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DEEL I 
CONTEXT EN METHODE 



Inleiding 	 1 

Hoofdstuk 1 
Inleiding 

Mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid zijn kernbegrippen van het Nederlandse verkeers- en 
vervoersbeleid in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. Om deze doelen te 
verwezenlijken zijn diverse actoren en middelen beschikbaar. De meest bekende actoren zijn 
de overheden die verantwoordelijk zijn voor het wegbeheer en de politie die deze doelen 
door middel van handhaving probeert te bereiken. In de nota Tijd voor Toezicht, die de basis 
vormt voor het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven, wordt een handhavingstekort 
geconstateerd. Een van de factoren die dit tekort lijkt te veroorzaken is het ontbreken van een 
integraal verband tussen normstelling (wetgever en wegbeheerder), uitvoeringsmaatregelen 
(wegbeheerder) en handhaving (politie). De makers van Tijd voor Toezicht zochten de 
oplossing van dit probleem in de taakafsplitsing van de handhaving van verkeersordenende 
feiten naar de wegbeheerder. Dit rapport heeft deze taakafsplitsing als onderwerp. 
Onderzocht wordt, wat de gevolgen van invoering van bestuurlijke verkeershandhaving zijn 
voor de praktijk van beheer en handhaving op het Nederlandse wegennet. 

Het onderzoek heeft tot doel een nadere verkenning te maken van de kansen en risico's van 
invoering van handhaving door het bestuur van een deel van de verkeersregels. Meer in het 
bijzonder betreft het onderzoek een inventarisatie van de mogelijke gevolgen van 
verkeershandhaving door het bestuur voor het extern toezicht op de handhaver, de kwaliteit 
van de bestuurlijke handhaver, de handhavingsprestatie, de wet- en regelgeving en het te 
volgen rechtstraject. Op deze punten zou de situatie van bestuurlijke verkeershandhaving 
vergeleken moeten worden met de situatie van verkeershandhaving zoa1s die nu wordt 
uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek moeten andere besluitvorrning over deze 
oplossing van het handhavingstekort mogelijk maken. De onderzoeksvragen zijn als volgt 
geforrnuleerd: 

1. Wat zijn de kansen en risico's bij de invoering van de (varianten van) 
verkeershandhaving door het bestuur? 

2. Wat zullen de verwachte gevolgen zijn van de (varianten van) bestuurlijke 
verkeershandhaving in vergelijking met de bestaande situatie van verkeershandhaving 
voor het extern toezicht op de handhaver, de kwaliteit ten aanzien van de handhaving, 
de handhavingsprestatie, de wet- en regelgeving en het te volgen rechtstraject? 

Bestuurlijke verkeershandhaving komt — voor wat betreft dit onderzoek — tot stand door het 
recht om een (deel van) de organisatie te richten op het constateren van mulderfeiten over te 
dragen aan ei,n of meerdere wegbeheerders. De overdracht kan volledig zijn, maar ook 
gedeeltelijk: voor een bepaald gebied, naar een bepaalde wegbeheerder, naar wijze van 
constatering of naar soort delict. De omvang van het onderzoeksobject leidt er toe dat het 
onderzoek in delen uiteen zal moeten vallen. Telkens zal voor een bepaald deel van het 
Nederlandse wegennet bezien worden wat de gevolgen zijn van bestuurlijke 
verkeershandhaving. In het onderzoek worden in totaal zeven verschillende 
overdrachtsvormen besproken, verdeeld over drie hoofdvarianten. 

Het onderzoek is onderverdeeld in vijf delen. In het eerste deel wordt de context van het 
onderzoek bepaald en wordt de methode van onderzoek beschreven. De delen II tot en met 
IV bevatten elk een van de varianten van bestuurlijke verkeershandhaving. Deel V bevat de 
samenvatting en conclusie van het onderzoek. 

Deel I: Context en methode 
In het eerste deel van het onderzoek wordt het kader geschapen waarbinnen het onderzoek 
naar de kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving zich afspeelt. In het 
hoofdstuk 2 wordt aan de hand van verschillende bronnen een schets gemaakt van de context 
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waarin het huidige onderzoek geplaatst dient te worden. Hier wordt tevens inzichtelijk 
gemaalct welke rol de verschillende te onderzoeken aspecten in het verleden reeds gespeeld 
hebben. Vervolgens worth in hoofdstuk 3 de wijze van onderzoek gepresenteerd. Het doel 
van het onderzoek is het inventariseren van de kansen en risico's van bestuurlijke 
verkeershandhaving. Deze inventarisatie wordt gemaalct door middel van een ex-ante 
evaluatie. De huidige situatie van beheer en handhaving zal worden vergeleken met de 
situatie van bestuurlijke verkeershandhaving, door beide te bespreken op punten die voor de 
beslisser van belang zijn bij de besluitvorming. Deze punten worden gepresenteerd en 
verantwoord in het derde hoofdstuk. Omdat bij de ex-ante evaluatie uitspraken gedaan 
moeten worden over een toekomstige situatie wordt gewerkt met een stelsel van 
veronderstelling, gebaseerd op een algemeen gedragsmodel voor beleidsuitvoering. Dit 
model wordt ook in het derde hoofdstuk gepresenteerd. 

