de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV). Zie: Wet van 31 maart 2011 tot 
wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Gemeentewet in 
verband met het onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften brengen van 
de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en enkele technische verbeteringen, Stb. 2011, 170. 
De RDW zal systematisch gaan controleren en op dergelijke overtredingen reageren via een WAHV-
beschikking of een doorverwijzing naar de OvJ.

14 Zie art. 8a, lid 3 Politiewet.
15 Het gaat dan weer om de overtredingen die in het feitenboekje vermeld staan met een ‘p’.
16 Zie art. 3 Wet BOD.
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anderzijds. Het beleid is erop gericht bij constatering van overtredingen 
eerst via bestuursrechtelijke weg naleving te bevorderen of ongewenste 
situaties ongedaan te maken en pas een strafrechtelijke aanpak toe te 
passen als de bestuursrechtelijke aanpak niet afdoende is of het strafbare 
feit te zwaarwegend is. De BOD’s kunnen dus kiezen voor een bestuurs-
rechtelijke aanpak, maar hebben ook een belangrijke taak bij de straf-
rechtelijke aanpak.17 De opsporingsambtenaren van de BOD kunnen op 
overtredingen reageren door een sepot (al dan niet met waarschuwing), 
een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom, de schorsing of ophef-
fing van een vergunning of een doorverwijzing naar de OvJ. De FIOD/
Belastingdienst kan, in samenwerking met het OM, ook kiezen voor de 
fiscale transactie.18

8.1.6 Bestuursorganen

Verschillende bestuursorganen, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeen-
ten, provincies en waterschappen kunnen zelfstandig optreden tegen 
overtredingen. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan wetgeving uit de 
Gemeentewet betreffende het aanbieden van afval of aan overtredingen 
van voorwaarden die bij een specifieke vergunning horen. Voor de opspo-
ring van overlastfeiten hebben zij daartoe ook bevoegde BOA’s in dienst. 
Ook zijn er diverse inspecties, zoals de Arbeidsinspectie en de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat en financieel-economische toezichthouders, zoals 
De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(NMa) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die de bevoegdheid 
hebben tegen overtredingen op te treden.
Bestuursorganen kunnen op overtredingen reageren via een volgens het 
bestuursrecht geregelde bestuurlijke boete. Gemeenten kunnen ook vanaf 
2009 of 201019 een zogenoemde bestuurlijke strafbeschikking uitvaardi-
gen. Ook beschikken bestuursorganen over andere bestuursrechtelijke 
handhavingsinstrumenten, zoals bestuursdwang, last onder dwangsom 
en de mogelijkheid een vergunning te wijzigen of in te trekken. Bestuurs-
organen kunnen natuurlijk ook besluiten niet op een geconstateerde over-
treding te reageren.

17 Beleidsbrief voor de Bijzondere Opsporingsdiensten (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 22 maart 
2011).

18 Vanaf medio 2011 wordt deze transactiemogelijkheid vervangen door de fiscale strafbeschikking. 
19 De 4 grote gemeenten maken sinds 1 januari 2009 gebruik van de strafbeschikking; de overige vanaf 

2010.
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8.2 Behandeling van overtredingen in cijfers

In totaal zijn in 2010 circa 639.000 overtredingen door politie, BOA’s en 
RDW langs strafrechtelijke weg behandeld (zie tabel 8.2, 8.3 en 8.11 in bij-
lage 4). Dit aantal daalt al lange tijd gestaag. In 2005 gingen nog 836.000 
langs deze strafrechtelijke weg. Het grootste deel hiervan betreffen (geld-
som)transacties waarmee politie, BOA of RDW zelf de zaak afdoet. In 2010 
ging het om 342.000 transacties via politie en BOA’s en 46.000 via de RDW. 
Vanaf 2010 kan de politie de zaak ook via een strafbeschikking afdoen. 
Dat gebeurde in dat jaar in 40.000 gevallen (figuur 8.1).

