
–	 In totaal zijn in 2012 circa 381.000 geconstateerde overtredingen op 
strafrechtelijke wijze behandeld. Het grootste deel daarvan werd door 
politie en buitengewone opsporingsambtenaren zelf afgehandeld: 
55.000 via transacties en 191.0000 via een strafbeschikking. Het aantal 
transacties is sinds 2005 aanzienlijk gedaald, deels als gevolg van de 
invoering van de strafbeschikking.

–	 De instroom van door het OM (strafrechtelijk) te behandelen 
overtredingen daalde van 310.000 in 2005 tot 135.000 in 2012, ofwel 
met 56%. Ook het aantal door de kantonrechter en door de hoven in 
hoger beroep strafrechtelijk behandelde overtredingszaken daalde, met 
50% respectievelijk 49% in dezelfde periode.

–	 In 2012 werden 9,7 miljoen verkeersovertredingen via een WAHV- 
beschikking afgedaan. In 2007 waren dat er nog 12,6 miljoen. Meer dan 
drie kwart van de beschikkingen betreft snelheidsovertredingen.

–	 Het aantal door het OM afgehandelde beroepen in het kader van de WAHV 
bedraagt in 2012 374.000. Dit laatste aantal is 12% hoger dan in 2005. 
Tussentijds zijn sterke fluctuaties te zien.

–	 Het aantal door de kantonrechter afgehandelde beroepen tegen 
WAHV-beslissingen van het OM ligt in 2012 16% hoger dan in 2005. 
Het aantal behandelde hoger beroepen in WAHV-zaken daalde van 2005 
tot 2012 met 9%. Rond 2007/2008 kenden deze aantallen een piek.

–	 De Belastingdienst en de uitvoeringsorganen sociale zekerheid 
behandelden in 2011 circa 80.000 respectievelijk 100.000 overtredingen 
bestuursrechtelijk. Vanaf 2005 is dit aantal bij de Belastingdienst gedaald 
en bij de uitvoeringsorganen gestegen. Het aantal overtredingen dat werd 
geconstateerd door de toezichthouders op financieel-economisch gebied 
kent een duidelijke piek in 2009.

Waar de voorgaande hoofdstukken zich richten op misdrijven, besteedt dit 
hoofdstuk aandacht aan overtredingen. Overtredingen zijn over het alge-
meen minder zware strafbare feiten dan misdrijven. De opsporing van 
overtredingen is, in sterkere mate dan bij misdrijven, afhankelijk van de 
inzet van middelen voor controle en opsporing bij de diverse opsporings-
instanties. Anders dan bij veel misdrijven is bij overtredingen immers 
meestal geen sprake van een direct aanwijsbaar slachtoffer dat aangifte 
zal doen. Ook kan de opsporingsinstantie bij constatering of opsporing 
van overtredingen kiezen om niet of alleen via een waarschuwing op te 
treden (een ‘sepot’). In die gevallen zal registratie dan ook veelal uitblij-
ven. De in dit hoofdstuk vermelde aantallen behandelde overtredingen 
zijn daarom slechts een deel van het werkelijke aantal overtredingen.

In grote lijnen zijn er, behalve een ‘sepot’, drie manieren voor opsporings-
instanties om op te treden bij geconstateerde overtredingen: (1) via 
straf rechtelijke afdoening, (2) via een WAHV-beschikking en (3) via een 
bestuurlijke maatregel, waaronder de bestuurlijke boete en de last onder 
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dwangsom. Deze drie manieren komen in dit hoofdstuk achtereenvolgens 
aan de orde.
Strafrechtelijke vervolging van overtredingen verloopt in grote lijnen op 
dezelfde wijze als bij de misdrijven, zij het dat overtredingen doorgaans 
lichter worden bestraft en dat bij de behandeling soms andere instanties 
en personen zijn betrokken. Zo behoren misdrijven en economische over-
tredingen bijvoorbeeld tot de bevoegdheid van de strafrechter, terwijl de 
overige overtredingen doorgaans onder de bevoegdheid van de kanton-
rechter vallen (zie ook hoofdstuk 2). Een ander verschil tussen overtre-
dingen en misdrijven is dat bij overtredingen een veel groter percentage 
zonder gerechtelijke tussenkomst wordt afgedaan.
Sinds kort hebben ook lagere overheden de mogelijkheid een overtreding 
zelf strafrechtelijk af te doen. De Wet OM-afdoening maakt het niet alleen 
voor het OM en de politie, maar ook voor gemeenten mogelijk om, onder 
verantwoordelijkheid van het OM, een strafbeschikking uit te vaardigen 
(zie ook hoofdstuk 2).
Om de behandeling van een aantal veelvoorkomende verkeersover-
tredingen efficiënter te laten verlopen heeft de wetgever speciaal voor 
deze categorie overtredingen de Wet administratiefrechtelijke handha-
ving verkeersvoorschriften (WAHV; ook wel Wet Mulder genoemd) in het 
leven geroepen. Deze wet maakt het voor een aantal opsporingsinstanties 
mogelijk om bij een overtreding een WAHV-beschikking uit te vaardigen.1 
Deze vorm van bestraffen was destijds uniek in het Nederlandse rechts-
systeem, omdat hierbij zonder tussenkomst van een rechter schuld wordt 
vastgesteld en een straf wordt opgelegd. Bij de WAHV-beschikking wordt 
een straf opgelegd in de vorm van een te betalen geldsom. Is de overtreder 
het niet eens met deze boete, dan zal hij/zij actief beroep moeten instel-
len bij de officier van justitie (OvJ) in plaats van een dagvaarding af te 
wachten. Voldoet de overtreder niet aan de beschikking en gaat hij niet in 
beroep, dan zal de tenuitvoerlegging gestart worden. Het verwerken van 
deze categorie van sancties vormt een belangrijke taak van het Centraal 
Justitieel Incassobureau (CJIB). Vanwege haar aparte status en de hoge 
vlucht die de toepassing ervan heeft genomen, zal de WAHV-beschikking 
apart aan bod komen in de volgende paragrafen.

