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1 SAMENVATTING & CONCLUSIES 

Sinds een aantal jaren blijven de ramingen van de boeten en transacties 

voor verkeersovertredingen achter bij de realisatie. Het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft aan APE gevraagd om 

de tegenvallende opbrengsten van het dossier boeten & transacties m.b.t. 

verkeersovertredingen te analyseren. Dit verkennende onderzoek dient als 

een opzet voor een volgende fase van het onderzoek, dat kwantitatiever 

van aard zal zijn en waarin een schatting van de prijselasticiteit centraal 

staat.  

 

In het kader van dit verkennend onderzoek is een data-analyse uitgevoerd 

over de periode 1994-2010. De beleidsanalyse concentreert zich op de ja-

ren 2008 en later. Tevens is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd, 

waarbij de focus met name ligt op gedragseffecten van diverse maatrege-

len. 

 

De meeste verkeersovertredingen worden afgehandeld binnen de Wet Ad-

ministratieve Handhaving Verkeersovertredingen (Wahv). De sancties die 

worden uitgedeeld in het kader van deze wet worden boetes genoemd. De 

grootste categorieën hierbij zijn snelheidsovertredingen1, rijden door rood 

licht en fout parkeren.  

Indien de overtreding zwaarder is, hierbij valt te denken aan grotere snel-

heidsovertredingen of rijden onder invloed, kan de overtreder een (geld-

som)transactie aangeboden krijgen. Een transactie wordt aangeboden 

door een opsporingsambtenaar, het OM of de politie met als doel strafver-

volging te voorkomen en zodoende tijd en geld te besparen. Sinds 1 maart 

2000 int het CJIB alle financiële transacties. Geldboetevonnissen zijn geld-

boetes opgelegd door de strafrechter. In praktijk zijn dit voornamelijk de 

overtredingen die te zwaar worden geacht om te worden afgehandeld via 

bovenstaande wegen, of overtredingen van recidivisten. Ook deze finan-

ciële vonnissen worden geïnd door het CJIB.  

 

Literatuurstudie 

In de literatuur is weinig informatie vindbaar over de relatie tussen ver-

keersmaatregelen en de inkomsten uit boetes. Onderzoeken concentreren 

zich op de vraag in hoeverre verkeersmaatregelen bijdragen aan de ver-

keersveiligheid en/of aan het milieu (geluidsoverlast, luchtkwaliteit). Een 

                                           
1  Een overschrijding tot 40 km/h op de snelweg en 30 km/h op overige wegen valt onder 

de Wet Mulder. 
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verhoging van de maximumsnelheid lijkt nadelig te zijn voor de verkeers-

veiligheid, maar zal waarschijnlijk wel tijdswinst voor weggebruikers ople-

veren. De eerste resultaten van een proef met invoering van flexibele 

maximumsnelheden in Nederland zijn veelbelovend wat betreft de ver-

keersveiligheid.  

 

Een vergroting van de (objectieve en subjectieve) pakkans vermindert het 

aantal overtredingen. De invoering van een trajectcontrolesysteem op de 

A13 heeft een aanzienlijk effect gehad op het aantal overtredingen. De ef-

fecten van trajectcontrolesystemen op snelwegen lijken daarbij groter dan 

die van snelheidscamera’s op provinciale wegen. Omdat de effecten van 

het trajectcontrolesysteem slechts zijn onderzocht op één specifiek traject 

is terughoudendheid gepast bij algemene uitspraken over de werking van 

trajectcontrolesystemen.  

 

Hoewel deskundigen en Nederlandse overtreders aangeven dat een verho-

ging van de pakkans effectiever is dan een verhoging van de boetes, ge-

ven Nederlandse overtreders aan dat een verhoging van de boete ook ef-

fect zal hebben op hun gedrag. Studies naar het feitelijke gedrag hierover 

geven aan dat de prijselasticiteit beperkt is. Op basis van Israëlische en 

Amerikaanse data is een prijselasticiteit berekend van -0,21. Er zijn ande-

re studies, waaronder Nederlandse, die concluderen dat een verhoging van 

de boetes geen verandering van het gedrag laat zien en dus niet leidt tot 

een vergroting van de verkeersveiligheid. Bij de verhoging van de boetes 

in recente jaren is door het Ministerie van Justitie wél een gedragseffect 

verondersteld dat enigszins hoger lag dan in de literatuur gevonden waar-

de (-0,32). 