Figuur 8.1 Transacties en strafbeschikkingen door politie, BOA’s en 
RDW en bij het OM ingeschreven overtredingen (feiten), 
x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.2, 8.3 en 8.11 in bijlage 4.
Bron: CBS, CJIB

(Geldsom)transacties van politie en BOD betreffen het meest verkeers-
zaken te land (zie figuur 8.2). In 2010 gaat het om 150.000 transacties 
op dit gebied. Dat is aanzienlijk minder dan in 2007, toen dit aantal 
nog 236.000 was. Ook veel transacties berusten op plaatselijke verorde-
n ingen (in 2010 circa 79.000) en op overtredingen van het Wetboek van 
Strafrecht (56.000).
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Figuur 8.2 Door politie en BOA’s bij het CJIB aangeleverde geldsom-
transacties naar soort regelgeving, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.2 in bijlage 4.
Bron: CJIB

Circa 212.000 geconstateerde overtredingen werden in 2010 bij het OM 
ingeschreven en volgden daarmee nog de ‘klassieke’ strafrechtelijke weg. 
Dat is 32% minder dan in 2005, toen het nog om 309.000 overtredingen 
ging (zie figuur 8.1). Het gaat hier om aantallen ‘feiten’. Soms worden meer 
feiten (afzonderlijke overtredingen) bij elkaar gevoegd. Het aantal zaken 
dat in 2010 bij het OM instroomde was dan ook lager: circa 194.000.
Twee derde van deze feiten betreft overtredingen op het gebied van 
verkeer en vervoer. Daaronder vallen de Wet aansprakelijkheidsverzeke-
ring motor rijtuigen (WAM) en de Wet personenvervoer 2000, die onder 
andere betrekking heeft op openbaar vervoer en taxivervoer, en bijbeho-
rende besluiten (zie figuur 8.3).
Het aantal op deze manier behandelde overtredingen neemt tussen 2005 
en 2010 in bijna alle categorieën af. Uitzondering is de WAM, waarbij 
het aantal nog is toegenomen van 53.000 in 2005 naar 55.000 in 2010. 
De daling is – in absolute zin – het sterkst bij de overtredingen van het 
Wetboek van Strafrecht (van 36.000 naar 13.000) en van Algemene Plaat-
selijke Verordeningen (van 67.000 naar 34.000) (zie tabel 8.3 in bijlage 4).

195Overtredingen



Figuur 8.3 Ingeschreven overtredingen bij het OM naar soort regel-
geving, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.3 in bijlage 4.
Bron: CBS

Veel meer overtredingszaken worden via een WAHV-beschikking afge-
daan: 11,0 miljoen in 2010. Dat is overigens een lager aantal dan enige 
jaren geleden. In 2007 piekte het aantal op 12,6 miljoen WAHV-beschik-
kingen. In 2010 ligt het aantal vrijwel op hetzelfde niveau als in 2005. Van 
deze beschikkingen betrof in 2010 76% snelheidsovertredingen en 8% 
parkeerovertredingen (zie figuur 8.4).

Er is geen compleet beeld te geven van de door diverse bestuursorganen 
geconstateerde en bestuursrechtelijk afgehandelde overtredingen. Wel kan 
op basis van diverse bronnen, met name de jaarverslagen van de betrok-
ken instanties, een beeld van een aantal belangrijke ‘spelers’ op dit gebied 
worden verkregen. Het gaat dan met name om de Belastingdienst, de 
uitvoeringsorganen sociale zekerheid, de Arbeidsinspectie, de Voedsel en 
Waren Autoriteit, de dienst Regelingen (van het ministerie van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innovatie), de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
en een aantal belangrijke financieel-economische toezichthouders
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Figuur 8.4 WAHV-beschikkingen naar type overtreding, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.11 in bijlage 4.
Bron: CJIB