Veel verschillende instanties en functionarissen zijn betrokken bij de 
constatering en opsporing van overtredingen en de afdoening ervan via 
strafrechtelijke weg of via een WAHV-beschikking. Naast de politie, de 
buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s), de bijzondere opsporings-
diensten (BOD) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) (zie hoofdstuk 2) 
kunnen ook diverse bestuursorganen overtredingen opsporen. In de 

1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1989. Deze wet is van toepassing op 
‘gedragingen waarbij geen letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht’.
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eerste plaats betreft dit de RDW,2 die toezicht houdt op de registratie en 
staat van voertuigen.3 De RDW kan een sanctie opleggen als de juiste 
documentatie bij een voertuig ontbreekt of de staat van het voertuig 
niet aan de wettelijke eisen voldoet. Op deze overtredingen kan de RDW 
reageren met een WAHV-beschikking. Overtredingen van de Wet aanspra-
kelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) werden tot 2011 langs straf-
rechtelijke weg behandeld. De RDW kon bij een dergelijke overtreding 
via het CJIB een transactieaanbod doen, met eventuele verdere straf-
rechtelijke afdoening. Sinds 2011 worden ook deze overtredingen via een 
WAHV-beschikking afgedaan.4

De overheid kan niet alleen strafrechtelijk geconstateerde overtredingen  
afdoen, maar kan ook kiezen voor een bestuursrechtelijke aanpak. 
Via bestuursrechtelijke weg kunnen gemeenten, maar ook vele andere 
bestuursorganen, optreden tegen ongewenste situaties. Men kan hierbij 
denken aan overtreding van regelgeving over het aanbieden van afval of 
aan overtredingen van voorwaarden die bij een specifieke vergunning 
horen. Lagere overheden zoals gemeenten mogen door hen strafbaar 
gestelde feiten niet zomaar aanmerken als misdrijven, maar mogen slechts 
overtredingen van wetten en regels constateren. Het is dan aan de wetge-
ver om aan te geven of een strafbaar feit een misdrijf is (Jörg & Kelk, 2001).
Bestuursorganen kunnen op overtredingen reageren via een volgens het 
bestuursrecht geregelde bestuurlijke boete. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
gemeenten, maar ook andere bestuursorganen kunnen zelfstandig optre-
den tegen overtredingen, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), provincies en 
waterschappen. Ook zijn er diverse inspecties die de bevoegdheid hebben 
tegen overtredingen op te treden, zoals de Arbeidsinspectie en de Inspec-
tie Verkeer en Waterstaat en financieel-economische toezichthouders 
zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Mededingingsauto-
riteit (NMa) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Ook beschikken bestuursorganen over andere bestuursrechtelijke hand-
havingsinstrumenten, zoals bestuursdwang, last onder dwangsom en de 
mogelijkheid een vergunning te wijzigen of in te trekken. Bestuursorga-
nen kunnen natuurlijk ook besluiten niet op een geconstateerde overtre-
ding te reageren of te volstaan met een waarschuwing.

2 De Wegenverkeerswet 1994 spreekt van een Dienst Wegverkeer, maar bepaalt dat deze dienst in het 
maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als RDW.

3 Zie artikel 4b WVW 1994.
4 Zie: Wet van 31 maart 2011 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften en de Gemeentewet in verband met het onder de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften brengen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 
en enkele technische verbeteringen, Stb. 2011, 170. De RDW zal systematisch gaan controleren en op 
dergelijke overtredingen reageren via een WAHV-beschikking of een doorverwijzing naar de OvJ.