Deel II: Variant A 
Bij variant A worden de kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving op het 
hoofdwegennet gernventariseerd. De uitgangssituatie is het hoofdwegennet. De huidige 
wegbeheerder is Rijkswaterstaat. De huidige handhaver is het KLPD. Voor het realiseren 
van bestuurlijke verkeershandhaving is een bevoegdheidsoverdracht nodig van handhaver 
naar beheerder. Ambtenaren van Rijkswaterstaat zullen de bevoegdheid krijgen om de 
handhaving van verkeersregels te verrichten. Deze variant is betreklcelijk eenvoudig. Er is 
spraken van den handhaver en een beheerder. 

Deel III: Variant B 
Bij variant B wordt de bestuurlijke (parkeer)handhaving in gemeenten onderzocht. Het 
toepassingsgebied van variant B is de gefiscaliseerde gemeente. Daaronder wordt voor wat 
betreft dit onderzoek verstaan de gemeente die gekozen heeft voor een stelsel van 
parkeerhandhaving waar het fiscale athandelingtraject onderdeel van uitmaakt. De huidige 
situatie bij variant B wijkt op een aantal punten af van de huidige situatie bij variant A. Het 
relevante gebied is het stedelijke kern van de gemeenten, in plaats van het hoofdwegennet. 
Binnen de stedelijk kern vindt het grootste aantal verplaatsingen per voet of met de fiets 
plaats. Dat heeft gevolgen voor de te handhaven delicten en voor de wijze van handhaving. 
Op het hoofdwegennet vindt een groot gedeelte van de constateringen plaats door middel van 
technische registratie. In binnensteden zal het grootste gedeelte plaatsvinden door middel 
van staandehoudingen. Het opvoeren van de handhaving brengt daardoor veel meer kosten 
met zich mee dan de opvoering van de handhaving door middel van technische 
registratiemiddelen. Een volgend verschil met variant A is gelegen in de toepasselijke 
rechtsstelsels. Naast het strafrechtelijke stelsel en het administratiefrechtelijke mulderiaanse 
stelsel is er sprake van het fiscale stelsel. Het laatste verschil is dat er in plants van den 
wegbeheerder spralce is van 538 wegbeheerders; in plaats van een handhaver is sprake van 
25 regiokorpsen en een onbekend aantal gefiscaliseerde gemeenten. Een complicerende 
factor bij variant B is dat gemeenten in de huidige situatie zeer veel keuzevrijheid hebben 
over de wijze waarop zij hun parkeerhandhavingstelsel vormgeven. Dat brengt met zich mee 
dat de huidige situatie in meer algemene termen moet worden omschreven. 

Deel IV: Variant C 
Variant C is de meeste uitgebreide variant. Hier wordt de totale overdracht van de 
mulderbevoegdheid naar het bestuur onderzocht. Het toepassingsgebied van variant C is het 
wegennet exclusief het hoofdwegennet. De huidige situatie bij variant C is complex: op het 
totale wegennet zijn vier verschillende soorten wegbeheerders actief Rijkswaterstaat, 
provincie, gemeente en waterschap (ook wel wegschap genoemd). Absoluut gezien zijn er 
566 verschillende wegbeheerders. Daamaast zijn er 25 regiokorpsen verantwoordelijk voor 
de handhaving. De toekomstige situatie van variant C kent enkele beperkende 
uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is dat alleen de mulderfeiten overgedragen zullen 
worden naar het bestuur. Het tweede uitgangspunt is dat de politie de bevoegdheid tot het 
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constateren van mulderfeiten houdt. De uitgangspunten worden nader toegelicht bij de 
bespreking van de variant. 

Dee! V: Samenvatting en conclusie 
Deel V bevat de afronding van het onderzoek. De verschillende kansen en risico's die tijdens 
het onderzoek aan het licht gekomen zijn worden gepresenteerd per variant. Nadat de 
inventarisatie is gepresenteerd, zullen nog enige algemene conclusies besproken worden. 



Context van het onderzoek 

2.1 	Inleiding 

Hoofdstuk 2 
Context van het onderzoek 

5 

Het onderzoek naar de kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving wordt verricht 
door middel van een ex-ante evaluatie. Bij deze ex-ante evaluatie wordt aan de hand van een 
aantal vergelijkingspunten onderzocht hoe een denkbeeldige toekomstige situatie zich zal 
verhouden ten opzichte van de huidige situatie. De methode van onderzoek komt in 
hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde. De context waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd 
wordt beschreven in dit hoofdstuk. Het hoofdstuk heeft verschillende doelen. Ten eerste 
wordt beoogd inzicht te geven in de herkomst van de gekozen vergelijkingspunten. Het 
tweede doel is om de nonnatieve context te schetsen waarbinnen het onderzoek zich beweegt 
door de beginselen in kaart te brengen die een rol hebben gespeeld in de beleidsdiscussie 
over verkeershandhaving. Een derde doel is een overzicht te geven van de tot nu toe 
bestaande verwachtingen en waarderingen ten aanzien van de kansen en risico's van 
bestuurlijke verkeershandhaving. Uiteraard zal dit alles slechts in grove lijnen kunnen 
gebeuren. 

