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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.
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2 SUMMARY & CONCLUSIONS 

Since 2008 the revenues of Fines and Transactions from traffic violations 

are lower than expected. Hence, the WODC asked APE to do an explora-

tory investigation on these disappointing revenues. This study consists of 

(1) a literature review, (2) an analysis of trends and (3) a policy analysis.  

 

Background 

In the analysis of the revenues of Fines and Transactions for traffic viola-

tions we make a distinction between (a) WAHV-sanctions, (b) transactions 

and (c) fines. 

Most traffic violations, such as parking and speed violations fall under the 

so-called ‘Dutch act on the administrative enforcement of traffic regula-

tions’ (WAHV-sanctions);  

For heavier traffic violations, such as drunk driving and high speed viola-

tions, road users can get a money transaction. A transaction is offered by 

a criminal investigator to prevent prosecution; 

Fine sanctions are given for heavy traffic violations in which WAHV-

sanctions are insufficient.  

 

Literature review 

Our literature review focuses on the relationship between traffic policies, 

such as changes in speed limits and the price of fines, and the (payment) 

behavior of road users. Our main focus is on the enforcement probability 

and the price elasticity of fines with regard to the number of traffic viola-

tions.  

 

The literature shows that the enforcement probability is the most impor-

tant determinant on the number of traffic violations. If the enforcement 

probability increases the number of traffic violations declines. For example, 

the implementation of fixed average speed checks on the A13 led to a sig-

nificant decrease in the number of traffic violations. The literature on the 

price elasticity of traffic fines is very limited and inconclusive. Only one 

empirical study shows that a 1 percent increase in the cost of fines on av-

erage leads to a 0.21 percent decrease in the number of traffic violations. 

This elasticity is dependent on the age and income of the offenders and 

the size of the fine. Most other studies show no relationship between an 

increase in the costs of fines and the number of traffic violations. Further 

research is necessary to be able to draw solid conclusions regarding the 

price elasticity of traffic fines.  
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Analysis of trends 

We consider the period from 1994 to 2010 and distinguish between (a) 

WAHV sanctions, (b) transactions and (c) fines.  

 

The number of WAHV sanctions increased by 20 percent per year from 

1994 to 2001 and by 5 percent per year from 2002 to 2007. However, sin-

ce 2008 the number of sanctions decreases. Speed tickets are the largest 

component of WAHV sanctions. In 2009, 75 percent of the WAHV sanc-

tions consisted of speed tickets. Therefore the decline is mostly due to a 

lower number of such tickets. The revenue from WAHV sanctions follows 

roughly the same time pattern as the number does. The only difference is 

that the growth in revenues of WAHV sanctions is higher between 2002 

and 2007. The average number of transactions and fines shows an incon-

sistent pattern. Remarkable is the decline in the average price of fines due 

to alcohol violations.  

 

Contrary to the drop in revenues from fines the traffic law enforcement did 

not decrease. During 2004 to 2008 the number of police officers in the so-

called ‘traffic enforcement teams’ stayed almost constant. However, it’s 

unclear how the number of other police officers involved in traffic en-

forcement developed.  

 

Policy analysis 

The policy analysis studies the period from 2008 to 2010. Since 2008 sev-

eral policy measures have been implemented to raise the revenues out of 

Fines and Transactions. In April 2008 there was a 20 percent general in-

crease in the size of traffic fines. But the revenues from this measure were 

disappointing. in August 2009 the ministry of justice  launched a so-called 

‘optimization program’ to turn this adverse trend in revenues. This pro-

gram aimed at a reduction of the discrepancy between expected- and real-

ized- revenues out of Fines and Transactions. The optimization program 

contains several measures such as the placement of 11 digital traffic en-

forcement cameras, 26 extra analog cameras and extra fixed average 

speed checks on highways. The revenues from this optimization program 

were also lower than expected.  

 

There are several reasons for the disappointing revenues from traffic fines 

and transactions: 

The implementation of measures was delayed. For instance, the introduc-

tion of the general increase in fines was delayed by three months. 
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Forecasts of revenues are not based on solid quantitative foundations. The 

way in which the forecasting models take account of behavioral effects of 

policy measures is not time-consistent; 

Revenues from traffic fines and transactions are the outcome of several 

external factors. Most of these external factors are difficult to predict such 

as police strikes, extremely cold weather and technical difficulties with 

fixed average speed check systems; 

The collaboration between organizations responsible for traffic safety (such 

as Rijkswaterstaat2 and national traffic enforcement teams) and organiza-

tions responsible for the revenues from fines and transactions (such as 

DIRR and FEZ within the ministry of Justice) is suboptimal. As a result the 

implementation of several measures was delayed and forecasts of reve-

nues were not made in a consistent fashion.  

 

Starting points for further research 

The literature on the price elasticity of traffic fines is very limited and in-

conclusive. Therefore more extensive research should be done on the price 

elasticity of traffic fines and transactions and the effects of fixed average 

speed control systems;  

The forecast method has to be made more transparent. Discrepancies be-

tween forecasts and transactions must be systematically evaluated. The 

empirical evidence on behavioral effects of policy measures and the price 

elasticity of traffic fines should be integrated in the forecast method.  

Different organizations (such as DIRR, FEZ and national traffic enforce-

ment teams) have a lot of valuable information. This information is not op-

timally used due to a lack of coordination between organizations. There-

fore, improvement of the collaboration between different organizations is a 

critical factor in decreasing the discrepancy between forecast and realisa-

tion.

                                           
2 The executive body of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment 
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3 INLEIDING 

3.1 Aanleiding en probleemstelling 

Vrijwel iedere Nederlander neemt dagelijks deel aan het verkeer. Ver-

keersveiligheid is daarom van groot maatschappelijk belang. Om de ver-

keersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersdoden te beperken zet 

de overheid diverse maatregelen in. Voorbeelden zijn verkeerscursussen, 

het verbeteren van voertuigtechnologie, het veiliger inrichten van wegen, 

voorlichtingscampagnes3 en de handhaving van de verkeersregels. Boetes 

en transacties uit verkeersovertredingen zijn een van de instrumenten om 

de verkeersveiligheid te vergroten. Door normhandhavend op te treden en 

overtredingen te bestraffen met een geldboete wordt getracht de naleving 

te bevorderen. Nederland is een van de meest verkeersveilige landen van 

Europa. 4 

 

De opbrengsten uit boetes en transacties als gevolg van verkeersovertre-

dingen zijn tot 2008 aanzienlijk gestegen. Vanaf 2008 blijven de gereali-

seerde opbrengsten uit deze categorie boetes en transacties achter bij de 

verwachte opbrengsten.  

Het WODC heeft daarom aan APE gevraagd een verkennende studie uit te 

voeren met als doel de mogelijke oorzaken van de tegenvallende opbreng-

sten uit boetes en transacties als gevolg van verkeersovertredingen te 

identificeren.  

 

Grafiek 3.1 laat de ontwikkeling zien van enerzijds de geraamde en ander-

zijds de gerealiseerde ontvangsten. In de grafiek worden steeds de begro-

te ontvangsten voor jaar t vergeleken met de gerealiseerde ontvangsten 

zoals opgenomen in het financieel jaarverslag.5  

 

                                           
3  Meest recente voorbeeld hiervan is de campagne ‘Laat je niet afleiden’, gericht op het 

beperken van het gebruik van elektronische apparaten door automobilisten. 
(www.laatjenietafleiden.nl) 

4  Het aantal verkeersdoden daalde van 1.083 personen in het jaar 2000 naar 720 perso-
nen in 2009. (Bron Website Rijksoverheid: verkeersveiligheid tot 2020 en Kerncijfers 
verkeersveiligheid 2009). 

5  Een overzicht van de prognoses gedurende meerdere jaren is opgenomen in de tabel in 
Bijlage IV. 
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Grafiek 3.1: Begrote en gerealiseerde ontvangsten op het dossier boetes & 

transacties (in mln. euro). 
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Bron: begrotingen en jaarverslagen Ministerie van Justitie 2000-2011. Bewerking 

APE.  

 
De bovenstaande grafiek illustreert dat de groei van de gerealiseerde ont-

vangsten sinds 2008 enigszins afzwakt, maar veel pregnanter is de discre-

pantie tussen raming en realisatie van ontvangsten. Tot 2005 overtreffen 

de realisaties telkenjare de ramingen. Vanaf 2006 kantelt het beeld en 

blijven de realisaties achter bij de ramingen.  

 

De probleemstelling voor dit verkennende onderzoek luidt: 

 

“Welke mogelijke oorzaken zijn er voor de discrepantie tussen geraamde 

en gerealiseerde opbrengsten uit boetes en transacties als gevolg van ver-

keersovertredingen?” 

 

Het WODC heeft gevraagd in dit verkennende onderzoek aandacht te be-

steden aan vijf deelonderwerpen: 

1. Het in kaart brengen van de ontwikkeling van (de inkomsten uit) boe-

tes en transacties a.g.v. verkeersovertredingen over de periode 1994-

2010; 

2. Een beschrijving van ingezette beleidsmaatregelen en effecten daarvan 

op de inkomsten op het dossier boetes en transacties; 
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3. Een beschrijving van het verloop van het handhandhavings- en in-

ningsproces; 

4. Een literatuuronderzoek naar gedragseffecten van ingezette beleids-

maatregelen; 

5. Een beschrijving van de wijze waarop de prognoses tot stand komen en 

mogelijkheden om deze te verbeteren. 

3.2 Afbakening en begrippenkader 

In dit onderzoek richten wij ons op drie sancties m.b.t. verkeer:  

• Sancties uit hoofde van de Wet administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften (Wahv),  

• Transacties, 

• Boetevonnissen.  

 

Centraal hierin staat de ontwikkeling gedurende de periode 1994-2010.  

De ontvangsten op het dossier Boeten & Transacties bestaan voor het 

grootste gedeelte uit Wahv-sancties. In 2009 en 2010 waren deze lichtere 

verkeersovertredingen goed voor 84% van de opbrengsten op het dossier. 

In diezelfde jaren zorgden alle transacties6 voor 10% en alle geldboete-

vonnissen voor 6% van de opbrengsten op het dossier. De relatieve aan-

delen van deze categorieën zijn vrij constant over de jaren heen.  
 

De meeste verkeersovertredingen worden afgehandeld binnen de Wahv, 

ook wel Wet Mulder genoemd. De sancties die worden uitgedeeld in het 

kader van deze wet, zowel bij de staande houdingen als sancties uitge-

deeld op kenteken, worden Wahv-sancties genoemd. De grootste catego-

rieën hierbij zijn snelheidsovertredingen7, rijden door rood licht en fout 

parkeren. Ook het ‘handheld’ bellen, het niet dragen van een gordel of 

helm en APK overtredingen vallen onder deze wet. 

 

Indien de overtreding zwaarder is, bijvoorbeeld grotere snelheidsovertre-

dingen, kan de overtreder een (geldsom)transactie aangeboden krijgen. 

Een transactie wordt aangeboden door een opsporingsambtenaar, het OM 

of de politie met als doel strafvervolging te voorkomen en zodoende tijd en 

                                           
6  Met “alle” transacties en “alle” geldboetevonnissen bedoelen wij ook degene die niet be-

trekking hebben op verkeersdelicten. De aandelen verkeersdelicten in transacties resp. 
geldboetevonnissen zijn relatief constant. Gemeten aan de instroom bedraagt het aan-
deel verkeersdelicten 55% van de totale transacties. Bij geldboetevonnissen schommelt 
dit aandeel tussen de 35% en 40% (zie 5.2.1). Houden we rekening met deze percenta-
ges dan bedraagt het aandeel van de Wahv-sancties in de ontvangsten boetes en trans-
acties verkeer meer dan 90%. 

7  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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geld te besparen. Sinds 1 maart 2000 int het Centraal Justitieel Incassobu-

reau (CJIB) alle financiële transacties. Dit gebeurt middels het Trias-

systeem. Dit systeem bevat meer dan alleen verkeersovertredingen. In dit 

onderzoek beperken wij ons echter tot de verkeersovertredingen. 

Waar men in het verleden ook voor rijden onder invloed een transactie 

aangeboden kon krijgen, valt rijden onder invloed vanaf 1 februari 2008 

onder de noemer strafbeschikking. Dat gaat via de wet OM-afdoening, 

welke ervoor zorgt dat het OM zonder tussenkomst van een rechter ook 

straffen kan opleggen. Op termijn zal de transactie helemaal verdwijnen 

en de strafbeschikking hiervoor in de plaats komen. Verschil tussen laatst-

genoemde en een transactie is de onherroepelijkheid: indien een betrok-

kene niet tijdig reageert op een strafbeschikking dan staat er geen 

rechtsmiddel meer open. Wie niet tegen een strafbeschikking in verzet 

gaat, wordt geacht schuldig te zijn. Daarbij mag het CJIB bij een strafbe-

schikking dwangmiddelen inzetten, in tegenstelling tot bij een transactie8.  

 

Geldboetevonnissen zijn geldboetes 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 financiële vonnissen worden geïnd door het CJIB en 

wel via het Strabis-systeem.  

3.3 Opbouw 

We starten met een literatuuronderzoek in hoofdstuk 4. Centraal thema 

hierin is het effect van verschillende maatregelen (o.a. hoogte van de boe-

te, vergroting van de pakkans, flexibele maximumsnelheden etc.) op het 

gedrag van weggebruikers.  

In hoofdstuk 5 brengen we de ontwikkeling van de inkomsten op het dos-

sier boetes en transacties in kaart. Daarbij maken we een onderscheid 

maken tussen Wahv-sancties, transacties m.b.t. verkeer en boetevonnis-

sen m.b.t. verkeer. In hoofdstuk 6 staan het institutioneel kader en de in-

gezette beleidsmaatregelen centraal. Dit omvat o.a. een bespreking van 

het handhavingproces, mogelijke externe oorzaken voor de daling en een 

beschrijving van de ramingsmethodiek, inclusief aanknopingspunten voor 

verbeteringen.  

                                           
8  Voor meer uitleg over dwangmiddelen zie bijlage I 
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4 LITERATUURSTUDIE 

4.1 Inleiding 

Binnen de beperkte tijd van dit onderzoek heeft APE een verkennende lite-

ratuurstudie uitgevoerd. De focus van deze literatuurstudie ligt op snel-

heidsovertredingen, aangezien dit verkeersdelict veruit het grootste aan-

deel heeft in de instroom van boetes en transacties. De meeste vragen 

hebben betrekking op het effect van maatregelen op gedrag van wegge-

bruikers; wat is het effect van een verandering in snelheidsregels, een 

verhoging van boetes en het effect van de pakkans? Deze effecten worden 

besproken in paragraaf 4.2. De literatuur over betalingsbereidheid komt 

aan bod in paragraaf 4.3, terwijl de meerjarige effecten worden besproken 

in paragraaf 4.4. 

4.2 Effecten op het gedrag van weggebruikers 

4.2.1 Verhoging van de maximumsnelheid  

Over de effecten op de verkeersveiligheid van een verhoging van de 

maximumsnelheid is discussie. Sommige onderzoeken (aldus Goudappel 

Coffeng BV, 2010a en Houston, 1999) komen tot de conclusie dat een ver-

hoging tot meer onveiligheid zou leiden in het verkeer. Verhoging van de 

maximumsnelheid reduceert de reactietijd en vergroot de kans op een fa-

tale afloop van het ongeluk. Echter, Lave en Elias (1994) beargumenteren 

dat een hogere maximumsnelheid tot substitutie leidt: er stroomt meer 

verkeer van het onderliggend wegennet naar de snelwegen hetgeen de 

eerstgenoemde wegen veiliger zou maken. Houston (1999) onderzocht de 

effecten van de verhoging van de maximum snelheid op de Amerikaanse 

snelwegen (de rural interstate highways), ingevoerd in 1987 en vond em-

pirisch bewijs voor de theorie van Lave en Elias. De snelwegen zelf worden 

onveiliger, maar het verkeer in zijn totaliteit werd veiliger door verhoging 

van de maximumsnelheid. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat 

dit onderzoek uitgaat van gedateerde gegevens in Amerika, een land dat 

bovendien een andere wegindeling kent dan Nederland. In Nederland heb-

ben de snelwegen al een sterk regionale functie. Mede op basis van inter-

views verwacht APE dat verhoging van de maximumsnelheid niet een om-

vangrijk substitutie-effect zal hebben. 
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Goudappel Coffeng BV (2010a) heeft de invoering van geplande verhoging 

van de maximumsnelheid naar 130 km/h op snelwegen doorberekend met 

hun Nationaal Verkeersmodel. Volgens dat model zullen automobilisten die 

bereid zijn een bepaalde tijd te besteden aan reizen, grotere afstanden 

gaan afleggen, wat leidt tot 3% meer autokilometers. Tevens zullen foren-

sen de overstap van de trein naar de auto maken, maar het aantal extra 

autokilometers hierdoor is beperkt. Het aantal dodelijke ongevallen zal 

volgens het model toenemen met vijftien per jaar en het aantal letselon-

gevallen met 200 per jaar.  

Vanuit de politiek is kritisch gereageerd op de in het rapport gehanteerde 

uitgangspunten. VVD–kamerlid Charlie Aptroot noemt het rapport van 

Goudappel Coffeng BV ‘prutswerk van een linkse anti-autoclub’ en wijst op 

de veronderstelling in het rapport dat de verhoging van de maximum snel-

heid doorgevoerd wordt op alle wegen waar nu een snelheidslimiet van 

120 km/h geldt, terwijl als die verhoging onverstandig is, de snelheid op 

120 km/h wordt gehouden, aldus Aptroot (Trouw, 2 november 2010).9 

Voorts wijst hij op de ervaringen in Denemarken, waar in 2004 de snelheid 

op de helft van alle snelwegen van 110 naar 130 km/h werd verhoogd. De 

gemiddelde snelheid op deze wegen steeg heel licht van 120 km/h naar 

121 km/h. Op de wegen waar de maximum snelheid niet was verhoogd, 

daalde de gemiddelde snelheid van 122 naar 119 km/h.  

Echter, naar de mening van APE kan de Deense ervaring niet zonder meer 

worden doorvertaald naar Nederland. De controle op snelheid was in De-

nemarken vóór de verhoging beperkt getuige ook het grote verschil van 

tien kilometer tussen de feitelijke snelheid en de toegelaten snelheid. Te-

gelijkertijd met de snelheidsverhoging in Denemarken is de voorlichting 

langs de weg verbeterd, het politietoezicht toegenomen en zijn de boetes 

verhoogd. Dat heeft er mede toe geleid dat de gemiddelde snelheid nau-

welijks is toegenomen. In Nederland bestaat op de snelwegen een uitge-

breid stelsel van snelheidscontroles en gaat het invoeren van een hogere 

maximumsnelheid niet gepaard met een vergroting van de handhavings-

capaciteit, waar dat in Denemarken wel het geval was.  

Bovendien heeft Denemarken een veel lagere bevolkingsdichtheid dan Ne-

derland. Ook Henk Meurs, hoogleraar ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit 

aan de Radboud Universiteit, is van mening dat de situatie lastig te verge-

lijken is. (Trouw, 2 november 2010)10.  

 

Het Planbureau voor de leefomgeving (2010) heeft een analyse van het 

regeerakkoord VVD-CDA gemaakt. Met betrekking tot de verhoging van de 

                                           
9    http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3278685.ece/VVD_Rapport_over_130_is_prut

swerk_van_linkse_anti-autoclub_.html 
10  ibid. 
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maximum snelheid op snelwegen, geeft het Planbureau aan dat de effec-

ten hiervan sterk afhankelijk zijn van de invulling van deze plannen. Het 

valt te verwachten dat de geluidshinder omhoog gaat en daarmee ook de 

kosten voor de eventuele maatregelen deze geluidshinder te verminderen. 

Tevens kan er spanning ontstaan met de luchtkwaliteitseisen rondom ste-

den. Naar verwachting zal het aantal verkeersslachtoffers toenemen. Te-

genover deze negatieve effecten staat de tijdswinst van de automobilist 

die op rustige momenten kan worden geboekt.  

 

Hoewel er voor zover wij weten geen onderzoek is gedaan naar de invloed 

op de opbrengsten, lijkt het voor de hand liggend dat de opbrengsten van 

boetes en transacties bij een hogere maximumsnelheid – en onder overi-

gens gelijkblijvende omstandigheden – zullen afnemen. Dit omdat een ge-

deelte van de weggebruikers de snelheid niet aan zal passen aan de ver-

hoogde maximumsnelheid en daardoor minder (zware) overtredingen be-

gaat.  