181Overtredingen

C&R_2012.indb   181 8-11-2013   11:05:46



Gemeenten kunnen vanaf 2009 of 20105 ook een zogenoemde bestuurlijke 
strafbeschikking uitvaardigen. Een gemeente kan dus bij het bestraffen 
van overtredingen kiezen tussen gebruik van de bestuurlijke boete of de 
bestuurlijke strafbeschikking. Beide sancties kunnen voor dezelfde feiten 
worden opgelegd, maar mogen daarbij niet naast elkaar worden gebruikt.6 
De wetgever heeft gemeenten de keuze gegeven tussen beide sanctievor-
men omdat de overwegingen bij die keuze sterk kunnen verschillen tussen 
gemeenten. Kiest een gemeente of ander bestuursorgaan voor bestraffing 
via de bestuurlijke boete, dan dienen opsporing, handhaving, vervolging 
én incasso door het bestuursorgaan zelf te worden geregeld. Voordeel 
hierbij is wel dat het totale geïncasseerde bedrag voor het bestuurs orgaan 
is. Kiest de gemeente voor de bestuurlijke strafbeschikking, dan zijn 
alle kosten voor rekening van het OM en krijgt de gemeente slechts een 
gedeelte van de geïncasseerde bedragen (€ 25 voor parkeerovertredingen 
en € 40 voor overlastfeiten).7 Voor de opsporing van overtredingen hebben 
gemeenten daartoe ook bevoegde BOA’s in dienst.

Statistische informatie over de verschillende manieren van optreden 
tegen overtredingen is in drie achtereenvolgende paragrafen te vinden. 
Paragraaf 8.1 gaat in op de strafrechtelijke wijze van afdoening van over-
tredingen, paragraaf 8.2 op de behandeling van overtredingen langs de 
weg van de WAHV en paragraaf 8.3 behandelt de bestuursrechtelijke 
reacties op overtredingen. Bijlage 6 geeft, zowel voor misdrijven als over-
tredingen, een schematisch overzicht van de verschillende mogelijke 
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke reacties.

8.1 Overtredingen volgens de strafrechtelijke weg

De strafrechtelijke keten van de behandeling van overtredingen komt in 
de volgende subparagrafen in beeld. Het gaat achtereenvolgens om de 
constatering, de vervolging, de berechting en de tenuitvoerlegging.

8.1.1 Politie en RDW

In totaal zijn in 2012 circa 381.000 geconstateerde overtredingen langs 
strafrechtelijke weg behandeld. Dat betekent dat zij door politie, BOA’s 
en RDW zelf zijn afgehandeld dan wel aan het OM zijn doorgestuurd 
(zie figuur 8.1). Dit aantal daalt al lange tijd gestaag. In 2005 gingen nog 
836.000 overtredingen langs deze strafrechtelijke weg.

5 De 4 grote gemeenten maken sinds 1 januari 2009 gebruik van de strafbeschikking; de overige vanaf 
2010.

6 De Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (BBOOR), artikel 154b e.v. van de Gemeente-
wet.

7 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, brief aan de burgemeesters van 22 juli 2008.

182 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012

C&R_2012.indb   182 8-11-2013   11:05:46



Het grootste deel van deze zaken doen politie, BOA of RDW zelf af. Tot en 
met 2010 gebeurde dit via (geldsom)transacties. Het aantal transacties 
via politie en BOA’s daalde van 342.000 in 2010 naar 55.000 in 2012 (zie 
tabel 8.1 in bijlage 4). In 2010 vonden nog 48.000 geldsomtransacties via 
de RDW plaats, in 2012 in het geheel niet meer (zie tabel 8.7 in bijlage 4). 
Het aantal zaken dat de politie heeft afgedaan via een strafbeschikking, 
is daarentegen gestegen van nihil in 2009 naar 191.000 in 2012. Dit laatste 
is overigens een daling ten opzichte van de 227.000 strafbeschikkingen 
in 2011 (zie tabel 8.1 in bijlage 4). Overigens was de daling in het aantal 
transacties van 2009 tot 2012 duidelijk sterker dan de stijging in het aantal 
strafbeschikkingen in dezelfde periode.

Figuur 8.1 Transacties en strafbeschikkingen door politie, BOA’s en 
RDW en bij het OM ingeschreven overtredingen (feiten), 
x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 8.1, 8.2 en 8.7 in bijlage 4.
Bron: CBS, CJIB

(Geldsom)transacties van politie en BOA’s betreffen in 2012 nog vrijwel 
uitsluitend verkeerszaken te land (zie figuur 8.2). In 2012 ging het om 
55.000 transacties op dit gebied. Enige jaren geleden berustten ook veel 
transacties op plaatselijke verordeningen en op overtredingen van het 
Wetboek van Strafrecht, maar deze zijn in 2012 vrijwel geheel verdwenen 
(zie tabel 8.1 in bijlage 4).
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Het totale aantal transacties lag in 2012 (54.000) aanzienlijk lager dan 
in 2005, toen dit aantal nog 480.000 was. Er is bij alle typen zaken een 
verschuiving zichtbaar van transacties naar strafbeschikkingen, ten 
gevolge van de invoering van de Wet OM-afdoening. In totaal zijn in 2012 
191.100 strafbeschikkingen opgelegd, waarvan 59.600 (31%) strafbeschik-
kingen voor de overtreding van een plaatselijk geldende verordening, 
67.300 (35%) voor verkeersovertredingen te land en 42.300 (22%) voor 
overtredingen op grond van het Wetboek van Strafrecht (zie tabel 8.1 in 
bijlage 4). Behalve bij verkeerszaken te land is de transactie van politie en 
BOD dus geheel verdrongen door de strafbeschikking, hoewel het aantal 
strafbeschikkingen in 2012 steeds achterblijft bij het aantal transacties 
van enige jaren geleden.