In de paragraaf 2.2 zal de bestaande wetgeving en de bijbehorende toelichting besproken 
worden, voor zover relevant. Het gaat hierbij om de WAHV, de BABW, het RVV en het 
fiscaal parkeren. In paragraaf 2.3 zal aandacht besteed worden aan relevante overige stuldcen, 
zoals `Tijd voor Toezicht', Wet recht ten uitvoer gelegd', 'In juiste verhouding' en 
71andhaven op niveau'. In paragraaf 2.4 volgt de conclusie. Deze bevat een inventarisatie 
van verwachte kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving. 

2.2 	Bestaande wetgeving 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan enkele wetten die inzicht kunnen geven in de 
beginselen die in het algemeen ten grondslag zouden moeten liggen aan een stelsel van 
bestuurlijke verkeershandhaving. Ten eerste wordt de WAHV besproken, vervolgens het 
RVV en het BABW. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de algemene uitgangspunten die 
ten grondslag hebben gelegen aan het systeem van fiscale parkeerhandhaving. 

2.2.1 	De wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 

Eind 1987 werd een op de voorstellen van de Commissie Mulder gebaseerd wetsvoorstel 
ingediend bij de tvveede kamer. De Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften (WAHV), doorgaans naar de geestelijke vader van de wet aangeduid 
als 'Wet Mulder", trad op 1 september 1990 in werking in het arrondissement Utrecht, 
waama de wet in de rest van het land ressortsgewijs werd ingevoerd. Sinds 1 juli 1992 geldt 
de Wet Mulder in het hele land. 

De doelstelling van de Wet Mulder was een vereenvoudiging aan te brengen in de wijze van 
afdoening van enkele veel voorkomende verkeersovertredingen van lichte aard. De 
vereenvoudiging zou tot stand moeten komen met inachtneming van de volgende 
uitgangspunten: de regeling dient de werklast van de politie, het openbaar ministerie en de 
rechterlijke macht in belangrijke mate terug te dringen; de wijze van handhaving dient een 
deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene te waarborgen en de tot dan toe bestaande 
ineffectiviteit van de tenuitvoerlegging van opgelegde boeten dient te worden weggenomen. 1  

1  TK 1987-1988, 20 329 nr.3. 
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De Wet Mulder is een wet die de administratiefrechtelijke handhaving van strafrechtelijke 
feiten regelt. Bij de wet hoort een bijlage, met daarin een opsomming van alle 
strafrechtelijke feiten die op mulderiaanse wijze worden gehandhaafd. De opgenomen feiten 
zijn afkomstig uit de WVW, het RVV, de BABW, het voertuigenreglement en het 
kentekenreglement. Onderdeel van de bijlage is een tarievenlijst. Wanner overtreding van 
een feit uit de bijlage wordt geconstateerd, wordt een aankondiging van een beschildcing 
uitgereikt, met daanDp onder andere een korte omschrijving van de gedraging en het 
boetebedrag. De officier van justitie is belast met de inning van de boete. Het Centraal 
Justitieel Incasso Bureau in Leeuwarden is aangewezen als de instantie die de boetes int 
namens het Openbaar Ministerie. Het CJIB ontvangt de beschikkingsgegevens van de politie, 
maalct de beschiklcing aan en stuurt de overtreder/kentekenhouder een gedagtekende 
beschikking met daaraan een acceptgiro gehecht. Als de boete niet binnen 8 weken is 
betaald, wordt het boetebedrag van rechtswege verhoogd met 25 %. Ms ook de aanmaning 
niet worth betaald, wordt het inmiddels verhoogde bedrag van rechtswege verhoogd met 
50% en is de officier van justitie gerechtigd tot verhaal van de boete inclusief de 
verhogingen op de goederen, de inkomsten en het vermogen van degene aan wie de boete is 
opgelegd. 

Tegen een beschilcking ingevolge de Wet Mulder staat administratief beroep open bij de 
officier van justitie in het arrondissement waar de gedraging is verricht. De beroepstermijn 
bedraagt zes weken. Op dit beroep moet binnen zestien weken na ontvangst van het 
beroepschrift worden beslist. Het administratieve beroep schort de betalingsplicht op. Tegen 
de beslissing van de OvJ staat beroep open bij het lcantongerecht. De beroepstennijn 
bedraagt zes weken. 

De indiener van het beroepschrift moet het bedrag van de sanctie betalen, alvorens de 
kantonrechter het beroep in behandeling neemt. Dit wordt zekerheidstelling genoemd. Indien 
de zekerheidstelling niet wordt voldaan, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 
Vemietigt de kantonrechter de beschikking, dan krijgt de betroldcene de zekerheidstelling 
terug. Verlaagt de kantonrechter de boete, dan krijgt de betroldcene het resterende gedeelte 
van de zekerheidstelling terug. Tegen de beslissing van de kantonrechter kan cassatie bij de 
Hoge Raad worden ingesteld. 