4.2.2 Verlaging van de maximumsnelheid 

Om de geluidsoverlast te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren is 

in 2002 de maximumsnelheid op de A13 bij Overschie verlaagd van 100 

naar 80 km/h, tegelijk met een intensivering van het toezicht. Uit een eva-

luatie van de maatregel komt naar voren dat de gemiddelde snelheid aan-

zienlijk is gedaald.11 Voor invoering van de maatregel lag de gemiddelde 

snelheid van het personenverkeer in de daluren rond de 100 km/h en van 

het vrachtverkeer rond de 90 km/h. Dit is teruggebracht tot een gemid-

delde van net onder de 80 km/h. Hierdoor is er minder spreiding in de 

snelheid van het verkeer en zijn ook de snelheidsverschillen tussen de rij-

stroken aanzienlijk gedaald. Het verkeersbeeld op het wegvak is hierdoor 

rustiger geworden. 

Een belangrijk onderdeel van de snelheidsmaatregel is de handhaving van 

de snelheid van 80 km/h. Als handhavingsysteem is gekozen voor een au-

tomatische trajectcontrole met digitale camera’s. De eerste weken na in-

voering van de maatregel lag het aantal overtreders op 6.000 per dag. Na 

verloop van tijd heeft dit aantal overtreders zich gestabiliseerd op het ni-

veau van 700 à 800 op een werkdag en zo’n 1000 à 1100 overtreders op 

een weekenddag. Daarmee is in beide gevallen het aantal overtreders 

minder dan 1% van de totale verkeersstroom.12 

 

                                           
11  Evaluatie 80 km/uur-maatregel A13 Overschie, Doorstroming en Verkeersveiligheid, 

Rijkswaterstaat Directie Zuid- Holland, afdeling VIV, mei 2003. 
12  Op. cit., blz. 15. 
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4.2.3 Invoeren van flexibele maximumsnelheden 

Rijkswaterstaat is op verschillende rijkswegen in Nederland proeven ge-

start met dynamische maximumsnelheden. De geldende maximumsnelheid 

wordt dan aangepast aan ‘onverwachte en wisselende situaties’ zoals het 

weer, drukte of een ongeval. Eind 2010 is er nog een proef gestart op de 

A20. Een integrale evaluatie naar de gevolgen voor het verkeer en het ge-

drag van de weggebruikers is momenteel in uitvoering, maar de eerste 

bevindingen over de A12 zijn al gepubliceerd13. De voorlopige resultaten 

van Rijkswaterstaat indiceren dat er beduidend minder schokgolven14 

plaatsvinden. Weggebruikers hielden zich aan de getoonde snelheidslimiet, 

ook al was dat voordat zij zelf daadwerkelijk last ondervonden van de ver-

anderende omstandigheden (bijv. het weer). Deze snelheidsaanpassing 

verloopt daardoor veel geleidelijker. Bovendien zorgden deze aangepaste 

maximumsnelheden voor minder grote snelheidsverschillen tussen de rij-

stroken. Rijkswaterstaat concludeert dat dit kleinere verschil in snelheden 

gunstig is voor de verkeersveiligheid. Ook in de interviews die APE heeft 

gehouden, is naar voren gekomen dat een kleiner verschil in snelheid zou 

leiden tot minder ongelukken.  

 

Tot andere bevindingen komen Steel et al. (2005) in een project in Was-

hington waar flexibele maximumsnelheden zijn ingevoerd. Het bleek dat 

automobilisten daar zo hard mogelijk rijden en zelf nauwelijks letten op 

externe omstandigheden (bv. het weer wat het gevaarlijk maakt om hard 

te rijden). Daar waar flexibele maximumsnelheden waren ingevoerd, was 

de gemiddelde snelheid lager, maar het verschil in snelheden hoger.  

 

Over de gevolgen voor de opbrengsten van invoering van flexibele snelhe-

den wordt in de literatuur geen informatie gegeven.  

 

4.2.4 Vergroting van de pakkans 

Het Verwey Jonker Instituut (2009) heeft onderzocht hoe overtreders de 

pakkans in Nederland inschatten voor verschillende overtredingen en op 

diverse wegen. Op de meeste wegen schat het merendeel van de overtre-

ders de pakkans op snelheid in als neutraal (niet groot, niet klein). Een 

uitzondering hierop is een weg binnen de bebouwde kom (30 km/h), waar 

de kans door de meeste snelheidsovertreders klein tot zeer klein wordt 

                                           
13  http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/innovatie_en_onderzoek/dynamische_maximum-

snelheden/ proeven/index.aspx 
14  Schokgolven ontstaan doordat automobilisten bij file onverwachts hard moeten remmen 

om vervolgens weer op te trekken. 
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geschat. De pakkans bij alcoholovertredingen wordt lager geschat dan bij 

snelheidsovertredingen.  

De inschatting van de pakkans heeft onder deze respondenten geen in-

vloed op hun antwoord op de vraag of ze voortaan minder vaak te hard 

zullen rijden. Dat is wel het geval bij de alcoholovertreders: hoe hoger de 

geschatte pakkans, hoe vaker wordt gezegd nooit meer met alcohol op te 

zullen rijden.  

 

Goudappel Coffeng (2010b) heeft automobilisten (niet per se overtreders) 

geïnterviewd en de inschatting van de pakkans op snelheid komt overeen 

met het beeld dat de overtreders uit het voorgenoemde onderzoek geven. 

Echter, met betrekking tot de pakkans van alcohol zijn er grote verschillen 

in inschatting te vinden tussen beide onderzoeken. De overtreders schat-

ten de pakkans veel groter in dan de automobilisten uit het Goudappel 

Coffeng onderzoek. In het onderzoek van Goudappel Coffeng (2010b) 

wordt de pakkans op alcoholovertredingen vele malen lager geschat dan 

de pakkans op snelheidsovertredingen, ongeacht de wegsoort. In tabel 4.1 

zijn de ingeschatte pakkansen weergegeven. 

 

Tabel 4.1: Inschattingen van pakkans volgens de geïnterviewde overtre-

ders uit Verwey Jonker Insituut (2010) en geïnterviewde automobilisten uit 

Goudappel Coffeng (2010b).  

 Snelheid 

 Rood licht Alcohol Auto- 

snelweg15 

100 km/h 

weg 

80 km/h 

weg 

50 km/h 

weg 

30 km/h 

weg 

Goudappel Coffeng (2010b): 

(zeer) groot 17% 5% 25% - 28% 23% 10% 

neutraal 33% 14% 36% - 37% 34% 22% 

(zeer) klein 47% 78% 37% - 28% 41% 66% 

Verwey Jonker Instituut (2010)16:  

(zeer) groot - 23% 24% 27% - 31% 15% 

neutraal - 38% 45% 46% - 34% 25% 

(zeer) klein - 40% 31% 28% - 36% 61% 

Bron: Goudappel Coffeng (2010b) en Verwey Jonker Instituut (2010). 

 

In een ander onderzoek heeft Significant (2008) een conceptueel model 

opgesteld waarin normoverschrijdend gedrag wordt bepaald door drie fac-

                                           
15  Goudappel Coffeng (2010b) neemt hierbij alle autosnelwegen, Verwey Jonker Instituut 

(2010) alleen de snelwegen met een maximumsnelheid van 120 km/h. 
16  Overtreders konden in dit onderzoek kiezen uit 5 mogelijkheden. APE heeft om de verge-

lijking tussen de onderzoeken te vergemakkelijken zeer groot en groot samengevoegd 
tot (zeer) groot. Idem voor klein. 
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toren: de subjectieve pakkans, situatieafhankelijke naleving van verkeers-

regels en ‘per ongelukjes’17. De subjectieve pakkans wordt onder andere 

bepaald door de objectieve pakkans, zichtbaarheid en type handhaving. 

Een toenemende (subjectieve) pakkans leidt volgens het model van Signi-

ficant tot minder normoverschrijdend gedrag. 

Steun voor deze opvatting wordt gevonden in de resultaten van Neder-

lands onderzoek naar de effectiviteit van snelheidscamera’s op provinciale 

wegen. De resultaten laten een forse daling van het percentage limietover-

treders zien. De limietovertredingen nemen af met 45 à 70%.18 Het per-

centage overtreders blijft bij deze vorm van cameratoezicht met 10-15% 

beduidend hoger liggen dan bij traject controles op snelwegen (minder dan 

1% op A13). 

 

Volgens een onderzoek uit 2009 van de Stichting Wetenschappelijk Onder-

zoek Verkeersveiligheid (SWOV) wordt het, wanneer er eenmaal een be-

paald niveau van toezicht en straf is bereikt, lastiger om een gedragseffect 

te bereiken. Zo vond Mathijssen (2005) dat een verdubbeling van het toe-

zichtniveau op rijden onder invloed tot een kwart minder overtredingen 

leidt. Er is dus een steeds grotere toezichtscapaciteit nodig om een steeds 

kleiner absoluut effect (in termen van aantallen overtredingen) te berei-

ken. De marginale rate of return van een extra eenheid toezicht is dus niet 

constant, maar neemt af. 

 

4.2.5 Hoogte van de boete 

Het Verwey Jonker Instituut (2009) heeft een enquête uitgezet onder 

mensen die een snelheidsboete of een boete voor het rijden met een te 

hoog alcoholpromillage hebben ontvangen. Gevraagd naar de effectiviteit 

van een aantal voorgelegde maatregelen worden (hogere) boetes het 

meest genoemd. De door Verwey Jonker Instituut geïnterviewde experts 

zien echter hogere boetes niet als de meest effectieve manier om overtre-

dingen terug te dringen. Zowel respondenten van politie als OM geven aan 

dat de verkeerssancties voor snelheidsovertredingen al relatief hoog zijn 

en niet in verhouding staan tot andere strafbare feiten. Zij geven wel aan 

voorstander te zijn van sancties naar draagkracht.  

                                           
17  Het ‘per ongelukje’ wordt gedefinieerd als een onbedoelde overtreding. 
18  Oei & Polak (1992) constateren een daling van het percentage limietovertreders van 38% 

naar 11% bij een combinatie van vaste snelheidscamera's, voorwaarschuwing en snel-
heidsfeedbackborden. Onderzoek van Goldenbeld & Van Schagen,(2005) bevestigt dit 
beeld. In de periode 1998-2002 leidde de inzet van mobiele camera’s op provinciale we-
gen in Friesland tot een afname van het percentage overtreders van 27,4% naar 15,6% 
(bron: SWOV factsheet, de werking en effecten van snelheidscamera’s). 
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Ook volgens SWOV (2009) laten de meeste studies zien dat als de straffen 

al op een redelijk hoog niveau liggen, het verzwaren van de straf voor rij-

den onder invloed nauwelijks effect heeft. Het feitelijke gedrag zou dus 

afwijken van het beleden gedrag zoals bijv. naar voren komt uit de enquê-

tes van het Verwey Jonker Instituut. Die afwijking kan wellicht worden te-

ruggevoerd op sociaal wenselijke antwoorden van respondenten die naar 

hun beleden voorkeur wordt gevraagd.  

 

Significant (2008) heeft een model opgesteld dat, zoals gezegd, uitgaat 

van drie factoren die normoverschrijdend gedrag bepalen: subjectieve 

pakkans, situatieafhankelijke naleving van verkeersregels en ‘per ongeluk-

jes’. De situatieafhankelijke naleving van verkeersregels wordt op zijn 

beurt weer bepaald door vier factoren: 

a. het karakter van de verkeersdeelnemer; 

b. het type sanctie; 

c. de weginrichting; 

d. de effectiviteit van de executie. 

 

Hoewel niet expliciet genoemd in het rapport, zit de hoogte van de boete 

zijdelings in factor b): het type sanctie. Daaruit leiden wij af dat Significant 

de aanname gemaakt heeft dat de hoogte van een boete indirect invloed 

heeft op het normoverschrijdend gedrag. Deze aanname is gemaakt in de 

klankbordgroep en op basis van effecten in het buitenland.  

Tegen deze achtergrond zal het niet verbazen dat Significant n.a.v. de 

destijds geplande 20% verhoging van de boetes in het coalitieakkoord 

Balkenende IV, concludeert dat het effect hiervan op het rijgedrag beperkt 

zal zijn en bovendien van tijdelijke aard. Significant verwachtte dat de 

lichte daling in boetes niet structureel zou zijn wegens gewenning aan de 

hogere bedragen. Wat daadwerkelijk de gevolgen waren van de verhoging 

verkeersboetes in 2008, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

 

Volgens Mathijssen (1994) hebben de in Nederland in 1992 verhoogde 

straffen voor het rijden onder invloed geen merkbaar gunstig effect gehad 

op het alcoholgedrag in het verkeer.  

 

Ook Moffat en Poynton (2007) vonden in Wales geen samenhang tussen 

de hoogte van een boete voor een verkeersovertreding en de kans dat een 

overtreder opnieuw voor de rechter moest verschijnen.  

In Noorwegen heeft een verhoging van de snelheidsboetes met 100-150% 

tijdens de jaren 1995-2004 niet gezorgd voor beter rijgedrag (Elvik en 

Christensen, 2007) en in Finland is aangetoond dat waarschuwingsbrieven 

gestuurd per post net zo effectief waren als verkeersboetes bij een staan-
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dehouding om snelheidsovertredingen te verminderen (in Mäkinen et al., 

2003). Prof. Rothengatten meende zelfs dat het aanspreken van iemand 

op zijn gedrag effectiever was dan een acceptgiro na 6 weken.19 

 

Bar-Ilan en Sacerdote (2001) vonden wel een empirisch verband tussen 

de hoogte van de boetes en het aantal boetes voor roodlicht-overtredin-

gen. Zij gebruiken zowel data uit Israel als uit de Verenigde Staten.20 De 

prijselasticiteit ligt gemiddeld rond de -0,2 en is leeftijdsafhankelijk en in-

direct inkomensafhankelijk. Het blijkt dat voor jongeren (tussen de 17-30 

jaar) in Israël een prijselasticiteit geldt van -0,36, veel hoger dan de elas-

ticiteit bij ouderen. Ook blijken mensen met oude auto’s gevoeliger voor 

een verhoging van boetes dan automobilisten met nieuwe auto’s. Hieruit 

wordt in de studie geconcludeerd dat de financiële situatie van automobi-

listen een rol speelt bij de prijsgevoeligheid.  

Hoewel er dus wel een verband is aangetoond, is de gevonden prijselasti-

citeit relatief klein.  

Toch meent de heroverwegingswerkgroep Veiligheid en terrorisme (2010) 

dat het verhogen van geldboetes bij kan dragen aan naleving van de re-

gels, zeker bij overtredingen met een hoge pakkans. Het heroverwegings-

rapport raamt dat een verdubbeling van alle financiële sancties (boete, 

transacties en Wahv-sancties) naar schatting leidt tot € 195 mln. aan ex-

tra inkomsten, rekening houdend met het te verwachten gedragseffect. 

Een onderbouwing van de grootte van het gedragseffect ontbreekt in het 

rapport van de heroverwegingswerkgroep. 

 

Concluderend kunnen wij stellen dat uit (buitenlands) literatuuronderzoek 

naar voren komt dat verkeersboetes een beperkte prijselasticiteit kennen 

die maximaal – 0,2 bedraagt. Nader onderzoek in de vervolgfase van dit 

onderzoek zou inzicht moeten geven in de gevoeligheid voor veranderin-

gen van boetes in Nederland.  

 

4.3 Betalingsbereidheid 

Significant (2008) beargumenteert dat het betaalgedrag wordt bepaald 

door de financiële situatie van de overtreder en, in mindere mate, door de 

mate van acceptatie van een boete. Significant meent dat de hoogte van 

een boete de snelheid van betalen beïnvloedt. Een verhoging van boetes, 

                                           
19  http://www.intermediair.nl/artikel//76934/de-feiten-bekeuringen.html 
20  In de VS hebben ze data voor rood-licht overtredingen waarbij de boetes zijn verhoogd 

$104 naar $271. In Israel zijn de boetes voor rood-licht overtredingen verhoogd van 
$122 naar $305 (omgerekend naar Amerikaanse dollars). In Israel ging deze verhoging 
gepaard met diverse andere maatregelen om overtredingen te voorkomen.  
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kan namelijk leiden tot een groter aantal overtreders dat de boete niet (di-

rect) kan betalen. Ook meent Significant (2008) dat een hogere acceptatie 

leidt tot meer betalingen.  

 

SWOV (2009) meent dat geloofwaardige snelheidslimieten ertoe leiden dat 

automobilisten zich vaker aan de snelheidslimiet houden. Het verband tus-

sen acceptatie en geloofwaardige snelheidslimieten is nog niet aange-

toond, maar lijkt voor de hand liggend.  

 

4.4 Meerjarige effecten van maatregelen 

De meeste eerder genoemde onderzoeken gaan niet in op de duur van het 

effect van de besproken maatregelen. Het rapport van Significant (2008) 

doet dat wel expliciet en stelt dat een verhoging van de boetes slechts een 

tijdelijk effect heeft.  

Het onderzoek van het Verwey Jonker Instituut (2009) laat een gemengd 

beeld zien m.b.t gedragseffecten. Er is een handvol snelheidsovertreders 

(2,5%) die aangeven nooit meer te hard te zullen rijden. Dertien procent 

van de overtreders geeft aan al nooit te hard te rijden21. Een ander deel, 

34%, is van plan minder vaak te hard te rijden. Echter, de helft van de 

snelheidsovertreders zegt zijn gedrag niet aan te passen.  

Bij de alcoholovertreders is het gedragseffect van een sanctie groter vol-

gens de uitkomsten van de enquêtes. Bijna de helft van de alcoholovertre-

ders zegt nooit meer met alcohol op te gaan rijden. Bijna een kwart van 

de alcoholovertreders geeft aan dat, buiten deze ene keer, al nooit te 

doen. Tien procent zegt zijn gedrag niet te zullen aanpassen, terwijl een 

enkeling (2,5%) zegt vaker met alcohol op te gaan rijden. 

4.5 Conclusies 

De literatuur over normoverschrijdend gedrag in het verkeer richt zich 

vooral op de gevolgen voor de verkeersveiligheid en het milieu (geluids-

overlast, luchtkwaliteit). Er is relatief weinig onderzoek verricht naar de 

relatie tussen sancties (en veranderingen daarin) en de omvang en de 

aard van verkeersovertredingen.  

Het literatuuronderzoek toont aan dat er nog niet op alle hier besproken 

terreinen consensus bestaat. Veel genoemde onderzoeken hebben tevens 

                                           
21  Hiermee kan bedoeld worden dat men buiten deze ene keer niet te hard rijdt of dat het 

een boete op basis van kenteken is en iemand anders in het voertuig reed. 
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betrekking op het buitenland en daarom is voorzichtigheid geboden met 

het doortrekken van de conclusies naar de Nederlandse situatie. 

 

De invloed van een verhoging van maximumsnelheden is sterk afhankelijk 

van de vormgeving van de maatregel (incl. handhaving). Een rapport van 

Goudappel Coffeng (2010a) leidt tot de conclusie dat een verhoging van de 

maximumsnelheden in Nederland zou leiden tot drukkere wegen en meer 

verkeersdoden en gewonden. Goudappel Coffeng (2010a) neemt aan dat 

op alle snelwegen waar nu 120 km/h geldt als maximumsnelheid, 130 

km/h gaat gelden. De gevolgen van de verhoging van de maximumsnel-

heid voor het aantal overtredingen komen in dit rapport niet aan de orde. 

 

Invoering van flexibele maximumsnelheden lijkt een gunstig effect te heb-

ben op de verkeersveiligheid, aldus de proef met dynamische snelheden 

van Rijkswaterstaat. Hoewel deze proef nog niet is afgerond, zijn de voor-

lopige resultaten al zeer positief. 