Figuur 8.2 Door politie en BOA’s bij het CJIB aangeleverde 
geldsomtransacties naar soort regelgeving, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.1 in bijlage 4.
Bron: CJIB

8.1.2 Vervolging van overtredingen

Circa 135.000 geconstateerde overtredingen (feiten) werden in 2012 bij het 
OM ingeschreven en volgden daarmee nog de ‘klassieke’ strafrechtelijke 
weg. Dat is 56% minder dan in 2005, toen het nog om 309.000 overtredin-
gen ging (zie figuur 8.1). Soms worden meer feiten (afzonderlijke over-
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tredingen) bij elkaar gevoegd in een zaak. Het aantal zaken dat in 2012 
bij het OM instroomde was dan ook lager: circa 120.000 (zie figuur 8.3 en 
tabel 8.2 in bijlage 4).

Figuur 8.3 Ingeschreven overtredingen (feiten) bij het OM naar 
soort regelgeving,* x 1.000
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* In 2012 is het vooralsnog niet mogelijk de feiten naar delictgroep uit te splitsen.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.2 in bijlage 4.
Bron: CBS

De OvJ beslist hoe verder te handelen bij de aan hem/haar voorgelegde 
overtredingen. Hij/zij kan een transactie aanbieden in de vorm van een 
taakstraf van maximaal 120 uur of een te betalen geld bedrag. Ook kan de 
OvJ vanaf 2008 via een OM-strafbeschikking de betaling van een geldsom 
opleggen.8 Daarnaast kan de OvJ beslissen de zaak via een dagvaarding 
voor de kantonrechter te brengen (zie paragraaf 8.1.3), niet tot vervolging 
over te gaan, of de zaak te seponeren. De OvJ kan ook aanwijzingen geven 
waaraan de verdachte moet voldoen, zoals het afstand doen van goederen.
Volgens het Jaarbericht 2012 van het OM zijn in 2012 50.000 kantonstrafza-
ken door het OM afgedaan via een strafbeschikking, terwijl dat er in 2010 

8 Ook is het mogelijk om een strafbeschikking op te leggen in de vorm van een taakstraf. Deze vorm 
van strafbeschikking wordt pas sinds 2012 toegepast. Statistische informatie op dat gebied ontbreekt 
vooralsnog.
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nog slechts 100 waren. Het aantal door het OM op een andere manier dan 
een strafbeschikking afgedane zaken daalde juist (zie figuur 8.4). In 2012 
werd in 73.000 zaken besloten tot een dagvaarding of een transactie. Dit is 
een daling van ruim 60% ten opzichte van 2010 (zie tabel 8.4 in bijlage 4).

Figuur 8.4 Door het OM afgedane overtredingen (feiten),* x 1.000
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* Exclusief OM-strafbeschikkingen.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.3 in bijlage 4.
Bron: CBS

Over de totale periode 2005-2012 bezien daalde het totale aantal feiten dat 
door het OM op een andere wijze dan met de OM-strafbeschikking is afge-
daan met 70%, van 347.000 tot 102.000 (zie figuur 8.4). Binnen deze groep 
werden verreweg de meeste feiten gedagvaard: in 2012 gebeurde dat bij 
80% van de feiten. Dat is meer dan in 2005, toen dat bij 62% van de feiten 
gebeurde. Het aandeel sepots en voegingen liep sterk terug. Dit heeft te 
maken met de wijzigingen in de werkwijze van het OM bij de invoering 
van GPS.9 Het OM schrijft feiten die vroeger werden geseponeerd nu veelal 
niet meer in (strengere selectie ‘aan de poort’), waardoor het aantal sepots 
vermindert. Bovendien kunnen in GPS ingeschreven feiten niet meer 
worden gevoegd, zodat deze administratief afzonderlijk worden behan-
deld.

9 Geïntegreerd Processysteem (zie ook hoofdstuk 5 en bijlage 3).
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Vergelijkbare constateringen gelden voor de afdoening in termen van het 
aantal zaken. Ook dit daalde met 70% tussen 2005 en 2012 (zie tabel 8.4 in 
bijlage 4).

8.1.3 Berechting van overtredingen

Als de verdachte niet in wil gaan op een transactievoorstel, krijgt de 
zaak alleen een vervolg als de OvJ de verdachte dagvaardt.10 Allereerst 
komt de kantonrechter in beeld. Deze behandelt overtredingszaken in 
eerste aanleg. Het aantal door de kantonrechter behandelde strafzaken 
daalde gestaag van 168.000 in 2005 naar 84.000 in 2012, een halvering 
(zie figuur 8.5).
In het leeuwendeel van de gevallen spreekt de kantonrechter in derge-
lijke zaken een straf uit. Dit is in 2012 in 91% van de zaken het geval, iets 
minder dan in 2005 (96%). Het aantal vrijspraken ligt in 2012 op 5%, even-
als het aantal schuldigverklaringen zonder strafoplegging (zie tabel 8.5 in 
bijlage 4).
Een straf houdt veelal een boete in. Het CJIB verwerkte 93.000 boete-
vonnissen in dit soort zaken in 2012 (zie tabel 8.6 in bijlage 4).11