(DNB, AFM, NMa, OPTA). De grootste ‘onbekende’ op dit gebied is 
 waarschijnlijk het aantal door gemeenten bestuursrechtelijk geconsta-
teerde en afgehandelde overtredingen, met uitzondering van die op het 
gebied van de sociale zekerheid. Ook de via een naheffing parkeerbelas-
ting door gemeentelijke diensten afgedane parkeerovertredingen blijven, 
bij gebrek aan gegevens op dit gebied, buiten beeld.20 Wel blijken gemeen-
ten in 2010 13.000 zaken via een strafbeschikking af te doen (zie tabel 8.1 
in bijlage 4).
Het aantal door Belastingdienst, uitvoeringsorganen sociale zekerheid 
en genoemde inspecties/toezichthouders bestuursrechtelijk behandelde 
overtredingen bedraagt in 2009 circa 199.000. Dit aantal is in vergelijking 
met het aantal via WAHV of strafrechtelijk behandelde zaken tamelijk 
gering. De Belastingdienst en de uitvoeringsorganen sociale zekerheid 
nemen met elk circa 90.000 overtredingen verreweg het grootste deel voor 
hun rekening. Bij beide is per saldo sprake van een daling na 2005. Het 
aantal door de Arbeidsinspectie geconstateerde overtredingen daalde 
vergeleken met 2007 eveneens en bedraagt in 2010 14.000 (zie figuur 8.5). 
De (relatief kleine) aantallen overtredingen geconstateerd door de finan-
cieel-economische toezichthouders (niet weergegeven in de figuur) zijn 
vanaf 2005 gestegen en kennen een piek in 2009 (zie tabel 8.1 in bijlage 4).

20 De gemeente Rotterdam vermeldt als een van de weinige het aantal ‘parkeerbonnen’ (naheffingen par-
keerbelasting) in 2010: maar liefst 263.000 (Burgerjaarverslag gemeente Rotterdam 2010, p. 23).
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Figuur 8.5 Afgedane overtredingen naar bestuursorgaan, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.1 in bijlage 4.
Bron: CJIB, jaarverslagen diverse bestuursorganen, Integrale Rapportage Handhaving; diverse jaren

8.3 Afdoening door OM via vervolging of op andere wijze

De OvJ beslist hoe verder te handelen bij de door eerdergenoemde 
instanties aan hem voorgelegde overtredingen. Hij kan een transactie 
aanbieden, in de vorm van een taakstraf van maximaal 120 uur of een te 
betalen geldbedrag. Ook kan hij vanaf 2008 via een strafbeschikking een 
geldboete opleggen.21 Daarnaast kan de OvJ beslissen de zaak via een 
 dagvaarding voor de kantonrechter te brengen (zie paragraaf 8.4.1), of niet 
tot vervolging over te gaan, of de zaak te seponeren. De OvJ kan ook aan-
wijzingen geven waaraan de verdachte moet voldoen, zoals het afstand 
doen van goederen.
De OvJ heeft ook te maken met beroepen tegen WAHV-beschikkingen en 
sinds kort met beroepen tegen strafbeschikkingen. Deze zaken komen in 
paragraaf 8.3.2 aan de orde.

8.3.1 Strafrechtelijke afdoening OM naar type

Het betreft hier de beslissingen van het OM over strafzaken betref-
fende overtredingen die worden aangeleverd bij het OM. De belang-
rijkste beslissingen zijn het sepot, de OM-transactie en (sinds kort) de 