De literatuurstudie laat zien dat als er prijselasticiteiten worden gemeten 

deze verschillen per leeftijdsgroep, inkomenscategorie en hoogte van de 

boete. Voorts blijkt uit de literatuurstudie dat tal van externe factoren me-

de van invloed zijn op het gedrag (verkeersinfrastructuur, toezicht, com-

municatie en voorlichting etc.). Bij verder onderzoek dienen deze externe 

factoren te worden geïsoleerd om een robuuste uitspraak te kunnen doen 

over de prijselasticiteit.  

 

Data-analyse 

De cijfers voor Wahv-sancties, geldsomtransacties en boetevonnissen zijn 

apart geanalyseerd.  

Bij de Wahv-sancties kunnen we drie perioden onderscheiden. In de eerste 

plaats de periode tussen 1994 en 2001 waarin sprake was van een on-

stuimige groei van meer dan 20% per jaar. In de tweede plaats de periode 

tussen 2002 en 2007 die zich kenmerkt door een meer beheerste groei 
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van circa 5% per jaar. Ten slotte de periode vanaf 2008 die zich lijkt te 

kenmerken door verdergaande afname van de groei en zelfs daling in de 

instroom. Dat laatste fenomeen heeft zich met name gemanifesteerd in 

2008. De lagere instroom in dat jaar slaat vooral neer bij sancties voor 

snelheidsovertredingen op de snelweg. In 2009 is de instroom weer gesta-

biliseerd maar sinds 2010 heeft de daling zich echter weer voortgezet.  

 

De inkomsten volgen grosso modo deze trend, met dien verstande dat in 

de periode tussen 2002 en 2007 de groei van de inkomsten hoger ligt dan 

de instroom als gevolg van de verhogingen van de sancties. 

 

Snelheidsovertredingen vormen binnen de Wahv-sancties de grootste ca-

tegorie In 2009 bedroeg het aandeel van deze overtredingen ruim drie-

kwart. Binnen de categorie snelheidsovertredingen vanaf 2000 is een dui-

delijke verschuiving zichtbaar naar boetes op de snelweg. Aan deze ten-

dens is in 2008 einde gekomen. Vanaf dat jaar vormen snelheidsovertre-

dingen binnen de bebouwde kom weer de grootste categorie.  

 

Ook de gemiddelde prijs is geanalyseerd. De gemiddelde Wahv-sanctie 

stijgt tussen 2005 en 2009, vooral als gevolg van de verhoogde sanctiebe-

dragen. Als we deze verhogingen buiten beschouwing laten zien we een 

dalende tendens van de gemiddelde Wahv-sanctie.  

 

De gemiddelde omvang van transacties en geldboetevonnissen vertoont 

gedurende de jaren een grillig beeld. Opvallend is voorts de daling in ge-

middelde prijs voor de alcoholovertredingen. Waarschijnlijk wordt de da-

ling in gemiddelde prijs veroorzaakt door minder (zwaar) normoverschrij-

dend gedrag van de weggebruikers. 

 

In het betaalgedrag zien wij geen noemenswaardige verandering over de 

jaren heen. 

 

Tegenover de afnemende groei van de opbrengst van boetes staat een ge-

leidelijke groei van de verkeersintensiteit in Nederland. De handhavings-

capaciteit van de verkeershandhavingsteams (VHT’s) blijft in de be-

schouwde periode relatief constant (25 teams van circa 30fte). Over de 

inzet vanuit de regiokorpsen kunnen geen uitspraken worden gedaan aan-

gezien de regiokorpsen de uren welke aan verkeershandhaving worden 

besteed niet registreren.  
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Beleidsanalyse 

Gedurende 2008–2010 zijn er diverse beleidsmaatregelen genomen die 

(direct) doorwerking hebben op de ontvangsten op het dossier Boeten & 

Transacties. De algemene verhoging en indexatie van de sancties per 1 

april 2008 had als expliciet doel de inkomsten op het dossier te vergroten. 

Toen de opbrengsten van deze maatregel achterbleven bij de raming, is in 

augustus 2009 het optimaliseringsprogramma gepresenteerd. Dit pro-

gramma had als doel de discrepantie tussen raming en realisatie te ver-

kleinen. 

 

Bij het bepalen van het verwachte effect van de algemene verhoging is 

niet op een consistente en geobjectiveerde wijze rekening gehouden met 

gedragseffecten. De verwachte effecten van de maatregelen in het optima-

liseringsprogramma zijn grotendeels bepaald op grond van inschattingen. 

Daarbij is erkend dat het lastig is de effecten van maatregelen hard te on-

derbouwen.  