Tegen strafrechtelijke uitspraken in eerste aanleg met een boetebedrag 
hoger dan € 500 is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. Bij boete-
bedragen onder de € 500 is sinds 2007 een beoordeling vooraf door het 
hof over de mogelijkheid tot hoger beroep vereist.12 Het aantal uitspraken 
(officieel ‘eindarresten’ geheten) in deze hoger beroepen daalde tussen 
2005 en 2012 van 6.500 tot 3.300, ofwel met 49% (zie figuur 8.5). Tussen 
2007 en 2010 daalde het aantal uitspraken in hoger beroep sterker dan in 
eerste aanleg. De verhouding daalde in die periode van 4,3% naar 2,4%. 
Blijkbaar is het aantal hoger beroepen in deze zaken teruggelopen, waar-
schijnlijk als gevolg van de Wet stroomlijning hoger beroep (zie ook hoofd-
stuk 2).

10 Bij een strafbeschikking dient de bestrafte zelf actief verzet in te stellen bij de OvJ. Over deze 
verzetszaken zijn echter nog geen cijfers beschikbaar.

11 Er is (nog) geen betrouwbare informatie over andere straffen beschikbaar.
12 Het betreft het via de Wet stroomlijnen hoger beroep ingevoerde artikel 410a Sv (zie ook hoofdstuk 2).
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Figuur 8.5 Afdoeningen van overtredingszaken door de rechter, 
x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.5 in bijlage 4.
Bron: Rvdr, CJIB

In het strafrecht heeft de veroordeelde altijd de mogelijkheid om de 
zaak, na uitspraak van het gerechtshof, voor te leggen aan de Hoge Raad 
(zie hoofdstuk 2). Ook bij overtredingszaken heeft de Hoge Raad de 
bevoegdheid om beslissingen van lagere rechters te vernietigen (casseren) 
als de procesregels niet goed zijn gevolgd. Er zijn vooralsnog geen cijfers 
beschikbaar over het aantal uitspraken van de Hoge Raad in alleen over-
tredingszaken. De in hoofdstuk 6 vermelde aantallen door de Hoge Raad 
behandelde strafzaken bevatten misdrijf- en overtredingszaken geza-
menlijk.

8.1.4 Tenuitvoerlegging bij overtredingen

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voert in opdracht van het OM 
het overgrote deel van de rechterlijke beslissingen en OM-afdoeningen uit 
(zie ook hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7).
Alle overeengekomen transacties, WAHV-beschikkingen, beslissingen 
van rechters en opgelegde strafbeschikkingen moeten zo snel mo gelijk 
door opsporingsinstanties en OM bij het CJIB ter uitvoering worden 
aangeleverd. Het CJIB verzorgt bij strafbeschikkingen de uitvoering door 
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de aangeleverde gegevens te verwerken en de verdachte op de hoogte te 
brengen van de uitgevaardigde strafbeschikking.13 Als de verdachte daar-
tegen geen bezwaar maakt, ofwel niet in verzet gaat, gaat het CJIB over 
tot inning van de geldelijke sanctie. De opbrengsten van de politiestraf-
beschikking en de OM-strafbeschikking zijn bestemd voor de staatskas.
De eerder geconstateerde daling in het aantal geldsomtransacties van 
politie, BOD en RDW is ook zichtbaar in de cijfers over de verwerking 
door het CJIB. In 2012 ging het nog om 55.000 transacties, tegen 480.000 
in 2005. Het aantal boetevonnissen is, na een piek van 164.000 vonnis-
sen in 2007, eveneens scherp gedaald tot 93.000 boetevonnissen in 2012. 
Daar tegenover staat de opkomst van de strafbeschikking. Via politie en 
gemeenten ging het in 2012 om 191.000 respectievelijk 36.000 door het 
CJIB te behandelen strafbeschikkingen (zie figuur 8.6).

Figuur 8.6 Door CJIB te verwerken betalingen geldsom vanwege 
overtredingen,* x 1.000
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* Exclusief OM-strafbeschikkingen.
Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 8.1, 8.6, 8.12 in bijlage 4.
Bron: CJIB

Als het niet mogelijk blijkt de opgelegde geldsom geïnd te krijgen, wordt 
vervangende hechtenis toegepast. In 2012 was bij 18% van de voor over-

13 De inning van de in 2011 in te voeren fiscale strafbeschikking zal niet door het CJIB, maar door de 
Belastingdienst zelf worden geregeld.
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tredingen opgelegde geldsommen sprake van een vervangende hechtenis. 
Dit percentage is sinds 2005 niet sterk veranderd (zie tabel 8.6 in bijlage 4).

8.2 Behandeling van overtredingen volgens de WAHV

Ook de informatie over de afhandeling van overtredingen via een 
WAHV-beschikking volgt de keten van daarbij betrokken instanties. 
Achtereenvolgens komen in afzonderlijke subparagrafen de door opspo-
ringsinstanties uitgevaardigde WAHV-beschikkingen, de beroepen daar-
tegen behandeld door het OM en die behandeld door de rechter aan bod.