De grotendeels geautomatiseerde wijze van afdoening van opgelegde boetes en de invoering 
van de zekerheidstelling, heeft volgens Onneweee geleid tot een vermindering van het 
handhavingstekort en tot een versnelde en vereenvoudigde afdoening van overtredingen. Het 
totaal aantal overtredingen is echter niet verminderd, aldus Onneweer. Ook is er geen sprake 
geweest van werklastbesparing, aangezien tegenover de besparing bij de politic en OM de 
formatie van 2-et CJIB staat. 

2.2.2 	Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

Het RVV geeft concrete regels en tekens, die door alle weggebruikers moeten worden 
opgevolgd. Als overkoepelende algemene regel geldt dat iedereen verplicht is zich zo te 
gedragen dat geen gevaar wordt veroorzaalct alsmede dat het verkeer niet wordt gehinderd of 
kan worden gehinderd. Deze bepaling is te vinden in artikel 5 Wegenverkeerswet. 

In de nota van toelichting bij het RVV 3  wordt geconstateerd dat het schort aan de 
eerbiediging van de regels en tekens door degenen voor wie die regels zijn bedoeld. 
Enerzijds gingen de weggebruikers zich steeds mondiger gedragen door zelf te beoordelen of 
de regel en het teken in de gegeven situatie en op het bewuste tijdstip op hen van toepassing 

2  A.W.01111CWCer, Effecten van bestuurlyke boetes, Deventer 1997. 
3 26 juli 1990, Stb. 1990 no.460. 
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dienden te zijn. Anderzijds was er een enorme groei van met name het gemotoriseerde 
verkeer waarvoor slechts een bescheiden infrastructuur beschikbaar was. Tevens bleken 
structurele aanpassingen van de weg veelal kostbaar, waardoor de wegbeheerders vaak 
geneigd waren goedkopere maatregelen te nemen in de vorm van plaatsing van 
verkeerstekens. De handhaafbaarheid werd daarbij onvoldoende meegewogen. Ook 
overigens kon de handhaving van de regels door de politic, gelet op haar beperkte capaciteit, 
geen gelijke tred houden met de toeneming van het verkeer en de verkeersvoorschriften. Het 
RVV en het BABW zijn ontworpen om deze problemen aan te paldcen. Want de 
noodzakelijke ordening van het wegverkeer wordt slechts dan bereikt als een stelsel van 
regels en tekens wordt aangeboden dat geloofwaardig en handhaafbaar is. Het gaat hierbij 
niet uitsluitend maar wel in de eerste plants om de veiligheid op de weg. Voor het 
bevorderen van de verkeersveiligheid is immers niet in de eerste plants beslissend of 
adequate verkeersregels worden vastgesteld, maar of deze door het publiek worden 
geaccepteerd en nageleefd en bij niet-naleving door de politic worden gehandhaafd. Het 
verhogen van de acceptatiegraad en van de handhaafbaarheid kan slechts worden verwacht 
als de verkeersregels en verkeerstekens in de meest essentidle gevallen worden vastgesteld 
en toegepast. Het RVV beoogt hieraan wat de regels betreft te voldoen; het BABW doet 
hetzelfde ten aanzien van de toepassing van de verkeerstekens. 

De belangrijkste verandering (t.o.v. de situatie voor de invoering van het RVV - 
onderzoekers) is dat niet langer geprobeerd is voor elke denkbare situatie een regel voor te 
schrijven. Mensen kunnen dat toch allemaal niet onthouden, laat staan dat ze het onder druk 
naar de letter in pralctijk kunnen brengen. Er is daarom gekozen voor regels die helder en 
geloofwaardig zijn. 

Het RVV kent twee uitgangspunten: 
- Verkeersregels moeten tot de basisregels worden beperkt. Ook verkeerstekens dienen 

slechts in essentidle gevallen te worden toegepast 
- Juridische regels zijn slechts aanvaardbaar als altematieven ontbreken 

Met betrekking tot het laatste uitgangspunt wordt in de nota van toelichting opgemerkt dat 
infrastructurele voorzieningen het doe! (gewenst verkeersgedrag -onderzoekers) doorgaans 
beter dienen clan juridische voorschriften. Regels moeten uitblijven als het ook met fysieke 
middelen kan. Gezegd moet worden dat een dergelijke infrastructurele aanpak bij de aanleg 
duurder uiticomt dan het plaatsen van borden. Daar staat tegenover dat voorzieningen aan de 
weg een geringer onderhoud vergen dan regels en tekens. Er vallen minder slachtoffers en de 
schade, ook de immateriele schade, wordt beperkt. Op langere termijn is het saldo wellicht 
positief. Ook voorzieningen die de doorstroming van het verkeer bevorderen, hebben op 
tennijn een gimstige uitkomst. Daarom moet men de keus tussen fysieke voorzieningen en 
papieren voorschriften liefst niet uitsluitend door de aanlegkosten op de korte termijn laten 
bepalen. 