 

Er is een negatieve samenhang tussen de (objectieve dan wel subjectie-

ve)22 pakkans en het aantal overtredingen. Dit blijkt zowel uit studies over 

feitelijk gedrag als uit de response op enquêtes van overtreders in Neder-

land. De gevolgen van een verandering van de pakkans op het aantal 

overtredingen is afhankelijk van het niveau van de pakkans. Hoe hoger het 

niveau van de pakkans, hoe geringer het effect op de overtredingen bij 

een marginale verhoging van de pakkans. Dit verklaart mede het grote 

verschil tussen alcohol- en snelheidsovertredingen. De pakkans op snel-

heid in Nederland is volgens deskundigen en overtreders groter dan de 

pakkans op alcohol. 

Hoewel het aantal overtredingen zeker zal dalen bij een grotere pakkans, 

kunnen we gegeven het verkennende karakter van deze studie nu nog 

geen uitspraak doen over de grootte hiervan noch over de kostenbaten 

analyse.  

  

De deskundigen uit het Verwey Jonker onderzoek zien een vergroting van 

de pakkans als effectiever om gedragsverandering in het verkeer te ont-

lokken dan een verhoging van de boetes. Toch geven Nederlandse over-

treders (zowel snelheids- als alcoholovertreders) aan dat de hoogte van de 

boete wel degelijk effect heeft op hun gedrag. 

Echter, wat betreft de feitelijke gedragsverandering is er nog geen consen-

sus in de literatuur. Enkele onderzoeken tonen aan dat er een bescheiden 

prijselasticiteit is (gemiddeld -0,2), waar andere onderzoeken concluderen 

dat een verhoging van de boetes geen verandering van het gedrag laat 

                                           
22  De subjectieve pakkans hangt nauw samen met de objectieve pakkans. 
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zien en dus niet leidt tot een verhoging van de verkeersveiligheid. Uit Ne-

derlands onderzoek komt naar voren dat de invoering van snelheidscame-

ra’s een aanzienlijk effect heeft op het aantal overtredingen. De effecten 

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.  

 

Naar de meerjarige effecten van maatregelen is nog weinig onderzoek ge-

daan, net zoals naar de betalingsbereidheid. De redenering van Significant 

(2008) dat hogere boetes leiden tot meer mensen die de boete niet kun-

nen betalen en dus een lagere betalingsbereidheid lijkt plausibel.  
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5 ONTWIKKELING INKOMSTEN UIT BOETES EN TRANS-

ACTIES 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk brengen we de historische ontwikkeling in kaart van het 

dossier Boeten & Transacties. Het betreft Wahv-sancties, transacties 

m.b.t. verkeer en geldboetevonnissen m.b.t. verkeer.23 OM strafbeschik-

kingen m.b.t. alcohol komen aan bod bij bespreking van de transacties.  

We brengen de instroom en inkomsten (paragraaf 5.2.2) in kaart, de ge-

middelde sanctie (paragraaf 5.2.3) en het betaal- en beroepsgedrag van 

overtreders (paragraaf 5.2.4). 

Voor Wahv-sancties lopen de analyses van 1994 tot 2010 of, indien de 

aangeleverde gegevens dit niet toelaten, een zo groot mogelijk tijdsinter-

val hiertussen. Voor transacties24 en geldboetevonnissen heeft APE de be-

schikking over cijfers tot en met 2009. Tenzij anders vermeld, komen de 

onderliggende data in deze paragraaf van het CJIB en heeft APE daarop 

berekeningen uitgevoerd. 

5.2 De instroom ontleed 

5.2.1 Ontwikkeling aantallen boetes en transacties 

Wahv-sancties instroom 

Wahv-sancties vormen de grootste categorie binnen het dossier Boeten & 

Transacties. In 2009 en 2010 bedroeg het aandeel van de Wahv-sancties 

84% van de totale opbrengsten op het dossier.  

De instroom Wahv-sancties bij het CJIB is in een aantal grafieken in beeld 

gebracht.25 We zien een grote jaarlijkse stijging in de totale instroom tus-

sen 1994 en 2001. Vanaf 2002 stijgt de instroom minder snel en zien we 

af en toe ook een daling. Deze dalingen in instroom komen voor in 2004 

                                           
23  Aangezien strafboetevonnissen lastig op te splitsen zijn in verkeer en niet-verkeer, heeft 

het CJIB bij het aanleveren van de data gebruik gemaakt van de zwaarste delict metho-
de. 

24  Alleen de feitgecodeerde transacties zijn meegenomen. Transacties die door het OM zijn 
aangeleverd zijn niet meegenomen. 

25  In bijlage II. zijn de jaarlijkse procentuele groeicijfers opgenomen. 
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(-2%), in 2008 (-8%) en in 2010 (-7%). De mogelijke oorzaken voor de 

daling in 2008 komen aan bod in hoofdstuk 6.  

 

Grafiek 5.1: totale aantal Wahv-sancties per jaar in miljoenen. 
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Splitsen we de instroom op in feitgroep (snelheid, parkeren, rood licht, 

overig) dan valt op dat snelheidsovertredingen veruit de grootste groep 

vormen in Wahv-sanctie instroom (zie tabel 5.1).  

 

Tabel 5.1: aantal Wahv-sancties uitgesplitst in snelheid, parkeren, rood 

licht en overig 

 Jaar Snelheid Parkeren Rood licht Overig 

Waarde 1996 2.035.191 848.460 218.014 617.145 

1997 145 100 108 100 

1998 168 104 104 118 

1999 215 111 111 129 

2000 278 114 127 146 

2001 331 124 147 176 

2002 340 132 152 188 

2003 376 139 177 220 

2004 357 133 174 258 

2005 391 123 184 255 

2006 436 118 166 277 

2007 479 112 147 264 

2008 450 104 125 219 

2009 447 109 134 244 

Indexcijfers 

(1996=100) 

2010 408 107 145 234 

 

In 2010 was 76% van de geconstateerde Wahv-sanctie overtredingen een 

snelheidsovertreding. Ter vergelijking: in 1996 bedroeg vormde snelheids-
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overtredingen nog 55% van de totale Wahv- sanctie overtredingen in het 

verkeer. Het aantal boetes vanwege snelheidsovertredingen is tussen in 

vijftien jaar verviervoudigd. Mede door deze sterke stijging en door het 

hoge gewicht van de snelheidsovertredingen in de Wahv-sancties is de to-

tale instroom Wahv tussen 1996 en 2010 met een factor drie gegroeid.. 

Na een stormachtige groei tot 2002 en meer gematigde toename tot 2007 

heeft zich vanaf 2008 een daling van instroom gemanifesteerd. 

 

Bij andere overtredingen heeft de daling van de instroom zich al eerder 

ingezet. Zo is het aantal roodlicht-overtredingen tussen 2006 en 2008 flink 

is gedaald: 2008 kende een 32% lagere instroom dan 2005. In 2006 zijn 

de verkeersboetes voor het rijden door rood licht verhoogd. Tegelijkertijd 

is er een drukkend effect op het aantal verkeerslichten als gevolg van de 

aanleg van steeds meer rotondes. Dit zou een van de verklaringen voor 

deze daling van de instroom kunnen zijn, waarbij aangetekend moet wor-

den dat het aantal roodlicht-overtredingen sinds 2009 weer toeneemt.  

De instroom parkeerovertredingen laat een relatief gematigde ontwikkeling 

zien. De periode 1996-2003 wordt gekenmerkt door een groei van gemid-

deld vijf procent per jaar, de periode na 2003 laat een bijna even sterke 

daling van de instroom zien waardoor de instroom van parkeerovertredin-

gen in 2010 zich ongeveer bevindt op het niveau van 1998. Het LPVT stelt 

dat deze recente daling mede het gevolg is van de toename van het aantal 

parkeergarages.  

 

In alle categorieën is in 2008 een forse daling in instroom waar te nemen, 

terwijl de instroom in 2009 per saldo weer aantrekt (+1%), ondanks het 

feit dat de snelheidsovertredingen ook in dat jaar nog (licht) dalen (-1%). 

Deze daling zet zich in 2010 voort en werkt in dat jaar wel door in de tota-

le instroom.  

Snelheidsovertredingen naar locatie 

Snelheidsovertredingen binnen de Wahv categorie kunnen we ook opsplit-

sen naar locatie d.w.z. binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde 

kom en op de snelweg. In grafiek 5.2 is de ontwikkeling tussen 2000 en 

2010 per locatie weergegeven.  
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Grafiek 5.2: aantal Wahv-sancties voor snelheid uitgesplitst op locatie van 

de overtreding: binnen bebouwde kom, buiten bebouwde kom en snelweg. 
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Uit grafiek 5.2 komt naar voren dat de Wahv-sancties binnen de bebouwde 

kom en buiten de bebouwde kom een relatief gematigde en stabiele ont-

wikkeling laten zien. Dat beeld ligt heel anders bij de snelheidsovertredin-

gen op de snelweg. In 2000 ligt het aantal snelheidsovertredingen binnen 

de bebouwde kom bijna drie keer zo hoog als op de snelweg. In 2007 ligt 

het aantal snelheidsovertredingen op de snelweg bijna drie keer zo hoog 

als in 2000 en overtreft daarmee qua niveau het aantal overtredingen bin-

nen de bebouwde kom. Vanaf 2008 zet een relatief forse daling in bij de 

snelheidsovertredingen op de snelweg waardoor snelheidsovertredingen 

binnen de bebouwde kom weer de grootste categorie vormen. Door de 

sterke daling van de snelheidsovertredingen op de snelweg daalt ook de 

totale instroom snelheidsovertredingen vanaf 2008.  

Trajectcontrolesystemen 

Trajectcontrolestemen zijn een vorm van kentekenconstatering. Het per-

centage Wahv-sancties instroom dat via een kentekenconstatering binnen-

komt is vrij constant: tussen 2000 en 2010 schommelt dit tussen de 85% 

en 91%. De overige constateringen zijn op basis van staandehoudingen 

(zie grafiek B2.1 in bijlage II). De kentekenconstateringen kunnen we op-

splitsen in oorsprong: fotocamera of geen fotocamera. Het percentage fo-

tocamera vormt over de jaren heen tussen de 83% en 87% van de kente-

kenconstateringen (zie grafiek B2.2 in bijlage II). Op 1 januari 2005 is de 

trajectcontrole ingevoerd. Inmiddels zijn er veertien trajectcontrolesyste-

men in Nederland (SWOV 2011). In grafiek 5.3 is de totale instroom 

Wahv-sancties afkomstig van trajectcontrolesystemen te zien. In deze gra-

fiek zien we een duidelijke stijging in instroom in de jaren 2005-2007. In 

die periode neemt de instroom toe van 700.000 naar ruim 2,5 mln. Na 
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2007 neemt de instroom afkomstig van trajectcontroles af. In 2010 is de 

instroom meer dan gehalveerd ten opzichte van de top in 2007 en bereikt 

een niveau van 1 mln.  

 

Grafiek 5.3: Instroom afkomstig van trajectcontrolesystemen in miljoenen.  
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Bron: LPTV. Bewerkingen APE. 

 

Trajectcontroles vormen een belangrijk onderdeel van de Wahv-sancties. 

In 2007 was 27% van de kentekenconstateringen van snelheidsovertre-

dingen afkomstig van een trajectcontrolesysteem. Dit percentage is een 

duidelijke piek; in 2010 is het aandeel van trajectcontrolesystemen terug-

gelopen naar 14%.  

Dit afnemende percentage ondersteunt de hypothese die we in de inter-

views hebben gehoord: dat automobilisten wennen aan trajectcontrolesys-

temen en de opbrengsten van een bepaald trajectcontrolesysteem afne-

men over de tijd. Ook de evaluatie door Rijkswaterstaat (2003), van de 80 

km maatregel op de A13 laat zien dat na verloop van tijd26 het aantal 

snelheidsovertreders fors daalt: van 6.000 per dag tot 700-800 per werk-

dag. Hierbij passen twee kanttekeningen. In de eerste plaats is voor een 

gefundeerd oordeel over het effect van trajectcontroles op het gedrag van 

automoblisten ook inzicht nodig in het functioneren (beschikbaar zijn en 

functioneren) van het systeem. In hoeverre worden de fluctuaties in de 

instroom bij trajectcontroles veroorzaakt door buitenwerkstelling? In de 

tweede plaats moet er op worden gewezen dat we thans nog maar de be-

schikking hebben over één enkele evaluatie waarbij bovendien de invoe-

ring van een trajectcontrolesysteem is gecombineerd met een snelheids-

verlaging. Om gezaghebbende uitspraken te kunnen doen over de effecten 

van invoering van trajectcontrolesystemen op de omvang en de aard van 

                                           
26  Een preciezere definitie wordt in de evaluatie niet gegeven. 
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snelheidsovertredingen is meer gericht onderzoek nodig bij verschillende 

soorten trajectcontroles (trajecten met 80 km limiet, 100 km en 120). 

Voor de korte termijn zou in de ramingen kunnen worden aangehaakt bij 

de bevinding uit de evaluatie van Rijkswaterstaat waarbij is geconstateerd 

dat het aantal overtreders minder dan 1% bedraagt van de verkeerstroom 

 

De dalende trend in de instroom van trajectcontroles weerspiegelt zich ook 

in de totale instroomcijfers; een groei in de jaren 2005-2007 en een daling 

in de jaren 2008-2010.  

Handhavingscapaciteit 

Wanneer we kijken naar de handhavingscapaciteit van de verkeershand-

havingteams in termen van FTE, dan zien we, in tabel 5.2, een relatief 

stabiel verloop rond de 460.000 uur. In 2006 is een kleine piek waar-

neembaar. In dit jaar was het aantal inzeturen ruim 21.000 groter dan in 

2005.  

 

Tabel 5.2: gerealiseerde inzeturen van VHT’s en de onderverdeling naar 

speerpunten. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Totaal 430.898 458.993 465.146 486.341 462.432 470.977 458.912 

Waarvan: 

Alcohol 18,2% 17,6% 18,0% 18,3% 19,1% 19,4% 18,2% 

Gordel 19,0% 18,5% 19,2% 17,2% 17.6% 14,9% 14,9% 

Handheld27      4,1% 5,7% 

Helm 8,3% 7,6% 7,5% 7,1% 6.3% 5,4% 4,9% 

Rood licht 3,0% 2,9% 5,2% 5,3% 5,6% 5,4% 5,3% 

Snelheid 51,4% 53,4% 50,1% 52,1% 51,4% 50,7% 51,0% 

Bron: LPTV. Bewerking APE. 

 

Uit tabel 5.2 wordt ook duidelijk hoe de gerealiseerde inzeturen van de 

Verkeershandhavingteams besteed zijn aan diverse speerpunten.  

De tabel maakt duidelijk dat voor de categorie snelheid de meeste uren 

worden ingezet, ruim 50%. Dit aandeel is de laatste jaren relatief con-

stant. 

 

                                           
27  Handheld bellen was voor 2008 nog geen taakaccent van de VHT’s. 
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Wahv-sancties inkomsten 

De inkomsten uit Wahv-sancties zijn in grafiek 5.4 weergegeven28. Bij de-

ze analyse dient opgemerkt te worden dat in het systeem van het CJIB bij 

de Wahv-sancties een afdoening niet gelijk oploopt met de feitelijke beta-

ling. Het Muldersysteem, waar de geanalyseerde instroom vandaan komt, 

sluit een zaak bijna altijd later af dan er daadwerkelijk wordt betaald.29 In 

de door CJIB aangeleverde cijfers voor de inkomsten wordt een betaling 

wel gelijk verwerkt. Wij zijn er in deze analyse van uitgegaan dat de dis-

crepantie tussen afdoening en feitelijke betaling ieder jaar dezelfde orde 

van grootte heeft.  

 

Grafiek 5.4: Inkomsten in miljoenen euro’s uit Wahv-sancties, (in nomina-

le bedragen).  
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We zien dat de nominale inkomsten uit Wahv-sancties sterk stijgen tot 

2001, met een gemiddelde groei van 20% per jaar. Vanaf 2001 vlakt de 

stijging af en slaat om in een daling in 2010. In de periode 2002-2007 is 

de stijging gemiddeld 8% per jaar. Het jaar 2008 is de stijging relatief erg 

laag; 1%, waar 2009 weer op een 8% stijging zit. In 2010 dalen de in-

komsten voor het eerst in het bekeken tijdsinterval, en wel met 2%.  

Als we corrigeren voor de inflatie30 (zie tabel B2.2 in bijlage II), dan is er 

in twee jaren een daling waarneembaar (2008: 2%; 2010: 3%) De overi-

ge jaren blijft de reële groei positief. 

 

In grafiek 5.5 zijn de ontwikkelingen in de instroom Wahv-sancties en de 

inkomsten Wahv-sancties met elkaar vergeleken in de periode 1996-2010. 

                                           
28  De procentuele mutaties zijn wederom weergegeven in bijlage II. 
29  In het Muldersysteem wordt bijv. negen dagen na afloop van de volledige betaaltermijn 

geregistreerd of de zaak betaald is. Bij betaling volgt op dat moment sluiting. Pas vanaf 
dat moment telt de zaak mee als betaald in het Muldersysteem. 

30  Met behulp van data van het CBS: ‘consumentenprijzen; inflatie vanaf 1963’. 
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We constateren dat de instroom en de inkomsten tot 2001 hetzelfde 

groeipad volgen. Vanaf 2002 blijft de groei van de instroom achter bij de 

groei van de inkomsten. De tariefsverhoging van 20% in april 2008 is de 

oorzaak het toenemende verschil tussen opbrengsten en instroom in 2008 

en 2009. 

 

Grafiek 5.5: Indexcijfers van Wahv-sancties instroom en inkomsten met 

2000 als basisjaar. 
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Transacties instroom 

De transacties maken een relatief bescheiden onderdeel uit van de boetes 

en transacties (10% (alle transacties) van de totale opbrengst). In grafiek 

5.6 is de ontwikkeling van totale instroom van transacties m.b.t. verkeer 

tussen 2000 en 2009 in beeld gebracht.31.  

Tot 2003 zien we een toename in het aantal geldsomtransacties m.b.t. 

verkeer te land, waarna we vanaf 2004 een nog grotere afname waarne-

men. Een mogelijke verklaring is het sanctiebeleid jegens ‘handheld bel-

len’. Vanaf maart 2002 is dit strafbaar, hetgeen in 2003 leidde tot ruim 

85.000 transacties. In januari 2004 is ‘handheld bellen’ een Wahv-sanctie 

feit geworden.  

De instroom in aantal transacties schommelt ook na 2004 vrij sterk. Daar-

bij moet worden aangetekend dat relatieve schommelingen in transacties 

ook sneller optreden in vergelijking met Wahv-sanctie instroom omdat de 

totale instroom van transacties een factor 20 lager is dan de instroom 

Wahv-sancties. 

 

                                           
31  De procentuele mutaties hiervan zijn weergegeven in tabel B2.3 van bijlage II. 
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Grafiek 5.6: totaal aantal geldsomtransacties m.b.t. verkeer te land in dui-

zenden. 
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De op 1 februari 2008 ingevoerde wet OM-afdoening zorgt voor een ver-

schuiving van transacties naar strafbeschikkingen. Dit verklaart mede de 

daling in 2008 en 2009 ten opzichte van 2007. De verschuiving is met 

name relevant voor alcohol overtredingen. Grafiek 5.7 maakt dit zichtbaar.  

 

Grafiek 5.7: totaal aantal alcoholovertredingen in duizenden. 
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Overigens valt op dat de verschuiving naar strafbeschikkingen niet volledig 

de daling van het aantal alcoholovertredingen verklaart. Ook als we corri-

geren voor de verschuiving vertoont het aantal alcoholovertredingen een 

dalende tendens vanaf 2005. De toename in 2004 hangt samen met de 

verandering in feitcode in dat jaar. Sinds 2004 vallen bepaalde alcoholza-

ken die voorheen altijd naar het OM werden gestuurd, onder de noemer 

transacties. Dit heeft een grote invloed op de instroom alcoholgerelateerde 

transacties.  

 



 Ape 38 

Kijken we naar de ontwikkeling van het aantal ingezette uren van de ver-

keershandhavingsteams voor het speerpunt alcohol (tabel 5.2) dan kun-

nen we constateren dat in de periode 2006-2008 de daling van het aantal 

alcoholovertredingen gepaard ging met een toename van het aantal inge-

zette uren op dit onderdeel. De daling van het aantal alcoholovertredingen 

in 2009 valt wel samen met een (sterke) afname van het aantal ingezette 

uren voor alcoholcontrole.32 

Transacties inkomsten 

In grafiek 5.8 staan de inkomsten van alle transacties (dus niet alleen ver-

keer) weergegeven over de jaren heen. Het aandeel van verkeersovertre-

dingen te land in de totale instroom van transacties schommelt de laatste 

jaren rond de 55%. 