21 Hoewel de wet de oplegging van een taakstraf tot 180 uur via een OM-strafbeschikking wel mogelijk 
maakt, is dit onderdeel nog niet in werking getreden.
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OM-strafbeschikking. Ook kan de OvJ beslissen de betrokken persoon te 
dagvaarden en de zaak dus voor de rechter te brengen.
Over het aantal door het OM via een strafbeschikking behandelde over-
tredingen zijn nog geen cijfers bekend.22 Het totale aantal op andere 
wijze door het OM afgehandelde feiten in overtredingszaken is met 33% 
gedaald: van 347.000 in 2005 tot 232.000 in 2010 (zie figuur 8.6). Verreweg 
de meeste zaken worden gedagvaard: in 2010 gebeurde dat bij 81% van de 
feiten. Dat is meer dan in 2005, toen dat bij 62% van de feiten gebeurde. 
Het aandeel van de transacties is de laatste jaren duidelijk teruggelopen, 
maar hier kan sprake zijn van vervanging door de OM-strafbeschikking. 
Het aandeel van sepots en voegingen liep sterk terug.

Figuur 8.6 Door het OM afgedane overtredingen (feiten),* x 1.000
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* Exclusief OM-strafbeschikkingen.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.5 in bijlage 4.
Bron: CBS

Het OM kan bij beroep tegen een WAHV-beschikking besluiten tot 
instandhouding, wijziging of vernietiging van de beschikking.23 Ook kan 
sprake zijn van een niet-ontvankelijkverklaring.

22 Wel is bekend dat het OM in 2010 10.000 zaken via een strafbeschikking afdeed, maar dit kunnen zowel 
overtredingen als misdrijven zijn.

23 Omdat strafbeschikkingen nog van zeer recente datum zijn, zijn over verzetszaken daartegen nog geen 
cijfers bekend.
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Het aantal door het OM behandelde beroepen in het kader van de WAHV 
steeg van 327.000 in 2005 tot 376.000 in 2007, om daarna te dalen tot 
315.000 in 2010, ofwel 4% lager dan in 2005. Het aandeel van vernieti-
gingen en wijzigingen is aanzienlijk: in 2010 ging het om 131.000 zaken, 
ofwel 41% van het totaal (zie figuur 8.7). Wel is sprake van een geleidelijke 
daling, want het aandeel was in 2005 nog 48%. Het aantal niet-ontvanke-
lijkverklaringen is niet zo groot, maar het aandeel ervan nam toe van 5 
naar 8%.

Figuur 8.7 Afdoeningen door het OM bij beroep tegen WAHV-
beschikkingen, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.7 in bijlage 4.
Bron: CJIB

Is de betrokkene het nog steeds niet eens met de WAHV-beschikking, dan 
kan hij beroep aantekenen bij de kantonrechter. Dit gaat voor een tweede 
maal via de OvJ, die dan nog 1 maal de beschikking kan intrekken of door-
sturen. Wordt de WAHV-beschikking in stand gehouden, dan gaat ze naar 
de kantonrechter.
Om een WAHV-beschikking door de kantonrechter te laten behandelen, 
dient de betrokkene een zekerheidstelling te voldoen die gelijk is aan het 
sanctiebedrag, vermeerderd met administratiekosten.24 Deze zekerheid 
moet worden betaald aan het CJIB binnen 2 weken na het instellen van 

24 Art. 11 lid 1 WAHV.
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beroep bij de kantonrechter. Ter zitting zal zowel de betrokkene als een 
vertegenwoordiger van het OM moeten verschijnen om hun zaak te beplei-
ten. Indien de WAHV-beschikking wordt vernietigd, wordt het bedrag van 
de zekerheidstelling teruggestort op de rekening van de betrokkene.