Met betrekking tot de handhaving wordt in de nota van toelichting het volgende opgemerkt: 
voor de politic blijft een belangrijke rol in de repressieve sfeer weggelegd. Een beperkter 
wetgeving kan er weliswaar toe bijdragen dat de regels beter worden nageleefd en door 
opvoeding, verkeersonderwijs, rij-instructie en voorlichting kan dit worden bevorderd, maar 
zonder handhaving komt men er niet. Voldoende politietoezicht blijft nodig, om overtreders 
te ontmoedigen. Maar ook om te voorkomen dat burgers die correct optreden de teugels laten 
vieren, als ze merken dat er niets tegen overtredingen wordt ondernomen. 

Gelet op de omvang van het politic-apparaat enerzijds en de grootte van de 
(verkeers)criminaliteit anderzijds zal het de politic niet mogelijk blijken alle 
verkeerszondaars op de bon te slingeren. Zoals van de regelgeving mag worden verwacht dat 
deze geloofwaardig is, zo geldt dat ook ten aanzien van het politie-optreden. Dat laatste zal 
slechts mogelijk zijn als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: 
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In de eerste plaats moet or conform het beleidsplan Samenleving en criminaliteit het nodige 
gebeuren in de preventieve sfeer. Met name zal langs infrastructurele weg zo veel mogelijk 
het verkeersgedrag gereguleerd moeten worden. Dat wil zeggen dat de wegbeheerders bij de 
toepassing van verkeerstekens de handhaafbaarheid daarbij moeten betrekken. Voorts 
moeten er met politie en justitie over de invulling van de prioriteitenlijst met betrelddng tot 
de handhavingsinspanning afspraken worden gemaalct. Doze afspraken zullen zowel op 
centraal niveau als op gemeentelijk niveau worden gemaalct. 

Uit deze veronderstellingen die aan de deregulering van het RVV ten grondslag liggen, kan 
als beginsel worden afgeleid dat handhaving niet op de eerste plaats komt. Allereerst is or de 
adequate inrichting van de weg. Daama volgen eenvoudige normstelling en eon goede 
voorlichting. Pas in laatste instantie volgt de consequente handhaving. Aileen bij zo'n 
taakverdeling kan de verkeershandhaver — gelet op diens beperkte capaciteit — zijn taalc naar 
behoren vervullen. 

2.2.3 	Het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 

Het BABW hoort bij het RVV. Het RVV is gemaalct voor de weggebruiker, het BABW is 
gemaakt voor de wegbeheerder. Het doel is te komen tot eon zorgvuldiger en terughoudender 
gebruik van verkeerstekens. Ondanks de doelstelling om bepeticter gebruik to malcen van de 
bevoegdheden, hebben de toepassingsmogelijkheden van het wegenverkeersrechtelijk 
instmmentarium eon belangrijke uitbreiding ondergaan, aldus de nota van toelichting°. Het 
betekent dat or sinds de invoering eon algemeen toepasbaar en uniform instrumentarium ter 
beschilcking staat aan de bij het wegverkeer betroklcen overheden, waarbij vanuit de 
verschillende betrokken belangen kan worden gekomen tot een integrale, op alle betroldcen 
belangen afgestemde, aanpalc van het verkeer op de wegen. 

In de nota van toelichting wordt gewezen op het belang van infrastructurele voorzieningen. 
Daamaast kan volgens de nota ook met eon gerichte en efficiente handhavingsinzet worden 
bereikt, dat regels en tekens beter worden nageleefd, hetgeen het bereiken van de gestelde 
verkeersdoelstellingen naderbij brengt. In dit kader wordt gewezen op de op handen zijnde 
invoering van de Wet Mulder en de Wet gemeentelijke parkeerbelastingen. Met het in de 
Wet Mulder opgenomen administratiefrechtelijke systeem van afdoening van eenvoudige 
verkeersovertredingen kunnen politie en justitie de veel voorkomende overtredingen van 
verkeersvoorschriften beter aanpaldcen. 

In de BABW is op dit moment eon bepaling opgenomen waarin staat dat verkeersbesluiten 
na overleg met de politie worden vastgesteld. Langs doze weg kan worden zekergesteld, 
aldus de not; dat bij de vaststelling van verkeersbesluiten het handhavingsaspect in 
voldoende mate aan de orde komt. 

2.2.4 	Regelgeving omtrent gefiscaliseerde parkeerovertredingen 

Een van de Varianten' beschrijft de huidige on toekomstige situatie omtrent de 
gefiscaliseerde gemeenten. Daarom wordt in dit hoofdstuk kort aandacht besteed aan de 
regelgeving omtrent fiscale parkeerovertredingen en de totstandkoming daarvan. 