 

Grafiek 5.8: Inkomsten van alle transacties in miljoenen euro’s en niet ge-

corrigeerd voor inflatie. 
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De procentuele mutaties zijn beschreven in bijlage II. In 2004 is sprake 

was van een eenmalige ontvangst van € 8 mln. Dit verklaart dat de op-

brengsten in 2004 niet afnemen, terwijl de instroom dat wel doet in dat 

jaar. Ook in 2007 en 2008 lag de groei van de opbrengsten hoger dan de 

groei van de instroom. Dit is deels te verklaren door een stijging van de 

gemiddelde prijs (2007) en de verhoging van transactiebedragen die in 

2008 plaatsvond.  

 

                                           
32  De handhavingscapaciteit is in 2008 gestegen met 3.400 uur t.o.v. 2007 en in 2009 ge-

daald met 8.400 uur t.o.v. 2008. 
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Geldboetevonnissen instroom 

Het is voor het CJIB moeilijk om geldboetevonnissen te koppelen aan een 

verkeersovertreding omdat één zaak betrekking kan hebben op een over-

treding van meer wetsartikelen. Uit gesprekken met CJIB is daarnaast dui-

delijk geworden dat tot eind 2005 ten laste gelegde feiten werden aange-

leverd, waarvan niet zeker was of de betrokkene ook daadwerkelijk voor 

het betreffende feit was veroordeeld.  

Gebruik makend van de zwaarste delict methode, een methode die WODC 

en CBS ontwikkeld hebben, kunnen we aan de hand van de door CJIB 

aangeleverde data toch een globaal beeld geven van het verkeersaandeel 

bij geldboetevonnissen. Indien in een zaak meerdere feiten zijn opgeno-

men, wordt de zaak toegeschreven aan de categorie waaronder het zwaar-

ste delict valt. Hierdoor kunnen dus niet verkeersgerelateerde zaken toch 

meetellen en andersom. In een zaak kunnen meerdere feiten voorko-

men indien de veroordeelde veroordeeld is voor meerdere feiten.33 

Volgens de zwaarste delict methode besloegen geldboetevonnissen m.b.t. 

verkeer in 2009 39% van de totale instroom in geldboetevonnissen. In de 

jaren daarvoor was het aandeel iets kleiner, ongeveer 35%. 

 

Grafiek 5.9: aantallen boetevonnissen gerelateerd aan verkeer per jaar, 

zowel totaal als opgesplitst in rijden onder invloed, WAM en overig. 
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In grafiek 5.9 is volgens de genoemde methode de ontwikkeling van de 

boetevonnissen – gerelateerd aan verkeer - weergegeven voor de periode 

1994-2009.34 Daarbij is een verdeling gemaakt over de categorieën rijden 

onder invloed, WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) en 

overig. Tot 2001 schommelt het aantal boetevonnissen rond de 50.000 per 

                                           
33  Of, wanneer het zich afspeelt voor 2005, meerdere feiten ten laste zijn gelegd. 
34  De procentuele mutaties zijn opgenomen in tabel B2.3 van bijlage II. 
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jaar. Tussen 2001 en 2006 is een vrij constante stijging waarneembaar 

van ruim 5% per jaar. Vanaf 2006 ligt de instroom rondom de 65.000. Een 

uitzondering vormt het jaar 2008 met een sterke daling die vooral is toe te 

schrijven aan de lagere instroom bij rijden onder invloed en WAM. Hierbij 

merken we nogmaals op dat de zwaarste delict methode, welke gebruikt is 

om de instroomcijfers te splitsen op zaken die betrekking hebben op ver-

keer, geen exact beeld geeft. 

Geldboetevonnissen inkomsten 

In grafiek 5.10 staan de inkomsten van alle geldboetevonnissen weerge-

geven voor de jaren 1995-2010 (dus niet alleen m.b.t. verkeer).  

De totale inkomsten van alle geldboetevonnissen bedragen 6% van de 

boetes en transacties op het dossier verkeer. 

De inkomsten uit geldboetevonnissen verdubbelen tussen 1995 en 2006. 

Daarna treedt een constante daling op. In 2010 liggen de inkomsten onder 

het niveau van 2003. Omdat volgens de zwaarste delictmethode ruim 60% 

van de inkomsten uit boetevonnissen niet met verkeer te maken heeft, 

kunnen er hier andere (buiten het verkeer liggende) factoren een verkla-

rende rol spelen.  

 

Grafiek 5.10: Inkomsten uit alle geldboetevonnissen in duizenden euro’s 

en niet gecorrigeerd voor inflatie. 
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5.2.2 Ontwikkeling gemiddelde boete/transactie 

Wahv-sancties 

Indien Wahv-sancties niet voor de eerste betalingstermijn betaald worden, 

volgt een verhoging van de sancties. Bij de eerste aanmaning bedraagt de 
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verhoging 25% en bij de tweede aanmaning 50% van het oorspronkelijke 

bedrag plus de eerste verhoging. Wij analyseren in dit verkennend onder-

zoek uitsluitend de gemiddelde bedragen van de initiële sancties, dus ex-

clusief de verhogingen.  

In tabel 5.3 is het gemiddelde initiële bedrag over alle Wahv-sancties over 

de jaren heen opgenomen. Zowel de nominale stijging als de reële stijging 

(gecorrigeerd voor inflatie) zijn berekend. Het gemiddelde initiële bedrag 

stijgt tussen 2005 en 2010 nominaal met bijna 20%.  

 

Tabel 5.3: Ontwikkeling van gemiddeld initieel bedrag over alle Wahv-

sancties. 

Jaar Gemiddeld  

initieel bedrag 

Stijging Stijging  

gecorrigeerd voor inflatie (CPI) 

2005 € 45,53   

2006 € 45,84 0,7% -0,41% 

2007 € 44,19 -3,6% -5,12% 

2008 € 49,79 12,7% 9,92% 

2009 € 51,50 3,4% 2,21% 

2010 € 54,18  5,2% 3,85% 

 

De sterke stijging in 2008 wordt verklaard door verhoging van de boetes 

met 20% vanaf 1 april 2008. Deze verhoging zou geïsoleerd bezien leiden 

tot een stijging in gemiddelde prijs van ongeveer 15% in 2008 en nog 

eens 5% in 2009. De daadwerkelijke stijging van de gemiddelde prijs was 

zowel in 2008 als in 2009 lager. Een deel van de verklaring ligt in het feit 

dat niet alle feitcodes verhoogd zijn met 20%35. Dit verklaart echter niet 

de totale discrepantie. Een aanvullende verklaring kan zijn gelegen in een 

gedragseffect. Mensen begaan minder overtredingen (die instroom Wahv-

sancties was in 2008 ook lager) en de overtredingen die worden begaan 

zijn minder zwaar. Dit gedragseffect zou zowel door de financiële crisis als 

door de boeteverhoging veroorzaakt kunnen worden.36 Deze hypothese 

wordt ondersteund door het feit dat in 2010, toen de economie langzaam 

opkrabbelde en de boeteverhoging minder vers in het geheugen van de 

weggebruikers lag, de gemiddelde prijs weer is gestegen. 

 

In tabel 5.4 zijn de gemiddelde bedragen opgesplitst naar categorie over-

treding (snelheid, rood licht, parkeren en overig). Met uitzondering van de 

                                           
35  Uit analyse van een door CJIB aangeleverd bestand blijkt dat de boetes bij 45% van de 

feitcodes met 20% zijn verhoogd, 51% met minder dan 20% en 4% met meer dan 20%. 
De meeste boetes van feitcodes welke betrekking hebben op snelheidsovertredingen, 
veruit de grootste groep Wahv-sancties, zijn tussen de 17-20% verhoogd. 

36  Op basis van de literatuurstudie valt echter slechts een klein gedragseffect te verwachten 
n.a.v. een boeteverhoging.  
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categorie snelheid laten alle categorieën tussen 2005 en 2010 een onon-

derbroken stijging van het gemiddelde bedrag zien. In elk van deze cate-

gorieën is sprake van een stijging van meer dan 40% in vijf jaar. De stij-

ging van de gemiddelde boete in 2006 wordt verklaard door de hergroepe-

ring van tarieven in dat jaar. Het uitgangspunt hierbij was hoe gevaarlijker 

de overtreding, hoe hoger de boete (zie hoofdstuk 6).  

Bij de categorie snelheid is sprake van een afwijkend beeld: de totale stij-

ging is relatief bescheiden (7,5%). Bovendien zijn er bij deze categorie 

ook jaren waarin het gemiddelde bedrag een daling te zien geeft (2006 en 

2007). 

 

Tabel 5.4: Gemiddelde initiële bedragen Wahv-sancties opgesplitst naar 

overtreding. 

 Snelheid Rood licht 

Jaar Gemiddeld  

initieel bedrag 

Stijging Stijging  

gecorrigeerd 

voor inflatie 

Gemiddeld  

initieel bedrag 

Stijging Stijging  

gecorrigeerd  

voor inflatie 

2005 € 40    € 81    

2006 € 37  -8% -9% € 109  35% 33% 

2007 € 36  -3% -4% € 110  1% -1% 

2008 € 40  11% 8% € 125  14% 11% 

2009 € 41  3% 1% € 127  2% 0% 

2010 € 43 5% 4% € 144 14% 12% 

 

 Parkeren Overige 

Jaar Gemiddeld  

initieel bedrag 

Stijging Stijging  

gecorrigeerd 

voor inflatie 

Gemiddeld 

initieel bedrag 

Stijging Stijging  

gecorrigeerd  

voor inflatie 

2005 € 45    € 58    

2006 € 52  16% 14% € 70  21% 19% 

2007 € 53  2% 0% € 71  1% 0% 

2008 € 59  11% 14% € 83  17% 14% 

2009 € 63  7% 0% € 84  1% 0% 

2010 € 65 3% 2% € 92 9% 8% 

 

Transacties 

Indien transacties niet worden betaald, wordt de zaak (terug) overgedra-

gen naar het OM. Waar we bij Wahv-sancties te maken hebben met initiële 

bedragen die vanwege verhogingen kunnen verschillen van de uiteindelijk 

geïnde boete, is dat niet het geval bij transacties. Het gemiddelde bedrag, 

in tabel 5.5 is dus tevens het initiële gemiddelde bedrag.  
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Tabel 5.5: gemiddelde prijs transacties m.b.t. verkeer te land. 

Jaar Gemiddeld bedrag Stijging Stijging gecorrigeerd voor inflatie 

2000 € 244   

2001 € 315 29% 24% 

2002 € 253 -20% -22% 

2003 € 234 -8% -9% 

2004 € 286 22% 21% 

2005 € 267 -7% -8% 

2006 € 257 -4% -5% 

2007 € 262 2% 0% 

2008 € 288 10% 7% 

2009 € 295 2% 1% 

 

De periode tussen 2000 en 2004 wordt gekenmerkt door sterke fluctuaties 

in de gemiddelde prijs. Vanaf 2005 bewegen de veranderingen van de ge-

middelde prijs zich binnen een smallere bandbreedte.  

Aangezien vanaf 2008 ook alcoholovertredingen onder OM afdoeningen 

vallen, hebben we deze categorie van transacties apart in kaart gebracht 

in tabel 5.6. Hier staan alleen de gemiddelde bedragen van alcoholover-

tredingen die onder transacties vallen.  

 

Tabel 5.6: gemiddelde bedragen van alcoholzaken die onder transacties 

vallen (feitcode GA). 

 Gemiddeld bedrag Stijging Stijging gecorrigeerd voor inflatie 

2004 € 254    

2005 € 253  0% -2% 

2006 € 234  -8% -9% 

2007 € 230  -2% -3% 

2008 € 258  12% 9% 

2009 € 240  -7% -8% 

 

Voegen we aan tabel 5.6 ook de alcoholdelicten die onder strafbeschikkin-

gen vallen toe, dan wijkt het beeld niet substantieel af. 

 

Opvallend is de daling van de gemiddelde bedragen in het jaar 2006 en 

2009, en in mindere mate 2007. De daling in deze jaren hangt samen met 

een vermindering van de instroom van de zwaardere transacties, dat wil 

zeggen meer dan € 300. Tabel 5.7 laat zien dat het aandeel van de trans-

acties voor zwaardere alcohol feiten in de genoemde jaren is teruggevallen 

tot onder de 20%. De stijging in 2008 is wederom een beleidswijziging 

geweest (zie hoofdstuk 6). Laten we deze beleidswijziging buiten be-

schouwing dan ligt de conclusie voor de hand dat er een gedragsverande-
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ring van weggebruikers gaande is, waarbij zij minder en minder zware 

overtredingen begaan. 

 

Tabel 5.7: Verdeling bedragen alcoholmisdrijven voor alleen de feitcode-

GA als geldsomtransactie. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tot € 300  76,75% 76,51% 81,19% 83,05% 66,17% 82,60% 

€ 300  23,25% 23,49% 18,81% 16,95% 33,83% 17,40% 

 

Geldboetevonnissen 

Als geldboetevonnissen niet op tijd worden betaald, volgt in sommige ge-

vallen een verhoging (zie bijlage I). Wij analyseren uitsluitend de gemid-

delde bedragen van de initiële geldboetevonnissen, dus exclusief de ver-

hogingen.  

 

Zoals eerder aangegeven, is het binnen boetevonnissen lastig te achterha-

len welke zaken bij verkeersgerelateerd zijn. Tevens werden tot eind 2005 

alleen ten laste gelegde feiten aangeleverd, waarbij het onduidelijk is of de 

verdachte ook daadwerkelijk hiervoor is veroordeeld. Met behulp van de 

zwaarste delictenmethode kan een globaal beeld worden geleverd.  

 

In tabel 5.8 zijn aan de hand van deze methode de gemiddelde initiële be-

dragen voor diverse verkeersdelicten weergegeven. Het betreft hier rijden 

onder invloed, Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigenverzekering (WAM) en 

overige verkeersdelicten.  
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Tabel 5.8: Gemiddelde bedragen voor rijden onder invloed, WAM en overige boetevonnissen m.b.t. verkeer, gebruikmakend 

van de zwaarste delict methode.  

 Rijden onder invloed WAM Overig 

Jaar 
Gemiddeld 
initieel  
bedrag 

Stijging 
Stijging  

gecorrigeerd 
voor inflatie 

Gemiddeld 
initieel  
bedrag 

Stijging 
Stijging  

gecorrigeerd 
voor inflatie 

Gemiddeld 
initieel  
bedrag 

Stijging 
Stijging  

gecorrigeerd 
voor inflatie 

1994 € 550    € 272    € 198   

1995 € 576  5% 3% € 262  -4% -6% € 197 -1% -3% 

1996 € 568  -1% -4% € 257  -2% -4% € 259 31% 22% 

1997 € 567  0% -2% € 286  11% 8% € 292 13% 9% 

1998 € 598  5% 3% € 281  -2% -4% € 286 -2% -4% 

1999 € 630  5% 3% € 294  5% 2% € 306 7% 4% 

2000 € 633  0% -2% € 309  5% 2% € 303 -1% -4% 

2001 € 643  2% -3% € 319  3% -1% € 311 3% -2% 

2002 € 655  2% -2% € 306  -4% -8% € 306 -2% -5% 

2003 € 619  -5% -8% € 325  6% 4% € 326 7% 4% 

2004 € 597  -4% -5% € 317  -2% -4% € 304 -7% -9% 

2005 € 583  -2% -4% € 340  7% 5% € 314 3% 2% 

2006 € 557  -4% -6% € 352  4% 2% € 320 2% 1% 

2007 € 541  -3% -5% € 366  4% 2% € 281 -12% -16% 

2008 € 561  4% 1% € 374  2% 0% € 252 -10% -14% 

2009 € 569  1% 0% € 388  4% 2% € 284 13% 10% 
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Het gemiddelde initiële bedrag voor rijden onder invloed is na een stijging 

vanaf 1995 in de periode van 2003 tot 2007 gedaald. In 2008 en 2009 

stijgt het gemiddelde bedrag voor rijden onder invloed, weer.  

Bij overige verkeersdelicten is in 2007 en 2008 een daling van meer dan 

10% waarneembaar, terwijl in 2009 het gemiddelde initiële bedrag weer 

aanzienlijk toeneemt. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door de onbe-

trouwbaarheid van de gegevens door gebruik van de zwaarste delictme-

thode.  

 

5.2.3  Ontwikkeling betaal- en beroepsgedrag van overtreders 

Wahv-sancties 

In bijlage I zijn de processtappen beschreven die worden genomen bij de 

inning van Wahv-sancties. In onderstaande tabel zijn de percentages van 

de overtreders die in een stap betalen, weergegeven voor 2009. Een tabel 

voor de jaren 2006-2009 is opgenomen in bijlage III. We zien het beta-

lingsgedrag over de geanalyseerde jaren nauwelijks veranderen. Het CJIB 

laat desgevraagd weten dat het betaalgedrag ook in de jaren vóór 2006 

erg constant was. 

 

Tabel 5.9: aandeel overtreders dat in de genoemde fase betaalt (jaar 

2009).  

Fase Aandeel 

Beschikking 85,8% 

1e aanmaning 6,0% 

2e aanmaning 2,0% 

Verhaal zonder dwangbevel 0,8% 

Verhaal met dwangbevel 1,9% 

Dwang 1,6% 

OPS 0,0% 

Totaal betaald 98,1% 

Niet betaald 1,9% 

 

Transacties 

Het CJIB beschikt niet over dwangmiddelen bij transacties. Daarom kun-

nen we uitsluitend kijken naar het percentage overtreders dat de transac-

tie direct betaalt. Het beeld voor de periode 2005-2009 is weergegeven in 

grafiek 5.11. Het betaalgedrag bij transacties is eveneens gelijkmatig over 

de jaren heen zij het iets minder constant dan bij Wahv-sancties. In 2005 
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was het inningspercentage 64,5% en in 2007 is er een piek in inningsper-

centage waarneembaar van 66,9% (zie bijlage III). Waarschijnlijk heeft de 

iets grotere schommeling te maken met het ontbreken van dwangmidde-

len en de lagere absolute aantallen transacties in vergelijking met Wahv-

sancties.  

 

Grafiek 5.11: inningspercentage CJIB van transacties. 
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Geldboetevonnissen 

Er zijn drie vormen waarin geldboetevonnissen bij het CJIB binnen komen. 

Ten eerste kunnen ze binnen komen als niet executeerbaar (NE). Dat 

houdt in dat het CJIB deze geldboetevonnissen in het systeem invoert, 

maar nog niet overgaat tot inning. Ten tweede kunnen ze binnenkomen 

als executeerbaar (EX) en, als derde, als onherroepelijk (OH). In het 

schema op de volgende bladzijde zijn de inningsstappen weergegeven, 

overeenkomstig met de procesbeschrijving in de bijlage. Uiteraard kan er 

in iedere stap betaald worden.  

In tabel 5.9 zijn de betalingspercentages37 opgenomen voor het jaar 2009. 

Ook hier is het betaalgedrag vrij constant, zoals te zien is in de tabel in 

bijlage III.  

 

                                           
37  De betalingspercentages geven weer welk percentage van de overtreders in een bepaal-

de processtap betaalt.  
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Tabel 5.9: Betalingspercentage voor geldboetevonnissen in 2009 per stap 

weergegeven. 

Wachtstand (NE) 0,1% 

Initiele overschrijving (EX & OH) 4,4% 

ZBWOV: OPS (EX & OH) 1,9% 

Eerste aanschrijving (EX) 3,4% 

Arrestatiebevel (EX) 5,5% 

OPS (EX) 1,6% 

Eerste aanschrijving (OH) 21,4% 

Eerste verhoging (OH) 4,8% 

Tweede verhoging (OH) 4,0% 

Verhaal met dwangbevel (OH) 10,1% 

Arrestatiebevel (OH) 5,3% 

OPS (OH) 4,6% 

Totaal betaald 67,1% 

Totaal niet betaald38 32,9% 

 

 

 

 

                                           
38  Het CJIB merkt op dat in deze gevallen grotendeels de vervangende hechtenis is toege-

past. 
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Eerste aanschrijving Eerste aanschrijving 

Betekening (Arrestatiebevel) 

Eerste verhoging / aanmaning 

Opsporingsregister 

 

Tweede verhoging / aanmaning 

 

Arrestatiebevel 

Verhaal met dwangbevel 

Opsporingsregister 

Wachtstand 

Niet executeerbaar (NE) Executeerbaar (EX) 
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5.3 Conclusies 

We onderscheiden bij boetes en transacties drie categorieën: Wahv-

sancties, geldsomtransacties en boetevonnissen. De ontwikkeling van de 

instroom en de opbrengst van elk van deze categorieën is in dit hoofdstuk 

apart geanalyseerd.  