 

De opbrengsten van de ingezette maatregelen vallen tegen. Hier is een 

veelvoud aan redenen voor: 

a) Maatregelen worden later ingezet dan gepland: zo is de alge-

mene verhoging van de tarieven op 1 april 2008 ingegaan i.p.v. 

1 januari 2008.  

b) Wegvallen van potentiële opbrengsten: in de praktijk blijken 

sommige maatregelen niets op te leveren. Een voorbeeld hier-

van is het ‘sneller’ repareren van kapotte matrixborden. Hier-

voor wordt niet altijd een verklaring geboden.  

c) Ramingen zijn niet ‘hard’ onderbouwd en er is niet of op incon-

sistente wijze rekening gehouden met potentiële gedragseffec-

ten: bij de verhoging van 20% is klaarblijkelijk op een andere 

wijze rekening gehouden met gedragseffecten dan bij de ta-

riefsverhoging en verhogingen van de aanmaningen in 2011 en 

2012.  

d) Er is een breed scala aan diverse externe oorzaken van invloed 

op de inkomsten uit boetes en transacties. De meeste externe 

oorzaken zijn lastig te voorspellen. Zo kunnen gedragseffecten 

worden ingecalculeerd maar dit is lastiger voor plotselinge exo-

gene ontwikkelingen zoals politiestakingen, extreme kou en 

problemen met trajectcontrolesystemen. Aanvullend onderzoek 

is nodig om de invloed van externe factoren in beeld te bren-

gen. 

e) Weinig afstemming en uitwisseling van gegevens tussen instan-

ties die verkeersveiligheid als doel hebben (Landelijk Parket 
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Team Verkeer, LPTV), instanties die verkeersveiligheid als een 

van de doelen hebben (Rijkswaterstaat) en instanties die zich 

bekommeren over de opbrengsten op het dossier (DIRR en 

DFEZ). Deze suboptimale samenwerking zorgde er onder meer 

voor dat maatregelen later werden ingezet dan gepland en dat 

er verschillende inschattingen werden gemaakt van de op-

brengst van de ramingen.  

 

Aanknopingspunten voor vervolgonderzoek 

Verbeteringen in de ramingsystematiek zijn noodzakelijk, zowel in de kwa-

liteit als in het proces. De discrepantie tussen prognose en realisatie dient 

te worden verkleind. Waar afwijkingen tussen realisatie en raming resulte-

ren dienen deze beleidsinhoudelijk te worden verklaard, zodat de transpa-

rantie toeneemt. De richting van de ontwikkeling van inkomsten en in-

stroom moet goed worden voorspeld en trendbreuken dienen tijdig te 

worden gesignaleerd.  

Een aantal verbeteracties kan op korte termijn worden ingevoerd. In de 

eerste plaats termijn dient nagegaan te worden of een trendextrapolatie 

(waarbij de voorspelling wordt doorgetrokken op basis van realisaties uit 

het verleden) als startpunt van de raming kan worden gehanteerd. In de 

huidige ramingsystematiek spelen realisaties geen zichtbare rol.  

In de tweede plaats dient bij de raming van de beleidsrijke component in 

het onderzoek aansluiting te worden gezocht bij de resultaten van be-

staand onderzoek. Zo zou bij de trajectcontroles voor de korte termijn 

voorhands uitgegaan kunnen worden van een percentage limietovertreders 

dat lager ligt dan 1%. Bij de verhoging van boetes zou aansluiting bij be-

staand onderzoek betekenen dat rekening moet worden gehouden met 

een beperkte prijselasticiteit (<0,2%). 

Op de langere termijn verdient het aanbeveling te komen tot een meer 

robuuste raming. Daarbij dient te worden nagegaan welke alternatieven 

denkbaar zijn voor de beleidsneutrale raming. Daarnaast dient bij de be-

leidsrijke raming een meer uitgebreid onderzoek te worden verricht naar 

de omvang en ontwikkeling van de prijselasticiteit van boetes en transac-

ties. Voorts dient ook het onderzoek naar de effecten van trajectcontroles 

te worden uitgebreid.  

Het verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat zeer veel waardevolle in-

formatie beschikbaar is bij een aantal partijen (CJIB, LPTV, RWS), die nu 

niet ten volle wordt benut mede als gevolg van een gebrek aan samen-

werking en afstemming. Voorwaarde om te komen tot meer robuuste ra-

mingen is dan ook een verbeterde communicatie en interactie tussen de 

verschillende partijen met erkenning van elkaars (soms tegengesteld) be-

lang.