8.2.1 WAHV-beschikkingen

Veel verkeersovertredingen worden behandeld via een WAHV-
beschikking; het ging in 2012 om 9,7 miljoen beschikkingen. Dat aan-
tal ligt overigens bijna een kwart lager dan in 2007, toen het piekte op 
12,6 miljoen WAHV-beschikkingen. Daarna daalde het aantal gestaag. 
Van deze beschikkingen betrof in 2012 79% snelheidsovertredingen en 
7% parkeerovertredingen (zie figuur 8.7).

Figuur 8.7 WAHV-beschikkingen naar type overtreding, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.7 in bijlage 4.
Bron: CJIB
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8.2.2 Beroepen tegen WAHV-beschikkingen bij OM

De persoon die een WAHV-beschikking krijgt opgelegd, kan hiertegen bij 
het OM in beroep gaan. Het OM kan bij zo’n beroep besluiten tot instand-
houding, wijziging of vernietiging van de beschikking. Ook kan sprake 
zijn van een niet-ontvankelijkverklaring.
Het aantal door het OM afgehandelde beroepen in het kader van de WAHV 
steeg van 327.000 in 2005 tot 376.000 in 2007, om daarna te dalen tot 
275.000 in 2011 en in 2012 weer sterk te stijgen tot 374.000. Deze stijging 
is veroorzaakt door de vele beroepen die werden ingesteld tegen WAM-
beschikkingen. Het aandeel van vernietigingen en wijzigingen is aanzien-
lijk: in 2012 ging het om 32% van het totaal: 121.000 zaken (zie figuur 8.8). 
Wel is sprake van een geleidelijke daling, want het aandeel was in 2005 
nog 48%. Het aantal niet-ontvankelijkverklaringen is niet zo groot, maar 
het aandeel ervan nam toe van 5 naar 9%.

Figuur 8.8 Afdoeningen door het OM bij beroep tegen WAHV-
beschikkingen, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.8 in bijlage 4.
Bron: CJIB
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8.2.3 Beroepen tegen WAHV-beschikkingen bij de kantonrechter en het 
gerechtshof

Is de betrokkene het na een beroep bij het OM na het beroep bij de OvJ nog 
steeds niet eens met de WAHV-beschikking, dan kan hij/zij beroep aan-
tekenen bij de kantonrechter. Dit gaat voor een tweede maal via de OvJ, 
die dan alsnog kan besluiten de beschikking in te trekken. Houdt de OvJ 
de WAHV-beschikking in stand, dan stuurt deze het beroep naar de kan-
tonrechter door.
Voordat deze behandeling plaatsvindt, dient de betrokkene een zeker-
heidstelling te voldoen die gelijk is aan het sanctiebedrag, vermeerderd 
met administratiekosten.14 Deze zekerheid moet worden betaald aan het 
CJIB binnen 2 weken na het instellen van beroep bij de kantonrechter. Ter 
zitting zal zowel de betrokkene als een vertegenwoordiger van het OM 
moeten verschijnen om hun zaak te bepleiten. Indien de WAHV-beschik-
king wordt vernietigd, wordt het bedrag van de zekerheidstelling terugge-
stort op de rekening van de betrokkene.

Figuur 8.9 Beroepen tegen WAHV-beschikkingen bij de rechter, 
x 1.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kantonrechter Gerechtshof

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Voor de corresponderende cijfers zie tabellen 8.9 en 8.10 in bijlage 4.
Bron: CJIB, Rvdr

14 Art. 11 lid 1 WAHV.
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Het aantal door de kantonrechter afgehandelde beroepen tegen WAHV-
beslissingen van het OM is tussen 2005 en 2012 gestegen van 30.000 tot 
35.000, ofwel met 16% (zie figuur 8.9). Overigens kende dit aantal een piek 
in 2008 met 42.000 zaken.
De instroom van dit soort beroepen bij de kantonrechter bedroeg in 2012 
14% van de eerder in beroep door de OvJ bekrachtigde uitspraken. In 2005 
was dit minder, namelijk 9% (zie tabellen 8.8 en 8.9 in bijlage 4). Beroepen 
bij de OvJ krijgen dus vaker dan vroeger een staartje, in de vorm van een 
beroep op de rechter. Opvallend is dat het aantal bekrachtigende uitspra-
ken door de kantonrechter vanaf 2005 sterk fluctueert (zie figuur 8.10). Het 
aandeel van deze uitspraken in het totaal daalde eerst van 44% in 2005 tot 
30% in 2007, om vervolgens weer te stijgen tot 41% in 2011 en te dalen tot 
35% in 2012.