8.4 Berechting

Hier komen 2 typen door de rechter behandelde overtredingszaken aan de 
orde. Enerzijds betreft het strafzaken waarbij het OM langs de ‘klassieke 
weg’ een verdachte van een overtreding dagvaardt. Dat kan het gevolg 
zijn van een zware overtreding, recidive of het niet voldoen aan een trans-
actievoorstel. Daarnaast kan het bij de rechter gaan om (actief ingesteld) 
verzet tegen strafbeschikkingen. De WAHV-beschikkingen zullen hier 
opnieuw apart worden besproken omdat deze een ander proces volgen 
dan de strafzaken.
Als de verdachte niet in wil gaan op een transactievoorstel, dan wordt hij 
alleen gedagvaard als de OvJ de zaak voor de rechter brengt. Bij een straf-
beschikking dient de bestrafte zelf actief verzet in te stellen bij de OvJ. 
Over deze verzetszaken zijn nog geen cijfers beschikbaar.
Allereerst komt de kantonrechter in beeld. Deze behandelt overtredings-
zaken in eerste aanleg, ofwel als strafzaak (paragraaf 8.4.1), ofwel als 
beroep tegen een WAHV-beschikking (paragraaf 8.4.2). In hoger beroep 
doet het gerechtshof hetzelfde: paragraaf 8.4.3 gaat in op de hoger beroe-
pen in kantonstrafzaken en paragraaf 8.4.4 op de hoger beroepen tegen 
WAHV-beschikkingen van de kantonrechter.

8.4.1 Berechting in eerste aanleg

Het aantal door de kantonrechter behandelde strafzaken daalde gestaag 
van 168.000 in 2005 naar 144.000 in 2010, ofwel met 14% (zie figuur 8.8).

In het leeuwendeel van de gevallen spreekt de kantonrechter in dergelijke 
zaken een straf uit. Dit is in 2010 in 92% van de gevallen. In 2005 was dit 
overigens nog in 96% van de zaken het geval. Het aantal vrijspraken ligt in 
2010 op 4%.
Een straf zal veelal een boete inhouden. Het CJIB verwerkte 106.000 
boetevonnissen in dit soort zaken (zie tabel 8.13 in bijlage 4), terwijl het 
aantal door de kantonrechter gegeven straffen/maatregelen circa 132.000 
bedroeg. Er zijn aanwijzingen dat ontzegging van de rijbevoegdheid ook 
een regelmatig toegepaste sanctie is.25

25  Volgens interne informatie van het CBS werd deze sanctie in 2008 in circa 15.000 gevallen toegepast.

201Overtredingen



Figuur 8.8 Afdoeningen van overtredingszaken door de kanton-
rechter, x 1.000

Strafzaken WAHV-beroepen  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.8 en tabel 8.9 in bijlage 4.
Bron: Rvdr, CJIB

Figuur 8.9 Uitspraken door de kantonrechter in WAHV-zaken
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.9 in bijlage 4.
Bron: CJIB
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8.4.2 Behandeling beroepen tegen WAHV-zaken door de rechter

Het aantal door de kantonrechter afgehandelde beroepen tegen WAHV-
beslissingen van het OM is tussen 2005 en 2010 gestegen van 30.000 tot 
34.500, ofwel met 15% (zie figuur 8.8). Overigens kende dit aantal een piek 
in 2008 met 42.500 zaken.
Het aantal beslissingen door de OvJ, anders dan vernietiging, nam in 
dezelfde periode slechts met 4% toe (zie tabel 8.7 in bijlage 4). Het beroep op 
de kantonrechter in dit soort zaken is dus geïntensiveerd. Opvallend is verder 
dat het aantal bekrachtigende uitspraken daalde van 12.400 in 2005 tot 
11.500 in 2010 en daarmee duidelijk achterbleef (zie figuur 8.9). Het aandeel 
van deze uitspraken daalde daarmee van 41% in 2005 tot 33% in 2010.

8.4.3 Hoger beroep bij strafzaken

Tegen strafrechtelijke uitspraken in eerste aanleg met een boetebedrag 
hoger dan € 500 is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. Bij boete-
bedragen onder de € 500 is sinds 2007 een beoordeling vooraf door het hof 
over de mogelijkheid tot hoger beroep vereist.26 Deze strafzaken worden 
behandeld door de gerechtshoven. Het aantal eindarresten in kantonstraf-
zaken daalde van 6.500 tot 3.500, ofwel met 47% (zie figuur 8.10). Deze 
daling is sterker dan die bij uitspraken in eerste aanleg (-14%; zie paragraaf 
8.4.1). Blijkbaar is het aantal hoger beroepen in deze zaken teruggelopen, 
waarschijnlijk als gevolg van de Wet stroomlijning hoger beroep.