Wahv-sancties vormen verreweg de grootste categorie (84% van de op-

brengsten in 2009 en in 2010) Bij de Wahv-sancties kunnen we wat be-

treft de ontwikkeling van de instroom drie perioden onderscheiden. In de 

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

onstuimige groei van meer dan 20% per jaar. In de tweede plaats de peri-

ode tussen 2002 en 2007 die zich kenmerkt door een meer beheerste 

groei 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 en 2010. De inkomsten volgen grosso modo dit beeld, met dien ver-

stande dat in de periode tussen 2002 en 2007 de groei van de inkomsten 

een stabielere ontwikkeling kent dan de groei in instroom.  

Snelheidsovertredingen zijn binnen de Wahv-sancties een steeds dominan-

tere positie gaan innemen. In 2009 bedroeg het aandeel van deze over-

tredingen ruim driekwart. Binnen de categorie snelheidsovertredingen 

vanaf 2000 is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar sancties op de 

snelweg. Aan deze tendens is in 2008 een einde gekomen. Vanaf dat jaar 

vormen snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom weer de groot-

ste categorie. De daling van de snelheidsovertredingen op de snelweg ma-

nifesteert zich met name in een sterke afname van de instroom uit traject-

controles. Na een aanvankelijke stijging vanaf de introductie in 2005 is de 

instroom uit trajectcontroles gedaald tot een niveau dat in 2010 60% lager 

lag dan de piek in 2007. 

De gemiddelde Wahv-sanctie stijgt tussen 2005 en 2009, vooral als gevolg 

van de verhoging van de meeste sancties met 20%. Als we hiervoor corri-

geren zien we een dalende tendens van de gemiddelde Wahv-sancties. 

  

Het aandeel van de inkomsten uit transacties39 t.o.v. het hele dossier Boe-

ten & Transacties is de afgelopen jaren ongeveer 10%. De totale instroom 

van transacties m.b.t. verkeer is een factor 20 lager dan de totale in-

stroom van Wahv-sancties. Opvallend in de instroom van transacties is 

een piek in 2003, te verklaren door het handheld bellen. Dit is in 2002 

strafbaar geworden en vanaf 2004 is een Wahv-feit. De verschuiving van 

                                           
39  Het betreft hier alle transacties, niet alleen verkeer. 
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transactie naar Wahv, maar ook de dalende trend in het aantal alcohol-

overtredingen zorgt voor een afname van de instroom uit transacties vanaf 

2003.  

De inkomsten uit alle transacties40 laten, net als de instroom van transac-

ties m.b.t. verkeersovertredingen en de gemiddelde prijs van transacties 

m.b.t. verkeersovertredingen, een lichte daling zien. Dit duidt er op dat de 

overtredingen minder zwaar zijn geworden.  

 

Het is lastig om conclusies te trekken uit geldboetevonnissen m.b.t. ver-

keer. Het is namelijk niet mogelijk om verkeersgerelateerde zaken en ove-

rige zaken op een exacte manier van elkaar te scheiden. Het aandeel van 

alle geldboetevonnissen41 op de opbrengsten van het dossier Boeten & 

Transacties gering: zo’n 6%. Vanwege de relatief lage instroom van geld-

boetevonnissen, vinden er meer schommelingen plaats. Opvallend is een 

grote daling in instroom in 2008, mede veroorzaakt door minder alcoho-

lovertredingen. De totale inkomsten42 geldboetevonnissen laten een da-

lende trend zien vanaf 2006, maar aangezien verkeer slechts een deel van 

de zaken is, kunnen hier vele andere zaken een rol spelen.  

 

In het betaalgedrag zien wij geen noemenswaardige verandering over de 

jaren heen. 

 

 

 

                                           
40  Breder dan alleen zaken m.b.t. verkeer. 
41  Zie voetnoot 33. 
42  Zie voetnoot 33. 
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6 INSTITUTIONEEL KADER EN INGEZETTE BELEIDS-

MAATREGELEN 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de ingezette beleidsmaatregelen op het dossier 

Boeten & Transacties centraal. Alvorens we deze presenteren schetsen we 

in paragraaf 6.2 het institutioneel kader. In paragraaf 6.3 tonen we ver-

volgens de ingezette maatregelen over de periode 1992-2010. We beper-

ken ons hierbij tot maatregelen op het gebied van regelgeving en handha-

ving waarbij verwacht kan worden dat er een directe relatie is met de op-

brengsten uit verkeersboetes. Overigens betreffen dit eveneens maatrege-

len waarbij het verhogen van de opbrengst op het dossier geen expliciete 

doelstelling was. In paragraaf 6.4 bespreken we nader de ingezette be-

leidsmaatregelen gedurende 2008-2010. We nemen 2008 als startpunt 

omdat de beleidsmatige intensiveringen op het dossier vanaf 2008 zijn in-

gezet. Het laatstgenoemde resulteert in een beleidsreconstructie over de 

periode 2008-201043. We sluiten het hoofdstuk af met de conclusie in pa-

ragraaf 6.5.  

 

6.2 Institutioneel kader  

6.2.1 Begrippenkader en betrokken partijen 

Verkeersregelgeving 

Basis voor de verkeersregelgeving vormt de Wegenverkeerswet uit 1994 

(Wvw94). Uitgangspunt daarbij “is de vlotheid en doorstroming van het 

verkeer”, en dat “niemand hinder of gevaar op de weg mag veroorzaken”. 

De verkeersregels zijn verder uitgewerkt in het Reglement verkeersregels 

en verkeerstekens 1990 (Rvv90). Hierin staan zaken opgenomen zoals 

maximumsnelheden, parkeervoorschriften, voorrangsgeboden en de bete-

kenis van verkeersborden etc. (Rijkswaterstaat, 2010). 

 

                                           
43  De inhoud in dit hoofdstuk is (naast de vermelde bronnen) ontleend aan gesprekken met 

CJIB, DIRR, FEZ en het LPTV. 
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De overheid kan een verkeersregel wijzigen (bijvoorbeeld het verhogen 

van de maximumsnelheid) door middel van een “verkeersbesluit”. Een 

verkeersbesluit wordt genomen door het orgaan dat verantwoordelijk is 

voor de weg. Zo wordt de beslissing om de maximumsnelheid op de snel-

weg te verhogen genomen door de Minister van Verkeer en Waterstaat. En 

wordt een verkeersbesluit over het verwijderen van verkeersborden op de 

provinciale weg genomen door de Gedeputeerde Staten van een Provincie.  

 

Voorwaarde voor een verkeersbesluit is dat de bepalingen zoals opgeno-

men in het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (Babw) in acht 

worden genomen. Er dient bijvoorbeeld altijd te worden overlegd met de 

korpschef van de regionale (landelijke) politie. (Stichting Adviesgroep be-

stuursrecht, 2010). 

Verkeershandhaving 

Verkeershandhaving kan worden gedefinieerd als “het totale proces van 

strafrechtelijke middelen, politietoezicht, juridische afhandelingprocedures 

en feitelijke bestraffing, dat tot doel heeft dat weggebruikers zich op een 

veilige wijze en conform de bedoelingen van wet- en regelgeving gedra-

gen” (Goldenbeld, 2004).  

 

Binnen de politie zijn twee partijen verantwoordelijk voor de verkeers-

handhaving. Dit betreft: (SWOV, 2008): 

f) De basispolitiezorg  

g) De verkeershandhavingsteams (VHT’s): Dit zijn teams van on-

geveer 30 fte per regio.  

 

Binnen de basispolitiezorg is verkeerstoezicht een van de vele activiteiten, 

terwijl VHT’s specifiek dienen voor de verkeershandhaving. 

Het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV)44 heeft een belangrijke taak in 

de aansturing en ondersteuning van de VHT’s. In convenanten verkeers-

handhaving worden per regio afspraken gemaakt tussen het LPTV, het 

Openbaar Ministerie in het betreffende arrondissement, regiopolitie en de 

korpsbeheerder over doelen van verkeershandhaving, inzet en monitoring. 

Daarnaast adviseert het LPTV over de handhaafbaarheid van wet- en re-

gelgeving op het gebied van verkeer en vervoer en fungeert het LPTV bin-

nen het OM als hét expertisecentrum op die onderdelen. 

 
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) is verantwoordelijk voor de 

inning van verkeersboetes en transacties. Hoe deze inning werkt per sanc-

tie, is te lezen in de bijlage. 

                                           
44  Voorheen BVOM. 
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6.2.2 Verloop van handhaving- en inningsproces 

Uit interviews met CJIB komt naar voren dat de verwerking van het innen 

van boetes en transacties zodanig geautomatiseerd is, dat een verhoging 

van het aantal boetes niet direct tot problemen zou leiden aan de innings-

kant. CJIB voert zelfstandig haar werk uit en ziet geen problemen in de 

ketensamenwerking. Wel geeft CJIB aan dat een vermindering van de be-

talingsbereidheid financiële gevolgen kan hebben, daar de administratie-

kosten zijn geënt op de huidige betalingsbereidheid. Ook een verhoging 

van de maximumsnelheid kan, afhankelijk van de gedragsreacties van de 

automobilisten substantiële effecten hebben voor de werklast van het 

CJIB.  

6.3 Ingezette beleidsmaatregelen  

In onderstaand schema tonen we de belangrijkste ingezette maatregelen. 

We beperken ons hierbij tot maatregelen waarvan verwacht kan worden 

dat deze een direct effect hebben op de hoogte uit boetes en transacties 

als gevolg van verkeersovertredingen. Dit betreffen: 

a. Maatregelen op het gebied van verkeersregelgeving; 

b. Maatregelen op het gebied van verkeershandhaving; 

c. Overige maatregelen: maatregelen die niet zijn ingezet ten behoeve 

van de verkeersveiligheid of verkeershandhaving.  

 

Vanwege het verkennende karakter van dit onderzoek hebben wij binnen 

het tijdsbestek van dit onderzoek geen inventarisatie kunnen maken van 

infrastructurele maatregelen, maatregelen op het gebied van voertuigvei-

ligheid en voorlichting. Aangetekend moet worden dat deze maatregelen 

een substantieel effect op de verkeersveiligheid hebben. Zo kunnen infra-

structurele maatregelen voor 44% bijdragen aan de verkeersveiligheid45. 

                                           
45  W.H.J. Freijsen, Hoe kan verkeershandhaving maximaal bijdragen aan de verkeers-

veiligheid? Nvvc congres 2010. 
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Schema 6.1: Tijdslijn ingezette beleidsmaatregelen 1992-2010 

 

Jaar Ingezette maatregel Categorie 

1992 Draagplicht van gordels op de achterbank Regelgeving [a] 

1996 Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid Regelgeving [b] 

1998 Video Registratie Onopvallende Surveillance (VROS) Handhaving [b] 

1999 Start geïntensiveerde aanpak verkeershandhaving 
via regionale plannen verkeershandhaving  

Handhaving [b] 

2002 Maatregel beginnende bestuurder (puntenrijbewijs) Regelgeving [c] 

2002 Verbod op handheld mobiel bellen Regelgeving [c] 

2003 Projectmatige aanpak van forse overtreders Handhaving [c] 

2004 Zaken die voorheen naar OM werden gestuurd 
mochten voortaan ook als politietransactie worden 
aangeboden 

Regelgeving [c] 

2005 Verplicht kenteken voor brommers en snorfietsen Regelgeving [c] 

2005 Trajectcontroles Handhaving [c] 

2005 Projectmatige aanpak subjectieve verkeersonveilig-
heid 

Handhaving [c] 

2006 Nieuw stelsel verkeersboetes46 Regelgeving [c] 

2006 Verlaging alcohollimiet voor beginnende bestuurders Regelgeving [c] 

2006 Vervanging analoge camera’s door digitale camera’s Regelgeving [c] 

2008 Bromfietsers 45 km/h op de rijbaan (was 40 km/h) Regelgeving [d] 

1 april 2008 Algemene verhoging van de verkeersboetes met 
20% en indexatie van de tarieven 

Regelgeving [e] 

1 juli 2008 Verbeterde PV-regeling Overig [f] 

1 mei 2009 Verhoging van de maximumsnelheid van auto’s met 
een aanhangwagen en caravans 

Regelgeving [g] 

2 juli 2009 Doorberekenen administratiekosten aan overtreder 
(n.a.v. motie van Geel c.s.).  

Overig [e] 

Augustus 
2009 

Programma Optimalisering en Verbetering Verkeers-
handhaving 

Overig [h] 

Bron: [a] Ministerie van Justitie (1995), [b] Goldenbeld (2004), [c] SWOV (2008). 

[d] SWOV (2009), [e] Significant (2008), [f] Staatscourant (2008) en [g] 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2009), [h] Ministerie van Justi-

tie/DIRR (2010).  

6.4 Beleidsreconstructie dossier Boeten & Transacties 

2008-2010 

6.4.1 Inleiding 

In deze paragraaf bespreken we allereerst de recente financiële ontwikke-

ling op het dossier Boeten & Transacties (6.4.2). Vervolgens gaan we na-

                                           
46  Uitgangspunt: hoe gevaarlijker de overtreding, des te hoger de boete. 
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der in op de ingezette beleidsmaatregelen over de periode 2008-2010. We 

hanteren 2008 als startpunt omdat er (1) vanaf dat jaar bewust beleids-

matige intensiveringen op het dossier zijn ingezet met als doel de inkom-

sten te verhogen en er (2) tegelijkertijd sprake was van bij de ramingen 

achterblijvende opbrengsten op het dossier. Per ingezette maatregel geven 

we een toelichting op de aanleiding, het doel, de inhoud, de vooronderstel-

lingen en het effect op de inkomsten. We sluiten de paragraaf af met een 

overzicht van de genomen maatregelen (6.4.8) en een bespreking van ex-

terne effecten die van invloed zijn op de discrepantie tussen raming en re-

alisatie (6.4.9). 

6.4.2 Financiële ontwikkeling dossier Boeten & Transacties 

In tabel 6.1 tonen we het verschil tussen de begrote ontvangsten en de 

gerealiseerde ontvangsten op het dossier Boeten & Transacties gedurende 

2000-2011. 

 

Tabel 6.1:  Begrote ontvangsten vs. gerealiseerde ontvangsten. Ministe-

rie van Justitie Artikel 13: Boeten & Transacties (alle bedragen in x 

€ 1.000). 

Jaar Begrote  

ontvangsten 

% groei  

raming 

Gerealiseerde 

ontvangsten 

% groei  

realisatie 

Verschil 

(realisatie-begroot) 

2000 412.162  407.520 - -/- 4.642 

2001 438.906 6,5% 490.311 20,3% 51.405 

2002 476.914 8,7% 511.667 4,4% 34.753 

2003 514.827 7,9% 571.624 11,7% 56.807 

2004 561.034 9,0% 610.539 6,8% 49.505 

2005 652.175 16,2% 639.807 4,8% -/- 12.368 

2006 691.960 6,1% 679.906 6,3% -/- 12.054 

2007 704.095 1,8% 718.012 5,6% 8.417 

2008 815.546 15,8% 731.143 1,8% -/- 84.403 

2009 858.785 5,3% 763.625 4,4% -/- 95.160 

2010 830.991 -3,2% - - - 

2011 859.705 3,5% - - - 

Bron: begrotingen en jaarverslagen Ministerie van Justitie 2000-2011. Bewerking 

APE47. 

 

                                           
47  In de tabel wordt steeds de begroting voor jaar t (die verschijnt in september van jaar t-

1) vergeleken met de realisatie zoals opgenomen in het financieel jaarverslag. Een over-
zicht van de prognoses gedurende meerdere jaren is opgenomen in de tabel in Bijlage IV. 



 Ape 58 

Uit de tabel kunnen de volgende conclusies worden afgeleid:  

d. In de periode 2000-2009 neemt het groeitempo van de gerealiseerde 

ontvangsten geleidelijk af, maar in geen enkel jaar is er sprake van 

een absolute daling van de gerealiseerde ontvangsten.  

e. De procentuele groei van de feitelijke ontvangsten fluctueert vanaf 

2004 veel minder sterk dan de procentuele groei van de geraamde 

ontvangsten. In de periode vóór 2004 doet zich het omgekeerde ver-

schijnsel voor.  

f. Zowel in 2008 als 2009 is er sprake van een lager dan verwachte op-

brengst bij de boetes en transacties. Deze ontwikkeling is echter niet 

nieuw; ook in 2000 en tussen 2005 en 2006 was er sprake van een te-

genvaller – zij het van een kleinere orde van grootte. 

 

Ramingmethodiek 

Grondslag voor de meerjarenraming is de vorige meerjarenraming. Dit is 

een iteratief proces, waarvan bij de onderzoekers geen beginpunt bekend 

is. De vorige meerjarenraming wordt bijgesteld aan de hand van beleids-

wijzigingen. Indien deze structureel zijn, wordt de raming voor ieder jaar 

vanaf de wijziging bijgesteld. Tot 2009 was dit altijd een opwaartse bijstel-

ling. Het grootste gedeelte van de ophogingen is doorgevoerd ter dekking 

van uitgaven van Justitie. Uitzondering vormt het jaar 2004 waarin er een 

structurele verhoging van € 42,5 mln. voor de algemene middelen heeft 

plaatsgevonden (Ministerie van Justitie, 2009-2). 

Tot 2009 werd er niet expliciet aandacht besteed aan de ramingsmetho-

diek omdat de realisaties – over het algemeen – hoger uitvielen dan de 

ramingen. In 2010 is de raming voor het eerst naar beneden bijgesteld 

vanwege tegenvallende opbrengsten van het optimaliseringsprogramma 

(we bespreken dit nader in subparagraaf 6.4.7). 

 

Opgemerkt dient te worden dat de meerjarenramingen jaarlijks worden 

bijgesteld (zie bijlage IV). Zo is in september 2009 € 830 mln. aan inkom-

sten voor het jaar 2010 begroot, terwijl dit bedrag in september 2008 

ruim € 50 mln. hoger wordt geraamd. Bijlage IV laat zien dat de ramings-

bijstellingen in eerdere jaren geringer van omvang waren.  

 

Verklaring voor de tegenvallende opbrengsten 

Volgens het financieel jaarverslag is de tegenvaller in het jaar 2008 van 

circa € 84 mln. op het dossier voor ongeveer € 38 mln. te wijten aan poli-

tieacties en voor circa € 12 mln.aan het onderhoud aan het systeem voor 

trajectcontroles: “De resterende € 35 mln. is veroorzaakt doordat de ver-

hoging van de boetes met 20% – ten behoeve van het realiseren van de 
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taakstelling uit het Coalitieakkoord – niet tijdig kon worden ingevoerd.” We 

bespreken dit nader in subparagraaf 6.4.3.  

Het tekort in 2009 van circa € 95 mln. wordt veroorzaakt doordat het aan-

tal verkeersboetes constant is gebleven, terwijl er in de begroting een stij-

ging 800.000 boetes werd verwacht. De tegenvaller wordt verklaard door 

het ‘minder operationeel zijn van trajectcontrolesystemen’ en het gemid-

delde lagere sanctiebedrag per boete. (Ministerie van Justitie, 2010).  

 

Zoals te zien in schema 6.1 zijn er gedurende de periode 2008-2010 di-

verse maatregelen genomen op het dossier: 

h) Algemene verhoging van de verkeersboetes met 20% en in-

dexatie van de tarieven per 1 april 2008; 

i) Wijziging PV-vergoeding per 1 juli 2008; 

j) Verhoging van de maximum snelheid voor auto’s met aanhang-

wagen en caravans per 1 mei 2009; 

k) Doorberekenen van de administratiekosten van CJIB aan over-

treder (n.a.v. motie van Geel c.s.). per 1 juli 2009; 

l) Programma Optimalisering en Verbetering Verkeershandhaving 

per augustus 2009. 