Figuur 8.10 Door de kantonrechter afgedane WAHV-zaken naar soort 
uitspraak,* in procenten
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* Exclusief uitspraak onbekend.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.9 in bijlage 4.
Bron: CJIB
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Figuur 8.11 Door het hof afgedane WAHV-zaken naar soort uitspraak, 
in procenten*
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* Gegevens 2005 niet beschikbaar.
Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.10 in bijlage 4.
Bron: Rvdr

Tegen beslissingen van de kantonrechter in WAHV-beroepen is bij opge-
legde bedragen boven de € 70 hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof in 
Leeuwarden.
Het aantal door het hof behandelde hoger beroepen in WAHV-zaken steeg 
van 1.700 in 2005 tot 2.800 in 2007, om daarna te dalen tot 1.500 in 2012, 
9% onder het niveau van 2005 (zie figuur 8.9). Het aandeel van uitspra-
ken waarin het hoger beroep wordt toegewezen, in de vorm van gehele of 
gedeeltelijke vernietiging van eerdere uitspraken, is tussen 2006 en 2012 
gestegen van 10% naar 18% (zie figuur 8.11). Opvallend is verder het hoge 
percentage niet-ontvankelijkverklaringen: 37% in 2012.

Verreweg de meeste door het CJIB verwerkte financiële sancties betref-
fen WAHV-beschikkingen. In lijn met het eerder vermelde aantal 
beschikking en gaat het daarbij om ruim 9 miljoen afgehandelde 
beschikkingen  in 2012 en vertoonde dit aantal in 2007 een piek (zie 
figuur 8.12). Verreweg  het grootste deel hiervan (96% in 2012) wordt 
 volledig betaald (zie tabel 8.11 in bijlage 4).
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Figuur 8.12 Door CJIB verwerkte WAHV-zaken, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.11 in bijlage 4.
Bron: CJIB

Het meest vergaande dwangmiddel dat de CJIB, na toestemming van de 
kantonrechter, kan toepassen om betrokkene te laten betalen is gijze-
ling. Het aantal keren dat gijzeling is toegepast in dit kader is sinds 2008 
dui delijk toegenomen en betrof in 2012 circa 7.800 gevallen (zie tabel 8.11 
in bijlage 4).

8.3 Overtredingen volgens de bestuursrechtelijke weg

Er is geen compleet beeld te geven van de door diverse bestuursorganen 
bestuursrechtelijk behandelde overtredingen. Wel kan op basis van diver-
se bronnen, met name de jaarverslagen van de betrokken instanties, een 
beeld van een aantal belangrijke spelers op dit gebied worden verkregen. 
Het gaat dan met name om de Belastingdienst, de uitvoeringsorganen 
sociale zekerheid, de Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit, de 
dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie, de Inspectie Verkeer en Waterstaat en een aantal belangrijke 
financieel-economische toezichthouders (DNB, AFM, NMa, OPTA). De 
afbakening van de ‘overtreding’ kan echter wel verschillen. Soms wordt de 
constatering van een overtreding geregistreerd, zoals het ‘overtreden van 
de inlichtingenplicht’ bij uitkeringen op het gebied van sociale zekerheid. 
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Vaker gaat het expliciet om de reactie van het bestuursorgaan, zoals het 
opleggen van een navordering door de Belastingdienst of een  bestuurlijke 
boete door een ander bestuursorgaan. Soms zijn er ook alternatieve 
bestuursrechtelijke benaderingen, zoals intrekking van een vergunning 
of de oplegging van een last onder dwangsom, die in principe hier ook in 
beeld komen.

De grootste ‘onbekende’ op dit gebied is waarschijnlijk het aantal door 
gemeenten bestuursrechtelijk geconstateerde en afgehandelde overtredin-
gen, met uitzondering van die op het gebied van de sociale zekerheid. Ook 
blijven de parkeerovertredingen die via een naheffing van parkeerbelas-
ting door gemeentelijke diensten zijn afgedaan, bij gebrek aan landelijke 
gegevens op dit gebied, buiten beeld, maar in een aparte box in dit hoofd-
stuk wordt aandacht besteed aan enkele regionale gegevens. De sinds kort 
bestaande mogelijkheid voor gemeenten om overtredingen via een straf-
beschikking af te doen is in 2012 in 36.000 zaken gebruikt (zie tabel 8.12 in 
bijlage 4). In 2011 was dit nog in 29.000 zaken het geval.

Langs bestuursrechtelijke weg behandelde de Belastingdienst in 2011 
ruim 79.000 zaken en de uitvoeringsorganen sociale zekerheid circa 
102.000 zaken. Vanaf 2005 is dit aantal bij de Belastingdienst gedaald en 
bij de uitvoeringsorganen min of meer stabiel gebleven. De Inspectie SZW 
(voorheen Arbeidsinspectie) legde in 2012 3.400 keer een bestuurlijke 
boete of een last onder dwangsom op. Dit aantal is sinds 2007 gedaald 
(zie figuur 8.13).
De aantallen overtredingen geconstateerd door de financieel-economi-
sche toezichthouders (vanwege hun geringe aantal niet opgenomen in de 
figuur) zijn vanaf 2005 gestegen en kennen een duidelijke piek in 2009 met 
1.100 zaken. Sindsdien is dit aantal gedaald tot minder dan 300 in 2012 
(zie tabel 8.12 in bijlage 4).