Op 1 januari 1991 trad de Wet gemeentelijke parkeerbelastingen in working. Met de 
invoering van doze wet is aan de Gemeentewet de bepaling toegevoegd dat gemeenten in het 
kader van de parkeerregulering belasting kunnen heffen ter the van het parkeren van een 
voertuig op een bij of krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen 

4  26 juli 1990, Stb. 1990 no. 159. 
5  Variant B, hoofdstukken 8 Um 11. 
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door burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze. Hiermee wordt gedoeld 
op het parkeren bij parkeermeters en parkeerautomaten. 

De parkeerbelasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Voldoening op 
aangifte vindt plants door bij de aanvang van het parkeren de parkeermeter of 
parkeerautomaat in werking te stellen. Heeft de parkeerder de verschuldigde 
parkeerbelasting niet voldaan clan kan de gemeente de parkeerbelasting alsnog innen door 
middel van een naheffingsaanslag (een uur parkeergeld en de kosten van de 
naheffingsaanslag). De betaling van deze aanslag kan worden gestimuleerd door het 
aanbrengen van een wielklem. De klem gaat er af na betaling van de naheffingsaanslag en de 
kosten van het aanbrengen en het verwijderen van de wielklem. 

Burgemeester en wethouders zijn belast met de heffing en invordering van gemeentelijke 
belastingen. Zij kunnen deze bevoegdheid delegeren aan een gemeente-ambtenaar. 
Parkeercontroleurs die naheffingsaanslagen opleggen ter zake van parkeerovertredingen 
moeten dus gemeente-ambtenaar zijn. Zij hoeven geen opsporingsbevoegdheid te hebben. 
Wil de gemeente de bevoegdheid om naheffingsaanslagen op te leggen overdragen aan 
personen die niet in dienst zijn van de gemeente, bijvoorbeeld aan politie-agenten of aan 
werknemers van een particulier bedrijf, dan moeten deze personen eerst als (onbezoldigd) 
gemeente-ambtenaar worden aangesteld. 

Tegen de naheffingsaanslag kan bezwaar worden ingediend bij de gemeente. Tegen de 
uitspraak op bezwaar staat beroep open bij het gerechtshof onder welks rechtsgebied de 
gemeente valt. Tegen de uitspraak van de belastingrechter kunnen de belanghebbenden en 
het betroldcen bestuursorgaan cassatieberoep instellen. 

De regering stelt in de toelichting bij de Wet gemeentelijke parkeerbelastingen dat het 
hoofddoel van de fiscalisering het verbeteren van betaalgedrag bij parkeerapparatuur en 
daannee vergroting van de effectiviteit van het betaald parkeren is. De regering noemt 
verwerving van inkomsten uit parkeerboetes door gemeenten een `niet onbelangrijk 
neveneffect' en een van de redenen waarom vanuit gemeentelijke kring het voorstel tot 
fiscalisering werd gedaan. 

Het belangrijkste effect van de Wet gemeentelijke parkeerbelastingen is de substantiele 
vermindering van de werklast bij politie en justitie, zo stelt Onneweer in haar proefschrift. 6  
Begin jaren negentig had van alle politietransigabele overtredingen naar schatting omstreeks 
vijftien a twintig procent betrekking op parkeergeldovertredingen. Dit betekent dat vijftien of 
twintig procent van de totale werklast ten behoeve van afdoening van politietransigabele 
overtredingen bij de politic, het OM en de kantonrechter moest worden toegeschreven aan 
parkeergeldovertredingen. Na de invoering van het fiscale parkeren zijn de met de 
afhandeling van parkeergeldovertredingen gemoeide werkzaamheden bij politic, OM en 
kantonrechter dus komen te vervallen. Bij de belastingrechter is sprake van slechts een 
geringe toename van het aantal zaken. De toegenomen werklast bij gemeenten gemoeid met 
de afhandeling van naheffingsaanslagen kan worden bekostigd uit de verbeterde inkomsten 
uit parkeergelden en naheffingsaanslagen en eventueel wielklemmen en druid dus niet op de 
algemene middelen van de gemeente. 

Het fiscale parkeerboetestelsel resulteert, aldus Onneweer, in een grotere 
handhavingsinspanning. Het totale aanta1 geconstateerde parkeerovertredingen is in de 
periode 1991-1994 met bijna 400.000 gestegen. Deze toename betreft voor het overgrote 
deel fiscaalrechtelijk afgehandelde parkeerovertredingen. De stijging van het aantal 
naheffingsaanslagen heeft waarschijnlijk in de eerste plants financiele achtergronden. 
Gemeentelijke parkeerdiensten kunnen kostendeldcend werken dankzij inkomsten uit 

6  A.W. Onneweer, Effecten van bestuurlijke boetes, Deventer 1997. 
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naheffingsaanslagen en met die inkomsten de handhaving venter versterken. In de tweede 
plaats worden gemeenten niet langer gehinderd door vanuit het OM opgelegde quota wat 
betreft het aantal parkeerbonnen. 