 

We lichten deze maatregelen toe in de volgende subparagrafen (6.4.3 t/m 

6.4.7).  

 

6.4.3 Algemene verhoging van de verkeersboetes met 20% en indexatie 

van de tarieven per 1 april 2008 

Aanleiding en achtergrond 

Aanleiding voor de verhoging en indexatie van de verkeersboetes was een 

structurele taakstelling van € 90 mln. op het dossier Boeten & Transacties 

vanaf 2008. De taakstelling is vastgelegd in het Coalitieakkoord Balkenen-

de IV (Tweede Kamer, 2007-1). In de Rijksbegroting 2008 werd vastge-

steld dat deze taakstelling zou worden ingevuld met een algemene tariefs-

verhoging (Ministerie van Justitie, 2008).  

Doel en inhoud 

Doel van de verhoging en indexatie van de verkeersboetes was het reali-

seren van een structurele jaarlijkse taakstelling van € 90 mln. op het dos-
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sier Boeten & Transacties. Dit leidde tot een verhoging van de tarieven van 

de verkeersboetes en feitgecodeerde transacties met 20%48. 

De indexering van de verkeersboetes houdt in dat het boetetarief elke 

twee jaar met de Consumenten Prijs Index (CPI) wordt verhoogd. 

Veronderstelde effect op inkomsten 

Verwacht werd dat de indexatie € 15 mln. extra zou opleveren en de 20% 

verhoging van het tarief in 2008 structureel € 90 mln. (Tweede Kamer, 

2007-1). De € 90 mln. is bepaald op basis van een prognose van het aan-

tal Wahv-sancties en transacties en de gemiddelde prijs over 2007. Daar-

bij is een inschatting gemaakt van de gedragseffecten (€ 43 mln.). Zie ta-

bel 6.2. 

 

Tabel 6.2: Inschatting effect verhoging tarief met 20%.  

Post 
Prognose 

Aantal 

Gemiddelde prijs 

2007 
Totaal49 

Prognose opbrengst Wahv-sancties 12.800.000  € 45,94  € 117.594.413

Prognose opbrengst transacties 640.000  € 123,30  € 15.782.661

Inschatting gedragseffecten (32,5%)   - € 43.347.549

Totaal (afgerond)  € 90.000.000

Bron: Ministerie van Justitie (DFEZ). Bewerking APE. 

 

Het is onduidelijk waar de in de tabel genoemde aantallen Wahv-sancties 

en transacties precies op zijn gebaseerd. Het hanteren van de realisatiecij-

fers als uitgangspunt voor de prognose (11.959.450 Wahv-sancties en 

55.233 transacties) zou resulteren in een lager totaal effect (83,3 mln.). 

Met andere woorden, de afwijking zou € 6,7 mln. lager zijn geweest als bij 

de raming uit was gegaan van de meest recente realisatiecijfers. 

Verder is het opmerkelijk dat het totale effect (€ 90 mln.) structureel. is 

ingeboekt. Daarbij is uitgegaan van een structureel, onmiddellijk optre-

dend en constant gedragseffect. Er is dus niet verondersteld dat wegge-

bruikers hun rijgedrag – na verloop van tijd – aanpassen als gevolg van de 

maatregel.  

Overigens dient te worden opgemerkt dat er in de meest recente prognose 

op het dossier (ramingen tariefsverhogingen en aanmaningen 2011 en 

                                           
48  Overigens zijn niet alle feitcodes met 20% verhoogd: 45% van de feitcodes is met 20% 

verhoogd, 51% met minder dan 20% en 4% met meer dan 20%. De snelheidsovertre-
dingen - veruit de grootste groep binnen de Wahv-sancties - zijn met minimaal 14% ver-
hoogd en maximaal 32%. Dit zijn de extremen; veruit de meeste snelheidsverhogingen 
zijn tussen de 17-20% verhoogd. Op grond van de cijfers is het niet mogelijk om het ge-
wogen gemiddelde te berekenen.  

49 20% * aantal * gemiddelde prijs. 
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2012) wel rekening is gehouden met een ‘oplopend gedragseffect’. Dit ef-

fect is vanaf twee jaar na invoering van laatstgenoemde maatregelen in-

gecalculeerd (Ministerie van Justitie/DIRR, 2010). Deze aanpassing is ge-

daan vanwege tegenvallende opbrengsten na 2008.  

Gerealiseerd effect op inkomsten  

In 2008 heeft de verhoging van 20% geleid tot € 55 mln. extra opbrengst. 

De afwijking van € 35 mln. met de doelstelling (€ 90 mln.) wordt in het 

jaarverslag verklaard door het feit dat in het coalitieakkoord rekening werd 

gehouden met een verhoging per 1 januari 2008 i.p.v. 1 april 2008. (Mi-

nisterie van Justitie, 2009). Uitgaande van de historische verdeling van de 

opbrengsten over het jaar50 kan worden beargumenteerd dat de verhoging 

€ 69,75 mln. zou dienen op te leveren in 2008 als we uitgaan van de prog-

nose van € 90 mln. Als we de prognose zouden baseren op de meest re-

cente realisatiecijfers (€ 83,3 mln.) zou de opbrengst € 64,6 mln. moeten 

zijn. Mogelijke verklaring voor het resterende verschil (€ 10 - € 15 mln.) is 

dat het in 2008 gemiddeld achttien dagen duurde voordat een boete bij 

het CJIB werd aangeleverd, aldus het CJIB.  

 

Verder blijkt dat de verhoging en indexatie van de boete- en transactieta-

rieven in 2008 niet hebben geleid tot een evenredige verhoging van de 

gemiddelde boete- en transactiebedragen. Sinds 2008 steeg het gemid-

delde boetebedrag met 16% en het gemiddelde transactiebedrag met 10% 

(Tweede Kamer, 2009-2).  

 

6.4.4 Wijziging PV-vergoeding per juli 2008 

 

Aanleiding en achtergrond 

PV-vergoeding staat voor ‘Vergoedingsregeling gemeenten voor handha-

ving parkeren en overlast’. De regeling houdt in dat gemeenten van het 

Ministerie van Justitie een jaarlijkse vergoeding kunnen ontvangen voor 

beschikkingen en processen-verbaal die bij het CJIB zijn aangeleverd en 

afkomstig zijn van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Tot 2008 

kregen gemeenten alleen een vergoeding over het overschot aan door 

boa’s aangeleverde zaken. Sinds 1 juli 2008 tellen echter alle door boa’s 

aangeleverde zaken mee voor de vergoedingsregeling (Staatscourant, 

2008).  

 

                                           
50 Uit cijfers van CJIB blijkt dat gedurende 2006 – 2009 gemiddeld 77,5% van de boete 

opbrengsten binnenkwam in de maanden april t/m december.  
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Doel en inhoud 

Doel van de (verbeterde) PV-regeling is gemeenten beter in staat te stel-

len parkeerovertredingen (en overtredingen in de openbare ruimte) aan te 

pakken (Staatscourant, 2008). De vergoeding per uitgeschreven proces-

verbaal over parkeerovertredingen werd vastgesteld op € 7,50. In 2009 

werd dit bedrag verhoogd naar € 25,00 per procesverbaal over parkeer-

overtredingen. (Ministerie van Justitie, 2010).  

Verwachte effect op inkomsten 

De (vernieuwde) PV-regeling is budgettair neutraal ingevoerd. Er is name-

lijk aangenomen dat deze zichzelf dekt: er worden meer boetes aangele-

verd, maar over de boetes dient aan gemeenten een hogere vergoeding te 

worden betaald. Uit de (dit jaar te uit te voeren) evaluatie van de regeling 

zal blijken of laatstgenoemde het geval is.  

6.4.5 Verhoging van de maximumsnelheid van auto’s met een aanhang-

wagen en caravans 

Aanleiding, achtergrond doel en inhoud 

Per 1 mei 2009 mogen personenauto’s met aanhangwagen en caravans ( 

met een toegestane maximumsnelheid van niet meer dan 3500 kg) op au-

tosnelwegen 90 km/h in plaats van 80 km/h rijden.  

 

Aanleiding voor de verhoging was het tijdens het Algemeen Overleg Ver-

keersveiligheid ingediende verzoek van verschillende kamerleden om de 

verhoging van de maximumsnelheid voor caravans nog eens nader te on-

derzoeken. Verhoging van de caravansnelheid zou een oplossing zijn voor 

vrachtwagenchauffeurs die “achter langzaam rijdende caravans moeten 

rijden” en caravanrijders die het gevoel hebben “door vrachtwagenchauf-

feurs te worden opgestuwd”. Het verzoek leidde tot een onderzoek van de 

SWOV naar een verhoging van de maximumsnelheid van auto’s met een 

aanhangwagen en caravans (TK, 2007-4).  

Veronderstelde effect op inkomsten 

Uit het onderzoek van de SWOV blijkt dat in 2005 40% van de snelheids-

overtredingen door personenauto’s met aanhangwagen51 betrekking had 

op een overschrijding tussen de 0 km/h en 10 km/h (Schepers en Tillema, 

2007). Bij de veronderstelling dat weggebruikers hun gedrag niet aanpas-

sen zou de verhoging dus moeten leiden tot een 40% daling van de op-

                                           
51  Op grond van de in het SWOV rapport gepresenteerde cijfers kan geen onderscheid wor-

den gemaakt tussen caravans en andere type aanhangwagens.  
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brengsten uit boetes en transacties a.g.v. snelheidsovertredingen door 

personenauto’s met aanhangwagen. Overigens zou dit in zijn totaliteit 

slechts een klein effect op het dossier Boeten & Transacties moeten heb-

ben; het aantal snelheidsovertredingen door personenauto’s met aan-

hangwagen bedraagt namelijk slechts 2% van het totaal aantal snelheids-

overtredingen door personenauto’s.  

Effect op inkomsten  

Het verwachte effect op de inkomsten uit boetes en transacties is niet ge-

specificeerd. Vraag is echter in hoeverre dit mogelijk dan wel noodzakelijk 

is omdat het structurele effect relatief klein zal zijn.  

 

Opgemerkt dient te worden dat de verhoging van de caravansnelheid wel-

licht een indirect en incidenteel effect kan hebben gehad op de inkomsten 

boetes en transacties. Door de verhoging van de caravansnelheid is het 

nodig gebleken dat trajectcontrole systemen ‘tijdelijk’ waren uitgeschakeld 

in verband met herijking van de meetapparatuur. Het kwantitatieve effect 

van het ‘uit de lucht zijn’ van de trajectcontroles is echter niet beschik-

baar. Hier is nader onderzoek voor nodig. 

6.4.6 Doorberekenen van de administratiekosten  

Per 1 juli 2009 worden de administratiekosten van het innen van een boe-

te door het CJIB doorberekend aan degene aan wie een boete is opgelegd. 

De administratiekosten omvatten (o.a.) personeelskosten en kosten voor 

het bijhouden van administratieve en automatiseringssystemen. De admi-

nistratiekosten zijn vastgesteld op € 6,00 per boete (CJIB, 2010).  

Aanleiding voor de maatregel was de motie van Geel c.s. die werd inge-

diend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september 2007. In 

de motie werd betoogd dat in 2008 extra geld diende te worden vrijge-

maakt voor o.a. de leefbaarheid van regio’s, de bestrijding van zware cri-

minaliteit, het eerder invoeren van gratis schoolboeken en de armoedebe-

strijding onder kinderen (TK, 2007-1/MinFin/AFEP 2007).  

 

Het kabinet Balkenende IV gaf als argument voor de doorrekening dat een 

kleine bijdrage kan worden verwacht van degene aan wie een boete is op-

gelegd.  

 

De doorberekening van de administratiekosten heeft geen gevolgen voor 

de (geraamde) inkomsten op het dossier Boeten & Transacties. De inkom-

sten worden immers aangewend voor generaal gebruik, zoals de vergoe-

ding van schoolboeken.  
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6.4.7 Programma Optimalisering en Verbetering Verkeershandhaving per 

augustus 2009 

Doel en inhoud 

Doel van het ‘Programma Optimalisering en Verbetering Verkeershandha-

ving’ (optimaliseringsprogramma) is het realiseren van meer opbrengsten 

op het dossier Boeten & Transacties door verhoging van het aantal boetes. 

Op verzoek van het departement van Justitie heeft het toenmalige BVOM 

voorstellen gedaan om te komen tot extra verhoging van het aantal boe-

tes, teneinde de (tegenvallende) boeteopbrengsten te verhogen. Het 

BVOM heeft een groot aantal maatregelen voorgesteld, en in aanvulling 

daarop zijn ook door het departement zelf voorstellen gedaan. 

 

In het optimaliseringsprogramma is onderscheid gemaakt tussen korte 

termijn activiteiten en activiteiten met een lange doorlooptijd.  

 

De korte termijn activiteiten in het optimaliseringsprogramma betreffen: 

m) uitbreiding aantal mobiele sets; 

n) pilot UMTS, elf palen; 

o) reparatie van analoge flitspalen; 

p) uitbreiding van aantal analoge camera’s; 

q) extra investeringen in de verwerkingscapaciteit van de ver-

keershandhavingsteams; 

r) sneller herstellen van defecte flitspalen.  

 

De lange termijn activiteiten in het optimaliseringsprogramma betreffen:  

s) vervanging van 600 analoge flitspalen door digitale flitspalen: 

voordeel van digitale flitspalen is dat deze niet werken met rol-

letjes die vol kunnen raken en dus – ceteris paribus – tot een 

hogere opbrengst leiden;  

t) uitbreiding met vijf trajectcontrole systemen.  

Verondersteld effect op inkomsten 

In onderstaand schema tonen we hoe de effecten van de maatregelen in 

het optimaliseringsprogramma zijn ingeschat. 
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Schema 6.2:  Wijze van schatting (en aannames) effecten Optimalise-

ringsprogramma.  

Maatregel Wijze schatting verwacht effect 

Digitale flitspalen (11×) Inschatting door BVOM/LPTV 

Businesscase digitalisering Voorzichtige inschatting door BVOM. 

Aanname: strak geregisseerde project-

organisatie  

Van internet (breedband) naar UMTS Inschatting door BVOM/LPTV 

Mobiele sets (bijv. 4×) Inschatting door BVOM/LPTV 

Uitbreiding analoge camera’s (26×) Inschatting door BVOM/LPTV 

Nieuwe trajectcontroles Inschatting door BVOM/LPTV 

Verwerkingscapaciteit Inschatting was dat dit 30.000 zaken 

per maand betrof. Dus 12 * 30.000 * € 

42 (gemiddelde snelheidsboete) = 15 

mln. euro 

Verhoging rendement trajectcontroles Inschatting door BVOM/LPTV 

Sneller herstel defecte matrixborden Inschatting door BVOM/LPTV 

Foutmarge verkleinen bij trajectcontrole De werkelijke snelheid wordt met 3 km 

i.p.v. 2 km neerwaarts gecorrigeerd en 

toevoeging van een nieuwe categorie 

boetes. Samen levert dit € 8 mln. op.  

Bron: Ministerie van Justitie (2010-2) ‘Voortgang optimaliseringsprogramma B&T’ 

juli 2010. Bewerking APE.  

 

Het gros van de verwachte effecten is gebaseerd op inschattingen van 

LPTV. Overigens betekent dit niet dat LPTV ‘garant staat voor’ de op-

brengst. De doelstelling van LPTV is gericht op o.a. het handhaven van 

verkeersveiligheid, boetes zijn daarbij een middel en geen doel.  

De aannames waarop deze cijfers zijn gebaseerd zijn niet (altijd) toege-

licht. Dit blijkt dan ook uit het feit dat bij het opstellen van het programma 

is erkend dat ‘het lastig is de effecten van de maatregelen hard te onder-

bouwen’. De verwachte effecten zijn dan ook gebaseerd op grove inschat-

tingen die destijds onder grote tijdsdruk tot stand zijn gekomen. 

 

In onderstaande tabel zetten we het verwachte effect op de inkomsten 

(raming optimalisering, augustus 2009) af tegen de meest recente prog-

nose van het OM (juni 2010).  
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Tabel 6.4:  (Verwachte) effecten optimaliseringsprogramma in miljoe-

nen euro’s  

   2010 2011 2012 2013 2014

       

Oorspronkelijke raming 31,0 128,0 132,0 136,0 160,0
Totaal 

Herziene raming 2,6 69,7 55,3 57,8 72,5

  

Afwijking  28,4 58,3 76,7 78,2 87,5

Bron: Ministerie van Justitie (2010-2) ‘Voortgang optimaliseringsprogramma B&T’ 

juli 2010. Bewerking APE.  

 

Naar aanleiding van de eerste – te hoge - raming uit 2009 is in augustus 

2010 op basis van een meer realistische begroting de raming neerwaarts 

bijgesteld. Daarbij heeft LPTV een minimum- en een maximumraming aan-

gegeven. Het minimum is gebaseerd op ervaringscijfers. De maximumra-

ming gaat ervan uit dat de samenwerking in de keten goed verloopt en er 

geen gedragseffecten plaatsvinden. In de tabel is bij de herziene raming 

een middenvariant gekozen. Overigens dient te worden opgemerkt dat 

verschillen tussen de oorspronkelijke raming en herziene raming vanaf het 

jaar 2014 afnemen.  

 

Het Ministerie geeft drie oorzaken voor de noodzaak de ramingen te her-

zien (Ministerie van Justitie, 2010-2): 

 

1. Nieuwe inzichten in de potentiële opbrengst van maatregelen: ver-

wachte effecten worden in de loop van de tijd bijgesteld. Zo werd oor-

spronkelijk verwacht dat de digitalisering van flitspalen in het jaar 

2014 € 100 mln. extra zou opleveren. In de laatste raming van het OM 

is deze opbrengst echter bijgesteld naar € 39,6 mln.  

 

2. Latere invoering van maatregelen: Zo zijn de elf extra flitspalen niet in 

2009, maar pas in mei 2010 geplaatst. Ander voorbeeld is de lange 

procedure bij het vervangen van 600 analoge flitspalen door digitale 

flitspalen als gevolg van aanbestedingsregels en noodzakelijk overleg 

tussen diverse betrokken partijen (o.a. gemeenten, V&W/Rijks-

waterstaat).  

 

3. Het wegvallen van opbrengsten: er zijn maatregelen die in het optima-

liseringsprogramma een bepaald bedrag aan extra inkomsten genere-

ren, maar in praktijk geen extra inkomsten opleveren. Voorbeeld hier-

van is het ‘sneller repareren van kapotte matrixborden’. In het optima-
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liseringsprogramma is geraamd dat dit jaarlijks € 4 mln. extra zou op-

leveren. In de praktijk blijven deze opbrengsten echter achter omdat 

bleek dat het niet mogelijk was om de borden sneller te herstellen. 

Hetzelfde geldt voor de opbrengsten die uit de verhoging van het ren-

dement van trajectcontroles zouden voortvloeien. Hier is een bedrag 

van € 8 mln. voor ingeboekt terwijl deze in de meest recente raming 

naar € 0 mln. is teruggebracht. (Ministerie van Justitie, 2010-2). Het 

LPTV meldt dat dit komt door het feit dat verbeterde camera’s niet bin-

nen het bestaande contract konden worden gerealiseerd. 

 

Naast bovenstaande oorzaken stelt het Ministerie dat het verkeersgedrag 

van weggebruikers, problemen met de techniek en exogene ontwikkelin-

gen bij de RDW eveneens oorzaak zijn van de tegenvallende opbrengsten 

(Ministerie van Justitie/DIRR, 2010). We bespreken dergelijke externe 

ontwikkelingen in paragraaf 6.4.9.  

6.4.8 Samenvatting beleidsreconstructie  

Alles overziende zijn er gedurende de periode 2008-2010 diverse beleids-

maatregelen genomen die (direct) doorwerking hebben op de ontvangsten 

op het dossier Boeten & Transacties. Zie schema 6.3.  

 

u) Twee van de ingevoerde beleidsmaatregelen (verhoging boetes 

20% en optimaliseringsprogramma) in de betreffende periode 

hadden expliciet als doel de opbrengsten op het dossier te ver-

groten;  

v) Van geen van de ingezette beleidsmaatregelen over de periode 

2008 – 2010 kan worden verwacht dat deze – ceteris paribus – 

zouden leiden tot een daling van de inkomsten op het dossier. 