Een toenemend aantal bestuursorganen, zoals de Inspectie SZW, vraagt 
het CJIB de inning van een bestuurlijke boete of dwangsom te verzorgen.  
In 2012 ging het in totaal om circa 62.000 zaken (zie figuur 8.14). Een 
belangrijke ‘nieuwe’ speler op dit gebied is het College voor Zorgverzeke-
ringen, dat in 2011 56.000 en in 2012 48.000 van deze zaken aanbracht. Het 
aantal door andere bestuursorganen bij het CJIB aangebrachte bestuurlij-
ke boetes en gevallen van last onder dwangsom daalde van 2009 tot 2011, 
maar is in 2012 weer gestegen tot 10.000 (zie tabel 8.12 in bijlage 4).
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Figuur 8.13 Door bestuursorganen behandelde overtredingen, x 1.000
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.12 in bijlage 4.
Bron: CJIB, jaarverslagen diverse bestuursorganen, Integrale Rapportage Handhaving; diverse jaren

Figuur 8.14 Door CJIB te verwerken bestuurlijke boetes en dwang-
sommen, x 1.000*
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Voor de corresponderende cijfers zie tabel 8.12 in bijlage 4.
Bron: CJIB
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Tegen het opleggen van een bestuurlijke boete staat, net als tegen andere 
besluiten van bestuursorganen, beroep bij de bestuursrechter open. 
Helaas ontbreekt momenteel nog een goede registratie van het aantal 
beroepszaken bij de bestuursrechter dat betrekking heeft op de oplegging 
van een bestuurlijke boete. Op één specifiek gebied bestaan wel gege-
vens, namelijk over beroepen tegen de oplegging van een boete voor een 
parkeerovertreding via een fiscale naheffing door de gemeente (zie box).

Afhandeling van parkeerovertredingen

Voor het parkeren van de auto in het centrum van veel steden in ons land 
dient parkeergeld te worden betaald. De hoogte daarvan is afhankelijk van 
plaats, tijdstip en duur van het parkeren. Iemand die zijn of haar auto parkeert 
zonder (volledig) te betalen, kan bij ontdekking een bestuurlijke boete 
opgelegd krijgen in de vorm van een ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’. 
Tegen een dergelijk besluit kan bij de gemeente bezwaar worden gemaakt.
Landelijke cijfers over het aantal van deze aanslagen en bezwaarschriften 
daartegen ontbreken, maar enkele cijfers voor de twee grootste steden, 
Amsterdam en Rotterdam, zijn wel bekend.
In beide steden is het aantal naheffingsaanslagen op dit gebied tussen 2007 
en 2011 nog sterk gegroeid. In Amsterdam ligt het aantal naheffingsaanslagen 
ongeveer tweemaal zo hoog als in Rotterdam. Van de 162 miljoen euro die de 
gemeente Amsterdam in 2011 ontving aan parkeergelden (inclusief parkeer-
vergunningen) werd 22 miljoen geïnd via dergelijke naheffings aanslagen.

Naheffingsaanslagen en bezwaren parkeerbelasting (x 1.000)

2007 2008 2009 2010 2011

Amsterdam – aanslagen 384 394 405 486 487

Rotterdam – aanslagen 178 178 244 263 241

Rotterdam – bezwaren 19 22 25 37 34

Bron: Gemeente Amsterdam (2011), p. 251; Gemeente Rotterdam (2012), p. 14
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Dat de gemeente Rotterdam middels stadswachten veel energie steekt in het 
opsporen en bestraffen van parkeergerelateerde overtredingen in verhouding 
tot andere overtredingen, blijkt uit een rapport van de Rotterdamse Reken-
kamer (2012). In 2011 zijn door stadswachten in Rotterdam 270.000 fiscale 
parkeerboetes opgelegd, 89.700 boetes voor Mulderbonnen (fout parkeren 
en verkeersovertredingen) en 14.300 voor weggehaalde fietsen. Het aantal 
bonnen van de stadswachten op alle andere gebieden tezamen bedroeg circa 
20.000.

Tegen circa 14% van de Rotterdamse aanslagen in 2010 en 2011 werd 
bezwaar aangetekend. In 2007 was dit bij circa 11% van de aanslagen het 
geval.
Wanneer het bezwaar wordt afgewezen, staat beroep bij de bestuursrechter 
open. Er zijn landelijke cijfers over het aantal bij de bestuursrechter in eerste 
aanleg en hoger beroep ingediende en behandelde beroepen tegen dergelijke 
naheffingsaanslagen parkeerbelasting (zie figuur).
Het aantal zaken voor de rechter groeide tussen 2005 en 2011 van circa 2.000 
naar 3.000, maar is in 2012 sterk gedaald. Slechts een gering deel van deze 
zaken wordt door de rechter gegrond verklaard. De rest van de zaken worden 
ingetrokken, niet ontvankelijk verklaard, ongegrond verklaard e.d. In hoger 
beroep gaat het nog om rond de 100 zaken, waarvan minder dan de helft 
gegrond wordt verklaard.

Figuur Parkeerbelastingzaken bij de bestuursrechter
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Bron: Interne gegevens Raad voor de rechtspraak
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