De parkeerhandhaving heeft duidelijk impact op het publielc, zo concludeert Omieweer. De 
drempel om een parkeerovertreding te begaan is opvallend hoger dan bij ander qua emst 
vergelijkbare verkeersovertredingen. Dat was al zo voordat het fiscale parkeren werd 
ingevoerd en is waarschijnlijk te danken aan het felt dat in veel steden de paldcans voor 
parkeerovertredingen al vele jaren in de buurt van de een op de honderd ligt. En dat is 
relatief hoog. 

Met de fiscalisering van de verkeersboete werd voor het eerst door de wetgever toegestaan 
dat de kosten van handhaving mede worden bestreden uit de specifieke inkomsten die 
worden verkregen uit de inning van parkeergelden en parkeerboetes. 

2.2.5 	Aandachtspunten naar aanleiding van bestaande wetgeving 

Bij invoering van de huidige verkeerswetgeving werd een aantal punten van belang geacht, 
waarvan aangenomen kan worden dat deze tevens een rol spelen bij de discussie omtrent de 
invoering van bestuurlijke verkeershandhaving. Het lijkt namelijk niet aannemelijk dat een 
systeem van bestuurlijke verkeershandhaving vanuit wezenlijk andere uitgangspunten zou 
worden gecreeerd. In deze paragraaf worden de uitgangspunten van de bestaande wetgeving 
weergegeven. 

Naar =lidding van de toelichting bij de Wet Mulder kunnen enkele uitgangspunten worden 
genoemd. Het eerste uitgangspunt is dat het handhavingssysteem eenvoudig moet zijn. De 
geautomatiseerde wijze van afdoening en het systeem van zekerheidstelling hebben geleid 
tot een zodanig eenvoudig systeem van handhaving, dat het handhavingstekort is 
vemfinderd. Het lijkt niet wenselijk om dit positieve effect teniet te doen, wanneer een 
systeem van bestuurlijke verkeershandhaving zou worden ingevoerd. Aansluitend bij de 
uitgangspunten waaronder de vereenvoudiging van het handhavingssysteem door de Wet 
Mulder bereikt diende te worden, zal invoering van een systeem van bestuurlijke 
verkeershandhaving moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten: de werklast van 
politic, OM en ZA/ dient, zo niet teruggebracht, gelijk te blijven; de wijze van handhaving 
dient een deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene te waarborgen; het 
handhavingssysteem moet effectief zijn, in die zin dat de handhaving moet bijdragen aan 
betere normnaleving. 

Wegbeheerders waren ten tijde van de invoering van het RVV en het BABW vaak geneigd 
om goedkope maatregelen in de vorm van de plaatsing van verkeertekens te nemen, in plaats 
van veelal kostbare structurele aanpassingen van de weg. Toch blijkt dat infrastructurele 
voorzieningen het doel, gewenst verkeersgedrag, vaak beter dienen. Zij leveren op de lenge 
termijn bezien een hoger rendement op dan regels en tekens. Er vallen minder slachtoffers en 
de schade wordt beperkt. De kost gaat — zoals zo vaak — uit voor de baat. Men wees er in de 
toelichting bij het RVV op, dat men de keus tussen fysieke voorzieningen en papieren 
voorschriften niet teveel door de kosten van het moment moest laten bepalen. In een systeem 
van bestuurlijke verkeershandhaving zal de wegbeheerder zelf de keuze hebben tussen het 
doen van infrastmcturele maatregelen en het verhogen van de handhavingsinspanning. Waar 
het gaat om handhaving door middel van technische registratieapparatuur, geldt bij deze 
situatie in extra sterke mate dat de aanleg van handhavingsapparatuur veel lager zijn dan de 
kosten van duurzame investeringen in de fysieke infrastructuur. Voor deze situatie zou bij 
invoering van een systeem van bestuurlijke verkeershandhaving terdege aandacht moeten 
zijn. 
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Bij een van de te onderzoeken varianten wordt aandacht besteed aan het fiscale 
parkeerboetesysteem. Invoering van dit systeem heeft geleid tot verbetering van 
betaalgedrag bij parkeerapparatuur en daarmee tot vergroting van de effectiviteit van het 
betaald parkeren. De werklast bij politie en justitie is verminderd. Het systeem heeft geleid 
tot een grotere handhavingsinspanning. Ten .aanzien van al deze punten lijkt het wenselijk 
dat de nieuwe situatie geen verslechtering oplevert. 

2.3 	Relevante overige stukken 

In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan andere vormen van handhaving dan de 
strafrechtelijke. De voomaamste oorzaak van deze aandacht bestaat uit de overbelasting van 
de organen die met strafrechtelijke rechtshandhaving zijn belast. Als gevolg van deze 
overbelasting wordt een handhavingstekort geconstateerd. Oplossingen worden gezocht 
binnen het strafrecht zelf: aan de juridische faculteiten van Groningen en Tilburg is een groot 
onderzoek aan de gang naar de grondslagen waarop een nieuw wetboek van strafvordering 
gestoeld moet zijn. Daamaast wordt echter, zoals gezegd, buiten het strafrecht naar middelen 
van handhaving gezocht. De invoering van de Wet Mulder is een voorbeeld van 
administratiefrechtelijke handhaving van strafrechtelijke feiten. Een verdergaande vorm van 
administratiefrechtelijke handhaving wordt waarschijnlijk in de toekomst mede mogelijk 
gemaalct door de invoering van de vierde tranche van de Awb. In deze paragraaf zal aandacht 
besteed worden aan een aantal, in meer of mindere mate op het verkeer gerichte, stukken die 
relevant zijn in dit kader. 