Figuur 8.10 Afdoeningen van overtredingszaken door de gerechtshoven
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.10 in bijlage 4.
Bron: Rvdr

26 Het betreft het via de Wet stroomlijning hoger beroep ingevoerde art. 410a Sv.
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8.4.4 WAHV-beschikkingen in hoger beroep

Tegen beslissingen van de kantonrechter in WAHV-beroepen is bij opge-
legde boetebedragen boven de € 70 hoger beroep mogelijk bij het gerechts-
hof in Leeuwarden. In hoger beroep worden bij WAHV-beschikkingen ook 
overwegingen van processuele aard meegenomen die normaal gezien bij 
strafzaken bij de Hoge Raad in cassatie worden behandeld.
Het aantal door het hof behandelde hoger beroepen in WAHV-zaken steeg 
van 2005 tot 2010 van 1.700 naar 2.700, ofwel met 57% (zie figuur 8.10), 
dus duidelijk sterker dan bij de kantonrechter (23%; zie paragraaf 8.4.2). 
Daarbij stijgt het aandeel van toewijzing van het hoger beroep, in de vorm 
van gehele of gedeeltelijke vernietigingen van eerdere uitspraken, van 10 
naar 16% van de uitspraken (zie figuur 8.11). Opvallend is verder het hoge 
percentage niet-ontvankelijkverklaringen: 38% in 2010.

Figuur 8.11 Door het Hof afgedane WAHV-zaken naar soort uitspraak, 
in procenten*
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* Gegevens 2005 niet beschikbaar.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.10 in bijlage 4.
Bron: Rvdr

8.4.5 Cassatie

In het strafrecht heeft de veroordeelde altijd de mogelijkheid om de zaak, 
na uitspraak van het gerechtshof, voor te leggen bij de strafkamer van de 
Hoge Raad. Tijdens cassatie bij de Hoge Raad komen rechtsvragen aan de 
orde met als doel de rechtseenheid en rechtsbescherming te waarborgen. 
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Er wordt niet inhoudelijk op de zaak ingegaan, maar slechts gekeken of de 
juiste procesregels zijn gevolgd en of het recht naar behoren is toegepast. 
Ook bij overtredingszaken heeft de Hoge Raad de bevoegdheid om beslis-
singen van lagere rechters te vernietigen (casseren) als deze procesregels 
niet goed zijn gevolgd. Er zijn vooralsnog geen cijfers beschikbaar over het 
aantal uitspraken in dit soort zaken.