Vraag is dan ook waardoor de opbrengsten op het dossier te-

genvallen ondanks het feit dat voorgenoemde beleidsmaatrege-

len zijn ingezet.  

w) Bij het bepalen van verwachte effecten is in zeer wisselende 

mate rekening gehouden met de mogelijkheid dat weggebrui-

kers hun gedrag – na verloop van tijd – aanpassen. Soms wordt 

verondersteld dat er geen gedragseffecten optreden, soms (bij 

de verhoging van de boetes met 20% in 2008) wordt een sub-

stantieel en onmiddellijk gedragseffect verondersteld (-32,5%) 

en soms wordt uitgegaan van een niet constant –oplopend– ge-

dragseffect (zoals bij de tariefsverhogingen 2011 en 2012). Bij 

het bepalen van de verwachte effecten van het optimaliserings-
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programma is erkend dat het lastig is verwachte effecten hard 

te onderbouwen. 
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Schema 6.3: Beleidsmaatregelen 2008–2010  

 Beleid 2008-2010 Inkomsten Boetes en Transacties (jaarlijks) 

D.d. Maatregel Doel 
Oorspr. 
Verwacht 

Gerealiseerd Verklaring  

2008: 
55 mln. extra op-
brengst 
 
 
 
 

Verhoging vond la-
ter plaats dan ge-
pland. 
 
Toekomstige grotere 
gedragseffecten zijn 
niet meegenomen 

April ‘08 Algemene verho-
ging 20% en in-
dexatie tarieven 

Genereren van 90 
miljoen extra 
inkomsten op 
dossier. Taakstel-
ling regeerak-
koord Balkenende 
IV. 

Vanaf 2008: 
90 mln. 
Gedragseffecten 
ingecalculeerd (-
32,5%) 

Gemiddeld boete-
bedrag is met 16% 
gestegen en gemid-
deld transactiebe-
drag met 10% 

Verschuiving naar 
overtredingen waar-
op een lagere boete 
staat. 
 
Problemen traject-
controles  
 
Politiestakingen 

Juli ‘08 Wijziging PV-
vergoeding ge-
meenten 

Gemeenten beter 
in staat stellen 
parkeerovertre-
dingen aan te 
pakken 

15 mln. budgettair 
neutraal 

2010: 
Uitgavenbudget 
blijkt te laag. 

Hoeveelheid is waar-
schijnlijk te laag 
ingeschat. 

Mei ‘09 Verhoging maxi-
mum snelheid 
voor auto’s met 
aanhangwagen 
en caravan 

Beperken ergernis 
tussen caravan-
rijders en vracht-
wagenchauffeurs  

Nihil  N.v.t.  
 
Extern: enkele tra-
jectcontrole syste-
men tijdelijk uitge-
schakeld.  

N.v.t.  

Juli ‘09 Doorberekenen 
transactiekosten 
CJIB aan overtre-
der 

Geld vrij maken 
binnen justitiebe-
groting voor o.a. 
leefbaarheid re-
gio’s en bestrij-
ding zware crimi-
naliteit  

2009: 
20 mln. 
2010 en 2011: 
50 mln. 

Gerealiseerd (vrijval 
voor generaal ge-
bruik).  

N.v.t. 

Aug ‘09 Optimaliserings-
programma 

Extra opbreng-
sten realiseren op 
het dossier 

2010:  
31 mln. 
>2010:  
ca. 110 mln.  

201052: 
3 mln. 
2011: 
ca. 72 mln.  

Nieuwe inzichten; 
Lange procedures; 
Wegvallen opbreng-
sten; 
Exogene ontwikke-
lingen 

 

6.4.9 Externe oorzaken als oorzaak van discrepantie tussen raming en 

realisatie  

Uit gesprekken met CJIB, LPTV, en ambtelijke vertegenwoordigers van het 

Ministerie van Justitie en uit diverse interne notities komt een breed scala 

aan mogelijke externe oorzaken naar voren die een verklaring bieden voor 

de discrepantie tussen ramingen en realisatie. Onderstaand geven we – 

                                           
52 dit betreffen geen realisatiecijfers maar een herziene prognose van het OM. 
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waar mogelijk onderbouwd met cijfers – een eerste voorlopige beoordeling 

in hoeverre deze externe oorzaken een aannemelijke verklaring bieden 

voor de afwijking tussen raming en realisatie. We noemen hierbij in cursief 

lettertype eerst de (in laatstgenoemde gesprekken naar voren gekomen) 

stelling, waarna we dieper ingaan op de desbetreffende stelling.  

 

Een significant lagere verkeersdrukte in de eerste twee weken van januari 

2009 met als gevolg minder overtredingen:  

De verkeersdrukte is een relevante factor voor de inkomsten uit boetes en 

transacties. Minder auto’s op de weg leidt – ceteris paribus – immers tot 

minder verkeersboetes. Terwijl men aan de andere kant kan beargumen-

teren dat een significant lagere verkeersdrukte juist tot meer inkomsten 

op het dossier leidt; minder verkeersdrukte betekent immers minder file-

vorming waardoor de kans op het maken van snelheidsovertredingen toe-

neemt.  

 

Om een dergelijk verband te toetsen zou het aantal verkeersovertredingen 

moeten worden afgezet tegen de verkeersdrukte. Een geschikte maatstaf 

voor de verkeersdrukte is de verkeersintensiteit. Dit is het aantal voertui-

gen dat per tijdseenheid een bepaalde weg passeert.  

Het CBS biedt indexcijfers aan over de verkeersintensiteit in de periode 

1994-2005. De verkeersintensiteit wordt gemeten door het aantal passe-

rende voertuigen te tellen op bepaalde telpunten (alle buiten de bebouwde 

kom) in het land. In grafiek 6.1 zijn de indexcijfers voor de jaren 1994-

2005 weergegeven, zowel voor het totale wegennet als voor de snelwe-

gen. Het jaar 2000 is als basisjaar genomen, dus gelijk gesteld aan 100. 

We zien een vrij gelijkmatige stijging die vanaf 2003 wat afzwakt. Omdat 

de CBS cijfers verkeersintensiteit tot en met 2005 lopen kunnen we voor 

de meest recente periode een dergelijk verband niet toetsen. 

 

Grafiek 6.1: indexcijfers verkeersintensiteit (jaar 2002 = 100). 
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Bron: CBS statline. Bewerking APE. 

 

Wel kunnen we kijken naar het totale aantal voertuigkilometers, waarvan 

de gegevens tot en met 2008 beschikbaar zijn. Ook hier, in grafiek 6.2 en 

bijlage II zien we een gestage stijging die vanaf 1999 wat afvlakt. Uit deze 

twee grafieken en uit de tabel in de bijlage kunnen we concluderen dat 

weggebruik in Nederland vrij geleidelijk toeneemt. Het verband tussen de 

omvang van boetes en transacties enerzijds en voertuigkilometers ander-

zijds lijkt zwak. Zo is het aantal voertuigkilometers in 2008 met 2,1% rela-

tief sterk gestegen terwijl in dat jaar de instroom Wahv is gedaald. In de 

vijf jaar daarvoor is de instroom Wahv gestegen met gemiddeld 5% per 

jaar terwijl de groei van het aantal voertuigkilometers lager was dan in 

2008.  
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Grafiek 6.2: voertuigkilometers, opgesplitst in soort voortuig. 
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Bron: CBS statline. Bewerking APE. 

 

Een strenge vorstperiode begin 2009 waardoor de meetapparatuur niet 

goed werkte: 

Het effect van kou is tweeledig. Enerzijds zullen er (als gevolg van 

sneeuwval) minder automobilisten de weg opgaan. De verkeersintensiteit 

neemt af, wegens gladheid rijdt men langzamer en voorzichtiger en bijge-

volg neemt het aantal verkeersovertredingen af53. Anderzijds leidt de kou 

tot een grotere kan op uitval van bepaalde systemen. Om een dergelijke 

hypothese te toetsen zou er dus zowel inzicht moeten worden verkregen in 

de verkeersintensiteit, de gemiddelde temperatuur en de werking van de 

meetapparatuur. Hierbij dient er onderscheid te worden gemaakt tussen 

meetlocaties aangezien er zich tussen regio’s (grote) temperatuurverschil-

len kunnen voordoen.  

Uit de cijfers blijkt inderdaad dat het in januari 2009 extreem koud was 

met een gemiddelde maandtemperatuur van 0,8 °C, tegenover het langja-

rig gemiddelde van 2,8 °C over de periode 1971-200054. Daarbij lag er be-

gin januari 2009 in het zuidoosten van het land een week lang een 

sneeuwdek van gemiddeld 10 cm.  

Uit de cijfers van het CJIB komt naar voren dat de instroom in de maand 

januari 2009 inderdaad relatief laag is. In 2009 vormt de Wahv instroom 

van de maand januari 6,6% van de totale Wahv-instroom van 2009. In de 

periode 2003-2008 bedraagt het gemiddelde aandeel van de maand ja-

nuari in de totale instroom Wahv 7,4%.  

 

                                           
53  Indien de maximumsnelheid wordt aangepast ten gevolge van het weer, geldt dit ver-

band wellicht niet.  
54  Bron: KNMI. 
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Er was een capaciteitstekort bij de politie waardoor veel boetes in de “pijp-

lijn” bleven hangen/politiestakingen gedurende de eerste maanden van 

2008: 

Het capaciteitstekort werd veroorzaakt door cursusdagen voor personeel 

om te leren werken met nieuwe ICT systemen. Daarnaast was er sprake 

van relatief veel vacatures (Ministerie van Justitie, 2009-2). 

 

Allereerst dient te worden opgemerkt dat het aantal agenten een relatief 

kleine determinant is voor de inkomsten uit boetes en transacties a.g.v. 

verkeersovertredingen (het aandeel staandehoudingen is circa 10% (zie 

grafiek B2.1 in bijlage IIIa).  

 

De capaciteit van de VHT’s bedraagt door de jaren heen circa 700 fte. 

VHT’s dienen ter aanvulling op regionale politie. VHT’s hebben vijf speer-

punten: helm, gordel, rood licht, alcohol en snelheid (HELMGRAS). In on-

derstaande tabel 6.5 is de verdeling van de instroom Wahv-sancties weer-

gegeven. 

 

Tabel 6.5: Verdeling instroom Wahv-sancties 2006-2009. 

Aandeel politie Jaar Aandeel trajectcontroles 

VerkeersHand 

havingsTeams 

(VHT’s) 

Regulier 

2006 15% 37% 48% 

2007 20% 36% 44% 

2008 16% 43% 41% 

1e helft 2009 14% 40% 47% 

Bron: Ministerie van Justitie, 2010-2. Bewerking APE. 

 

Een eerste blik op de data van CJIB laat zien dat er in de eerste vier 

maanden van 2008 circa 10% minder instroom in sancties was dan over 

dezelfde periode in 2007 en 2009. Vraag is vervolgens in hoeverre dit te 

wijten is aan de politiestakingen. Uit cijfers van LPTV blijkt dat het aantal 

ingezette uren van verkeershandhavingsteams (VHT’s) gedurende de eer-

ste periode van 2008 niet significant lager was dan de inzet in dezelfde 

periode van 2009 en 2010 (zie grafiek 6.3). Ook uit grafiek 6.4 blijkt dat 

het totaal ingezette uren van VHT in 2008 in lijn ligt met de ontwikkeling 

van de uren in de periode 2003-2009. 
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Grafiek 6.3: Aantal ingezette uren verkeershandhavingsteams januari 

2008 – november 201055 
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Bron: LPTV. Bewerking APE. 

 

Grafiek 6.4: Aantal ingezette uren VHT’s per jaar.  
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Bron: LPTV. Bewerking APE. 

 

Op het eerste gezicht lijkt de politiestaking dus geen plausibele determi-

nant voor de daling van de instroom. Om een meer solide conclusie te 

                                           
55 Wij beschikken niet over maandelijkse cijfers van de periode voor 2008.  
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trekken over de relatie tussen politiestakingen en opbrengsten uit ver-

keersboetes is echter aanvullend onderzoek nodig waarin ook cijfers over 

de inzet van reguliere agenten dienen te worden betrokken. Daarbij dient 

te worden meegenomen hoe de arbeidsproductiviteit van VHT’s zich heeft 

ontwikkeld, in welke regio’s de staking plaatsvond en dienen er cijfers te 

worden verkregen op het niveau van de uitvoerende ambtenaar.  

Problemen met trajectcontrolesystemen (zo was er van half december 

2008 tot eind januari 2009 geen trajectcontrole bij Utrecht):  

Trajectcontrolesystemen zijn voor ca. 15% verantwoordelijk voor de op-

brengst uit verkeersboetes (zie voorgaande tabel). Het niet operationeel 

zijn van trajectcontrolesystemen heeft dan ook een significante invloed op 

de opbrengsten. De ter beschikking gestelde geaggregeerde cijfers van 

CJIB bieden ons echter geen inzicht in welke trajectcontrolesystemen 

wanneer niet functioneerden. Voor het toetsen van deze hypothese zijn 

dan ook gegevens per trajectcontrolesysteem nodig.  

Het toenemend gebruik van navigatiesystemen:  

Navigatiesystemen kunnen weggebruikers tijdig waarschuwen als deze de 

snelheidslimiet overschrijden of als er een snelheidscontrole is. Hierdoor 

neemt de kans op een boete dus af.  

 

Meest recente cijfers over het gebruik van navigatiesystemen dateren uit 

2008 (SWOV, 2010). Hieruit blijkt dat gedurende 2007/2008 tussen de 20 

en 25% van de weggebruikers een navigatiesysteem bezat. Een groot deel 

van deze automobilisten (35%) gebruikte het navigatiesysteem echter 

slechts op een van de vijf autoritten. Over de impact van navigatiesyste-

men op boetes is weinig bekend. Het onderzoek naar het effect van navi-

gatiesystemen concentreert zich namelijk (in beginsel) op verkeersveilig-

heid. Uit het gros van deze onderzoeken volgt geen relatie tussen het ge-

bruik van een navigatiesysteem en de verkeersveiligheid. Op basis hiervan 

concluderen we dan ook dat er geen ‘harde’ aanwijzingen zijn dat (de toe-

name in) het gebruik van navigatiesystemen heeft bijgedragen aan de dis-

crepantie tussen raming en realisatie.  

De verstrekte informatie over de plaats van flitspalen en mobiele controles 

die door de media worden verspreid:  

Snelheidscontroles worden sinds 1992 in de media bekendgemaakt 

(Trouw, 1992). In de beginperiode alleen in de krant maar later ook op de 

radio en sinds eind jaren ’90 ook op internet. Om een uitspraak te doen 

over het verband tussen de verstrekte verkeersinformatie en het aantal 

verkeersboetes is aanvullend onderzoek nodig. Hierbij dient de beschik-
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king te worden verkregen over welk deel van de snelheidscontroles wordt 

aangekondigd en hoe deze verhouding zich gedurende de jaren heeft ont-

wikkeld.  

Meer filevorming gedurende 2008-2010:  

In gebieden met file is het fysiek onmogelijk om snelheidsovertredingen te 

plegen. Toename van het aantal files zal er dus – ceteris paribus – toe lei-

den dat het aantal verkeersovertredingen afneemt. Toegenomen filevor-

ming lijkt ons echter geen aannemelijke verklaring voor de afname van 

het aantal boetes. Sinds 2008 is het aantal kilometers file op de Neder-

landse wegen namelijk gedaald. De ANWB stelt dat dit het gevolg is van 

de recessie. Zo nam de ‘filezwaarte’ (lengte * duur van de file) in 2009 

met 14% af t.o.v. 2008 (ANWB, 2009). De daling van de filezwaarte gaat 

echter niet gepaard met een toename van de instroom van snelheidsover-

tredingen. Integendeel, de instroom Wahv vanwege snelheidsovertredin-

gen lag in 2008 en 2009 6% resp 7% lager dan in 2007. 

Weggebruikers kunnen gedurende 2008-2010 (door voorlichting en educa-

tie) veiliger zijn gaan rijden:  

Als weggebruikers veiliger zijn gaan rijden dan zou dit moeten resulteren 

in minder (dodelijke) ongelukken. Uit de cijfers blijkt dat dit inderdaad het 

geval is. Het aantal verkeersdoden daalde van 791 personen in het jaar 

2007 naar 720 personen in 2009. Ook in dit geval kan echter niet worden 

gesteld wat het geïsoleerde effect is van de toegenomen verkeersveiligheid 

op de inkomsten uit verkeersboetes. Daarbij moeten we bovendien aante-

kenen dat het aantal verkeersdoden al sinds de jaren zeventig een daling 

te zien geeft terwijl de terugval in de opbrengst van verkeersboetes van 

veel recenter datum is. Hier zou eveneens aanvullend onderzoek voor no-

dig zijn.  

De 20% verhoging en indexering van de boetes kan hebben geleid tot een 

daling van het aantal boetes (afschrikeffect):  

Uit de literatuur volgt geen eenduidig verband tussen de hoogte van de 

verkeersboetes en het aantal verkeersboetes. Waar er een effect wordt 

gevonden is de prijselasticiteit beperkt. Om een dergelijke bewering te 

staven is aanvullend onderzoek nodig naar de prijselasticiteit van ver-

keersovertredingen. Een aanwijzing dat verhoging van de boetes met 20% 

in Nederland effect hebben gehad is gelegen in de constatering dat de op-

brengsten van de boetes met minder dan 20% zijn gestegen. De omvang 

van dit effect dient nader te worden onderzocht. Hierbij zou eveneens 

moeten worden gecorrigeerd voor de impact van externe factoren. 
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Doordat er relatief veel externe factoren van invloed (kunnen) zijn op de 

inkomsten uit boetes en transacties is het zowel lastig om het geïsoleerde 

effect van een bepaalde maatregel voor invoering te voorspellen, als deze 

achteraf te evalueren. Complicatie is dat de meeste externe factoren ook 

onderling gecorreleerd zijn. Zo kan extreme kou leiden tot zowel minder 

verkeer op de weg als uitval van systemen.  

Bij de voorspelling doet zich het probleem voor dat gedragseffecten wel-

licht kunnen worden ingecalculeerd maar dit is moeilijker voor plotselinge 

exogene ontwikkelingen zoals politiestakingen, extreme kou en technische 

problemen met trajectcontrolesystemen.  

 

6.5 Conclusies 

Ingezet beleid en aannames 

Gedurende 2008-2010 zijn er diverse beleidsmaatregelen genomen die 

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

Transacties. Twee van deze maatregelen hadden expliciet als doel de in-

komsten op het dossier te vergroten: (1) algemene verhoging en indexatie 

per 1 april 2008 en (2) optimaliseringsprogramma per augustus 2009.  

 

Verwacht effect op opbrengsten van ingezet beleid 

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 

waarbij geen relatie is gelegd met realisatiecijfers uit het verleden.  

 

Redenen voor tegenvallende opbrengsten van maatregelen 

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

veelvoud aan redenen voor: 

x) 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. Daarbij kosten sommige maatregelen als gevolg 

van aanbestedingsregels en de betrokkenheid van diverse par-

tijen relatief veel tijd voor ze geïmplementeerd kunnen worden. 

Een voorbeeld hiervan is de opgelopen vertraging bij het ver-

vangen van de 600 analoge flitspalen door digitale flitspalen. 

y) 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. Dit is 
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een direct gevolg is van het feit dat het moeilijk is de effecten 

van maatregelen hard te onderbouwen. 

z) Ramingen zijn niet ‘hard’ onderbouwd en er is niet of op ondui-

delijke 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.  

 

Er is een breed scala aan mogelijke externe oorzaken van invloed op de 

inkomsten uit boetes en transacties. Aanvullend onderzoek is nodig om de 

invloed van externe factoren in beeld te brengen. In dit onderzoek hebben 

we geen diepgaande empirische analyse verricht naar de verbanden tus-

sen verschillende externe factoren en de ontwikkeling van de instroom en 

opbrengsten van boetes en transacties. Er zijn aanwijzingen dat met name 

extreme weersomstandigheden, de verhoging van de sancties en de be-

schikbaarheid van trajectcontrolesystemen van invloed zijn op de instroom 

van boetes.  
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7 AANKNOPINGSPUNTEN VERVOLGONDERZOEK 

Vooral in de laatste jaren neemt de discrepantie toe tussen raming en rea-

lisatie van boetes en transacties van verkeersovertredingen.  