8.5 Tenuitvoerlegging

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden is de lande-
lijke uitvoeringsinstantie die onder andere het administratieve traject van 
de executiefase van overeengekomen transacties en sancties verzorgt. 
Daartoe zijn er afspraken tussen het OM en het CJIB. Het CJIB is een 
agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het CJIB voert in 
opdracht van het OM het overgrote deel van de rechterlijke beslissingen 
en OM-afdoeningen uit.
Alle overeengekomen transacties, WAHV-beschikkingen, beslissingen 
van rechters en opgelegde strafbeschikkingen moeten zo snel mogelijk 
door opsporingsinstanties en OM aan het CJIB ter uitvoering worden 
aangeleverd. Het CJIB verzorgt bij strafbeschikkingen de uitvoering door 
de aangeleverde gegevens te verwerken en de verdachte op de hoogte te 
brengen van de uitgevaardigde strafbeschikking.27 Als de verdachte niet 
in verzet gaat, gaat het CJIB over tot inning van de geldelijke sanctie.
Het CJIB coördineert en executeert ook eventuele andere maatregelen 
(straffen, maatregelen en aanwijzingen) en bewaakt de voortgang en de 
termijnen van tenuitvoerlegging. De executie van jeugdmaatregelen, 
anders dan schadevergoedingsmaatregelen, valt niet onder verantwoorde-
lijkheid van het CJIB, maar van de Raad voor de Kinderbescherming of DJI.
De opbrengsten van de politiestrafbeschikking en de OM-strafbeschik-
king zijn bestemd voor de staatskas. Gemeenten die hebben gekozen voor 
het sanctiestelsel via de bestuurlijke strafbeschikking (in tegenstelling tot 
de bestuurlijke boete) krijgen een deel van de opbrengst van de incasso. 
Voor parkeerfeiten is dit € 25 per boete en voor overlastfeiten is dit € 40. 
Als vordering door een (gerechtelijk) deurwaarder niet leidt tot (volle-
dige) afdoening, dan wordt tenuitvoerlegging via een arrestatiebevel voor 
vervangende hechtenis of lijfsdwang uitgevaardigd.

Verreweg de meeste door het CJIB te verwerken financiële sancties betref-
fen WAHV-beschikkingen: circa 1,1 miljoen in 2010 (zie figuur 8.12). Dit 
aantal vertoonde in 2007 een piek. Daarnaast kreeg het CJIB geleidelijk 
minder geldsomtransacties van politie, BOD en RDW aangeleverd. In 2010 

27 De inning van de in 2011 in te voeren fiscale strafbeschikking zal niet door het CJIB, maar door de 
Belastingdienst zelf worden geregeld.
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waren dit er nog 388.00. Daarnaast ging het om 106.000  boetevonnissen, 
waarbij een scherpe daling vanaf 2007 optreedt. Daartegenover staat 
de opkomst van de strafbeschikking. Via politie en gemeenten ging het 
in 2010 om 40.000 respectievelijk 13.000 strafbeschikkingen. Het aantal 
gevallen waarbij bestuursorganen het CJIB vragen om inning van een 
bestuurlijke boete of dwangsom bedroeg in 2010 13.500. Na een groei 
tussen 2006 en 2009, die deels wordt veroorzaakt doordat meer bestuurs-
organen deze taak aan het CJIB overdroegen, is in 2010 enige daling hierin 
zichtbaar (zie tabel 8.11 in bijlage 4).

Figuur 8.12 Door CJIB te verwerken geldelijke sancties vanwege 
overtredingen,* x 1.000
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* Exclusief OM-strafbeschikkingen. N.B. Het aantal WAHV-bechikkingen is in verhouding tot de 
andere groepen nog met een factor 10 verkleind weergegeven.

Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.11 en tabel 8.13 in bijlage 4.
Bron: CJIB

Eventueel kan bij niet betalen van de opgelegde financiële sanctie worden 
overgegaan tot gijzeling (bij strafbeschikking of WAHV-beschikking) of 
tot vervangende hechtenis (bij een boetevonnis). Een machtiging gijzeling 
kan worden gevorderd en gijzeling kan na het verkrijgen van de machti-
ging bij de kantonrechter worden uitgevoerd. Gijzeling is bedoeld om de 
bestrafte aan te zetten tot voldoening van de opgelegde sanctie en leidt 
niet tot vermindering van het te betalen bedrag.
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Dat is anders bij vervangende hechtenis. De vervangende hechtenis wordt 
toegepast als het niet mogelijk blijkt de opgelegde geldboete geïnd te krij-
gen. De vervangende hechtenis komt dan in plaats van de boete. Ook kan 
de vervangende hechtenis in plaats van een niet naar tevredenheid afge-
ronde taakstraf worden opgelegd. Bij circa 17% van de voor overtredingen 
opgelegde boetevonnissen blijkt sprake te zijn van een vervangende hech-
tenis (zie tabel 8.13 in bijlage 4).
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