Zowel de kwaliteit van de raming als het proces van uitvoering zijn voor 

verbetering vatbaar. De discrepantie tussen prognose en realisatie dient te 

worden verkleind. Waar afwijkingen tussen realisatie en raming resulteren 

dienen deze beleidsinhoudelijk te worden verklaard, zodat de transparantie 

toeneemt. De richting van de ontwikkeling van inkomsten en instroom 

moet goed worden voorspeld en trendbreuken dienen tijdig te worden ge-

signaleerd.  

Het is echter evident dat het opstellen van een robuuste, goed onder-

bouwde ramingsystematiek die aan deze voorwaarden voldoet een tijdro-

vend proces is. Bij het dossier Boeten & Transacties gaat het om verschil-

lende categorieën sancties (Wahv, transacties, boetevonnissen) en om uit-

eenlopende feitcodes (snelheid, alcohol, rood licht etc.) met elk specifiek 

verklarende factoren en gewichten. Over het algemeen zal gelden dat hoe 

meer tijd men erin stopt, hoe beter de prognoses zullen zijn.  

Afweging is dan ook wat eerst moet gebeuren en goed kan gebeuren. Uit 

het verkennend onderzoek is naar voren gekomen dat de discrepantie tus-

sen raming en realisatie zich vooral manifesteert bij boetes op snelheid. 

Deze categorie vormt een betekenisvol aandeel van de totale boetes 

(2008: 80% binnen de Wahv-sancties). Opvallend is dat de ramingen van-

af 2007 een forse groei te zien geven, terwijl de gerealiseerde boetes in 

die periode constant blijven (bebouwde kom) of dalen (snelwegen) sinds 

2007 dalen. Vooral de inkomsten uit trajectcontroles dalen fors (2007-

2010: - 60%).  

Tegen deze achtergrond is op korte termijn een aantal acties denkbaar die 

bijdragen aan een betere ramingsystematiek. In de eerste plaats kan de 

beleidsneutrale basisraming aan voorspelkracht winnen. Op dit moment 

komen de basisramingen tot stand in een incrementeel proces waarbij de 

realisatiecijfers geen noemenswaardige rol spelen en waarbij de transpa-

rantie gering is. Nagegaan dient te worden of een trendextrapolatie (waar-

bij de voorspelling wordt doorgetrokken op basis van realisaties uit het 

verleden) als basisraming kan worden gehanteerd.  

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

het onderzoek aansluiting worden gezocht bij de resultaten van bestaand 

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

uitgegaan kunnen worden van een percentage limietovertreders dat lager 

ligt dan 1%. Dit percentage is naar voren gekomen uit de evaluatie van de 

80km- maatregel op de A13. Bij de verhoging van boetes zou aansluiting 
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bij bestaand 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 die de verschillen tussen ra-

ming en realisatie (verder) verkleinen. Daarnaast dient bij de beleidsrijke 

raming een meer uitgebreid onderzoek te worden verricht naar de omvang 

en ontwikkeling van de prijselasticiteit van boetes en transacties. Voorts 

dient ook het onderzoek naar de tijdelijke en structurele effecten van tra-

jectcontroles te worden uitgebreid (80 km, 100 km en 120 km). Immers, 

de bovengenoemde waarden zijn gebaseerd op buitenlands onderzoek 

resp. beperkt binnenlands onderzoek.  

Voor de langere termijn dient ook de analyse uitgebreid te worden naar de 

andere speerpunten (snelheid, rood licht, alcohol, etc). Evenals bij de tra-

jectcontroles dient in dit deel van de analyse inzicht te bestaan in de be-

schikbare capaciteit (inzet uren VHT, flitspalen, etc) en de opbrengst (in 

termen van instroom en geld) gedifferentieerd naar tijd en plaats. 

 

Het verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat zeer veel waardevolle in-

formatie beschikbaar is bij een aantal partijen (CJIB, LPTV, Rijkswater-

staat). Zo beschikt het CJIB over instroom en opbrengst per trajectcontro-

le en per tijdseenheid. Rijkswaterstaat heeft informatie over de capaciteit 

van de trajectcontroles (beschikbaarheid en uitval van het systeem) als-

mede over de vervoerstromen op de verschillende trajecten. LPTV heeft 

inzicht in de werking van verschillende regionale convenanten en in de in-

zet van de capaciteit. Uit het onderzoek is evenzeer naar voren gekomen 

dat de beschikbare informatie nu niet ten volle wordt benut mede als ge-

volg van een gebrek aan samenwerking en afstemming. Voorwaarde om te 

komen tot meer robuuste ramingen op de korte en op de lange termijn is 

dan ook een verbeterde communicatie en interactie tussen de verschillen-

de partijen met erkenning van elkaars (soms tegengesteld) belang.  
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BIJLAGE I: INNINGSPROCES56 

 
Proces inning Wahv-sancties 

 

1. De politie of Dienst Wegverkeer (RDW) levert elektronisch de gegevens 

van de verkeersovertredingen aan bij het CJIB. 

2. De beschikking wordt automatisch aangemaakt en naar de betrokkene 

verzonden. Hij heeft acht weken de tijd om te betalen. Betaalt hij niet, 

dan volgt een eerste aanmaning met een verhoging van 25% op het 

sanctiebedrag, met een minimum van € 4. Blijft ook nu betaling uit, 

dan volgt een tweede aanmaning met een verhoging van 50% met een 

minimum van € 11. 

3. Als er opnieuw niet (volledig) wordt betaald, dan controleert het CJIB 

de adresgegevens van de betrokkene bij de gemeentelijke basisadmini-

stratie (GBA). 

4. Als de gegevens kloppen, dan onderzoekt het CJIB of het openstaande 

bedrag kan worden verhaald op het bank- of girotegoed van de betrok-

kene (verhaal zonder dwangbevel). 

5. Is verhaal zonder dwangbevel niet mogelijk, dan wordt een gerechts-

deurwaarder ingeschakeld om het openstaande bedrag te incasseren 

(verhaal met dwangbevel). 

6. Lukt ook dit niet, dan worden één of meerdere dwangmiddelen toege-

past: inneming van het rijbewijs, buitengebruikstelling van het voertuig 

en gijzeling.  

 

Als de betrokkene geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, dan wordt de 

persoon ter signalering opgenomen in het opsporingsregister (OPS). Dit 

register wordt bij een staandehouding door de politie of marechaussee 

standaard gecontroleerd. Een zaak blijft maximaal vijf jaar in het opspo-

ringsregister staan. 

 

 

Proces inning Geldsomtransacties  

 

1. De politie-instanties en de Dienst Wegverkeer (RDW) maken in een 

aantal veel voorkomende strafbare feiten proces-verbaal (PV) op en le-

veren de betreffende zaakgegevens aan het CJIB. Een aantal overige 

instanties – bevoegd op grond van het Transactiebesluit Milieudelicten 

                                           
56  Uit: CJIB Jaarbericht 2009. 
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– zoals Douane Schiphol, Wetterskip Fryslân en provincie Noord-

Brabant levert ook zaken aan bij het CJIB. 

2. In de systemen wordt gekeken of het betreffende strafbare feit recidi-

vegevoelig is (denk bijvoorbeeld aan alcoholovertredingen of grote 

snelheidsovertredingen) en wordt indien nodig een adresverificatie uit-

gevoerd. 

3. Als de zaak recidivegevoelig is, doet het CJIB navraag bij de Justitiële 

Informatiedienst (JustID). Is de verdachte recidivist, dan wordt de zaak 

overgedragen aan het OM voor verdere afhandeling. 

4. Komt de verdachte in aanmerking voor een politietransactie, dan krijgt 

hij een transactievoorstel met acceptgiro toegestuurd waarmee kan 

worden betaald. 

5. Als de verdachte niet betaalt of niet in aanmerking komt voor een poli-

tietransactie, dan wordt een OM-transactie met een acceptgiro toege-

stuurd. Dit bedrag is vaak 20% tot 25% hoger dan het bedrag van de 

politietransactie. 

6. Als een zaak direct is overgedragen aan het OM, dan kan deze beslui-

ten alsnog een OM-transactie aan te bieden via het CJIB. 

7. Als het strafbare feit is geconstateerd op kenteken en betaling door de 

kentekenhouder blijft uit, dan probeert een buitengewoon opsporings-

ambtenaar (BOA) van het CJIB door telefonisch verhoor achter de iden-

titeit van de pleger van het strafbare feit te komen. Van de bevindin-

gen wordt aanvullend proces-verbaal opgemaakt. 

8. Wanneer het aanbieden van een transactie niet tot betaling heeft ge-

leid, vindt overdracht plaats aan het OM. De zaak wordt van zoveel 

mogelijk informatie voorzien. 

 

 

Proces inning boetevonnissen 

 

1. Het OM levert de geldboetevonnissen aan bij het CJIB. 

2. Bij de afhandeling van een geldboete volgt het CJIB verschillende pro-

cesstappen, afhankelijk van de status van de zaak bij registratie. De 

niet-executeerbare boetevonnissen worden alleen geregistreerd. Zodra 

het OM doorgeeft dat het vonnis executeerbaar of onherroepelijk is 

geworden, start de tenuitvoerlegging. De veroordeelden van wie het 

vonnis executeerbaar of onherroepelijk is, ontvangen van het CJIB een 

eerste aanschrijving tot betaling van de geldboete. 

3. Als de eerste aanschrijving van een executeerbaar, niet-onherroepelijk 

vonnis niet leidt tot betaling, dan wordt het vonnis naar de politieregio 

verzonden waar de veroordeelde woont. De politie krijgt de opdracht 

om vonnis te betekenen. De verdachte heeft de mogelijkheid de geld-
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boete aan de politie te voldoen. Wordt het vonnis betekend en gaat de 

verdachte niet binnen 14 dagen in beroep dan wordt het vonnis onher-

roepelijk (de veroordeelde kan nu niet meer in hoger beroep). Indien 

nog niet bij de politie is betaald, ontvangt de veroordeelde vervolgens 

opnieuw een eerste aanschrijving, nu van het onherroepelijke vonnis. 

4. Als de eerste aanschrijving van een onherroepelijk vonnis niet leidt tot 

betaling, wordt het boetebedrag verhoogd met € 15 en een eerste 

aanmaning verzonden. Is de boete daarna nog niet (volledig) voldaan, 

dan volgt een tweede verhoging van 20% over het openstaande bedrag 

met een minimum van € 30 en wordt een tweede aanmaning ver-

stuurd. 

5. Als de veroordeelde nog niet heeft betaald, dan wordt een gerechts-

deurwaarder ingeschakeld. 

6. Slaagt de gerechtsdeurwaarder er niet in de geldboete te innen, dan 

wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd en aangeboden bij de politie. 

Bij de arrestatie heeft de veroordeelde nog de gelegenheid om tot be-

taling over te gaan. Blijft betaling uit dan zal de vervangende hechtenis 

worden toegepast. 
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BIJLAGE II: ONTWIKKELING BOETES & TRANSACTIES 

Tabel B2.1: Procentuele stijging in verkeersintensiteit en aantal voertuigkilometers 

 

 Verkeersintensiteit Aantal voertuigkilometers 

Jaar Totaal wegennet Autosnelwegen Totaal Personenauto’s Bestelauto’s Vrachtauto’s Trekkers 

1995 2,4% 2,5% -0,9% -1,4% 0,1% 2,8% 5,9% 

1996 2,4% 3,6% 1,6% 1,6% 3,6% -3,8% 2,7% 

1997 4,6% 4,7% 2,5% 2,0% 7,3% 0,2% 2,6% 

1998 3,3% 3,3% 3,0% 2,3% 8,9% -1,8% 4,9% 

1999 4,3% 4,3% 4,8% 3,9% 9,8% 5,1% 9,6% 

2000 2,0% 3,1% 1,8% 0,8% 9,5% -4,9% 2,2% 

2001 2,0% 3,0% 1,6% 1,1% 6,9% -9,8% 5,3% 

2002 2,9% 1,9% 1,7% 1,9% 1,3% -4,7% 4,6% 

2003 1,0% 1,9% 1,2% 1,0% 2,4% -3,8% 3,5% 

2004 0,9% 0,9% 2,7% 2,6% 4,2% -1,9% 3,5% 

2005 0,9% 0,9% -0,1% -0,5% 1,1% -1,9% 4,3% 

2006   0,4% 1,0% -3,6% -1,7% 4,9% 

2007   1,8% 1,7% 1,9% 0,3% 4,4% 

2008   2,1% 2,1% 2,8% -0,7% 2,6% 

Bron: CBS, bewerkingen: APE. 
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Wahv 

Tabel B2.2: Procentuele stijging in aantallen en inkomsten van Wahv-sancties 

 Aantallen Inkomsten 

Jaar 
Wahv sanc-

ties 
snelheid parkeren rood licht overig kenteken 

staande-
houding fotocamera geen foto 

totaal 
zonder 
correctie 

met 
inflatie 

correctie57 

1995 29%           

1996 14%         21% 18% 

1997 25% 45% 0% 8% 0%     16% 14% 

1998 13% 16% 3% -4% 18%     22% 19% 

1999 21% 28% 7% 7% 10%     17% 14% 

2000 22% 29% 3% 14% 13%     22% 19% 

2001 18% 19% 9% 16% 21% 17% 26%   20% 15% 

2002 4% 3% 6% 3% 7% 2% 16%   6% 3% 

2003 11% 10% 5% 16% 17% 10% 18%   10% 8% 

2004 -2% -5% -4% -2% 17% -5% 18%   8% 6% 

2005 6% 10% -8% 6% -1% 7% 2% 10% -8% 8% 6% 

2006 9% 11% -4% -10% 9% 11% -6% 9% 28% 7% 6% 

2007 6% 10% -5% -11% -5% 7% -5% 12% -16% 7% 5% 

2008 -8% -6% -7% -15% -17% -5% -25% -5% -5% 1% -2% 

2009 1% -1% 5% 7% 12% -1% 21% -1% 2% 8% 7% 

2010 -7% -9% -1% 8% -4% -6% -14% -8% 4% -2% -3% 

                                           
57  Gebruikmakend van ‘Consumentenprijzen; inflatie vanaf 1963’ van het CBS. 
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Tabel B2.3: Procentuele stijging in aantallen snelheidsovertredingen opge-

splitst in locatie en kleven. 

Jaar 
Binnen  

bebouwde kom 
Buiten  

bebouwde kom 
Kleven Snelweg 

2001 22% 8% 6% 25% 

2002 0% 8% -5% 5% 

2003 8% 10% 2% 17% 

2004 -2% -8% 12% -8% 

2005 -1% 7% -8% 34% 

2006 -3% 0% 3% 41% 

2007 1% 0% -11% 23% 

2008 3% 12% -14% -21% 

2009 8% 1% -9% -11% 

2010 1% -2% -1% -27% 

 

Grafiek B2.1: aantal Wahv-sancties uitgesplitst in constatering op kente-

ken of staandehouding. 
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Grafiek B2.2: Kentekenconstateringen opgesplitst in oorsprong: een foto-

camera of anders. 
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Transacties 

 

Tabel B2.4: Procentuele stijging in aantallen transacties m.b.t. verkeer en inkomsten alle transacties. 

 Aantal Inkomsten 

 
totaal aantal 

geldsomtransacties 
verkeer te land 

transacties 
verkeer te land 

excl. alcoholovertredingen 

alcoholovertredingen 
(ook G0 en 

strafbeschikkingen) 
uit alle transacties 

uit alle transacties, 
met inflatie correctie 

1996    -13% -15% 

1997    1% -1% 

1998    6% 4% 

1999    7% 4% 

2000    18% 15% 

2001 20% 9%  34% 28% 

2002 15% 11%  -2% -6% 

2003 26% 20% 10% 15% 13% 

2004 -9% -25% 103% 5% 4% 

2005 4% -11% 13% -11% -12% 

2006 -5% 4% -1% -1% -2% 

2007 -3% 0% -3% 2% 0% 

2008 -11% -9% -10% -5% -7% 

2009 2% 2% -8% -1% -3% 
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Geldboetevonnissen 

 

Tabel B2.5: Procentuele stijging in aantallen geldboetevonnissen m.b.t. verkeer en inkomsten alle geldboetevonnissen 

. 

 Aantal Inkomsten 
 Totaal Rijden 

onder invloed 
WAM overig uit alle geldboetevonnissen uit alle geldboetevonnissen, 

met inflatie correctie 

1995 14% 15% 11% 16%   

1996 -19% 3% -24% -33% 21% 19% 

1997 13% 18% 23% -5% 5% 3% 

1998 -9% -6% -20% 5% -6% -8% 

1999 -2% 2% -1% -8% 8% 6% 

2000 12% 2% 31% 4% 8% 5% 

2001 -7% -2% -10% -9% -2% -6% 

2002 10% -5% 17% 20% -5% -8% 

2003 16% 23% 17% 4% 25% 22% 

2004 7% -2% 8% 20% 3% 1% 

2005 4% -4% 19% -11% 2% 1% 

2006 5% 7% 11% -9% 14% 13% 

2007 -1% -5% -5% 13% -2% -3% 

2008 -14% -20% -37% 43% -7% -9% 

2009 13% 26% 35% -18% -3% -4% 
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BIJLAGE III: BETAALGEDRAG  

Tabel B3.1: Betalingspercentages Wahv-sancties per processtap 

 

 2006 2007 2008 2009 

Beschikking 86,1% 85,7% 85,1% 85,8% 

1e aanmaning 5,6% 6,0% 6,0% 6,0% 

2e aanmaning 2,0% 2,2% 2,1% 2,0% 

Verhaal zonder dwangbevel 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 

Verhaal met dwangbevel 2,2% 2,3% 2,3% 1,9% 

Dwang 1,3% 1,3% 1,6% 1,6% 

OPS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

     

totaal betaald 97,7% 98,0% 97,7% 98,1% 

Totaal niet betaald 2,3% 2,0% 2,3% 1,9% 

 

Tabel B3.2: Inningspercentage transacties 

 

2005 64,5% 

2006 65,7% 

2007 66,9% 

2008 65,7% 

2009 65,2% 
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Tabel B3.3: Betalingspercentages boetevonnissen per processtap.  

 

Geldboetevonnissen 

 2006 2007 2008 2009 

Wachtstand (NE) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Initiele overschrijving (EX & OH) 4,7% 4,2% 3,7% 4,4% 

ZBWOV: OPS (EX & OH) 1,2% 1,3% 1,7% 1,9% 

Eerste aanschrijving (EX) 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% 

Arrestatiebevel (EX) 5,6% 5,8% 6,1% 5,5% 

OPS (EX) 1,6% 1,7% 1,6% 1,6% 

Eerste aanschrijving (OH) 20,4% 20,3% 20,4% 21,4% 

Eerste verhoging (OH) 4,5% 4,5% 4,6% 4,8% 

Tweede verhoging (OH) 4,2% 3,8% 4,0% 4,0% 

Verhaal met dwangbevel (OH) 9,6% 9,8% 10,6% 10,1% 

Arrestatiebevel (OH) 5,1% 5,4% 6,5% 5,3% 

OPS (OH) 4,5% 4,6% 5,1% 4,6% 

     

Totaal betaald 65,0% 65,0% 67,9% 67,1% 

Totaal niet betaald 35,0% 35,0% 32,1% 32,9% 

 NE: niet-executeerbaar, EX: executeerbaar, OH: onherroepelijk 
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BIJLAGE IV: PROGNOSES BOETEN & TRANSACTIES 

Hieronder zijn voor de meest recente jaren weergegeven de meerjarenramingen voor het dossier Boeten & Transacties zoals 

opgenomen in de begroting en de realisatie van de jaarverslagen. Horizontaal in de bovenste regel staan de jaren waarop de 

gegevens betrekking hebben, verticaal in de linker kolom het begrotingsjaar.  

 

Tabel B4.1: Prognoses dossier Boeten & Transacties(in € mln.) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ramingen in  
begroting:             

2005 648364 652175 677175 687176 697176 697174       

2006 610539 676342 691960 704095 715379 716079 716079      

2007  639807 695682 704095 715379 716079 716079 716079     

2008   679906 712595 815546 815620 815001 814443 813877    

2009    718012 823246 858785 882691 891005 911124 917938   

2010     731143 774385 830991 916705 945324 943638 943638  

2011      763627 750491 859705 971324 1008138 990638 934038 

             

Realisaties 610539 639807 679906 718012 731143 763625       

 