2.3.1 	Kabinetsstandpunt over Handhaving door bestuurlijke boeten 7  

"Op diverse handhavingsterreinen wordt toepassing van de bestuurlijke boete, ter vervanging 
van strafrechtelijke handhaving, overwogen of is dit recent gerealiseerd. De Wet Mulder en 
het fiscale parkeerboetestelsel, die de bestuurlijke sanctionering regelen van overtredingen 
die voorheen strafrechtelijk werden afgedaan, worden hier als `testcases' voor zo'n 
overhevelingsoperatie beschouwd. Een dergelijke gedachtegang kan ook worden 
aangetroffen in het kabinetsstandpunt inzake bestuurlijke boeten van medio 1994". 8  

"Het kabinet is (...) van mening dat invoering van de bestuurlijke boete op grotere schaal een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de rechtshandhaving. Of en zo ja, in 
welke mate een bestuurlijk boetesysteem ook daadwerkelijk tot verbeteringen zal leiden, zal 
uiteraard in de praktijk moeten blijken. Niettemin bestaat er aanleiding om te verwachten dat 
de beoogde positieve effecten inderdaad zullen optreden. De eerste ervaringen met de 
WAHV wijzen er op dat er uit het oogpunt van effectiviteit en efficiency belangrijke winst 
valt te behalei.." 

Het kabinet heeft de criteria voor bestuurlijke handhaving, die ontwikkeld zijn door de 
commissie toetsing wetgevingsvraagstukken, in principe onderschreven. Deze criteria zijn: 
- De wettelijke norm heeft een geringe normatieve lading 
- De overtreding van de wettelijke norm pleegt in de regel geen letsel aan personen of 

schade aan goederen te veroorzaken 
- De wettelijke norm is zodanig duidelijk in de wet of in de nadere regelgeving 

omschreven dat het mogelijk is om op grond van de wettelijke normen in de pralctijk een 
vaste gedragslijn te ontwildcelen 

- De ambtenaar of dienst die belast is met de handhaving beschikt over voldoende 
expertise om aan die handhaving adequaat gestalte te geven 

- Voor de handhaving van de norm zijn geen vrijheidsbenemende of andere ingrijpende 
dwangmiddelen nodig. 

Kamerstukken II, 1993-1994, 23 400 VI, nr. 48. 
8  A.W. Onneweer, Effecten van bestuurlijke boetes, Den Haag 1997. 
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Het kabinet heeft verder gesteld dat toepassing van bovenvermelde criteria tot de conclusie 
zal leiden dat de strafrechtelijke handhaving van een groot aantal rechtsnormen onaangetast 
blijft. 

2.3.2 	Het recht ten uitvoer gelege 

In dit rapport wordt een veelheid aan maatregelen voorgesteld om het handhavingstekort en 
de daamit voortvloeiende aangetaste bereidheid van de burger tot vrijwillige naleving het 
hoofd te bieden. Een van de door de comrnissie voorgestelde maatregelen, is afdoening van 
overtredingen door middel van bestuurlijke boetes, op te leggen bij een bestuursrechtelijke 
talc van het OM. "De commissie komt tot een tweetal principiele grenzen voor de keuze 
tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving en onderscheidt vijf praktische 
argumenten die echter een relatieve betekenis hebben. 

De principiele grenzen zijn de volgende: 

1. Een eerste grens kan gevonden worden in het onderscheid tussen `rechtsnormen' en 
`ordeningsvoorschriften'. Strafrechtelijke handhaving is aangewezen voor delicten met een 
sterk morele lading, terwijl bestuursrechtelijke handhaving mogelijk is bij delicten met een 
geringe morele lading. Delicten met een sterk morele lading moeten onder het strafrecht 
vallen, terwij1 andere delicten er onder kunnen vallen. 

2. Een tweede principiele grens wordt gegeven door de emst van de toe te passen 
maatregelen en straffen. Wanneer deze de bewegingsvrijheid van overtreders beperken, is 
een voorafgaand rechterlijk oordeel nodig, waarbij de persoon van de overtreder en de 
omstandigheden van het geval belangrijke factoren zijn. Deze grens loopt voor een deel 
parallel aan de eerste grens. Delicten met een sterke morele lading vragen ook om een 
rechterlijk oordeel en het meewegen van de persoon van de overtreder en de omstandigheden 
van het geval. 

Voor een deel loopt deze tweede grens echter niet parallel met de eerste grens. Minder 
emstige maar wel moreel geladen delicten, zoals diefstal zonder geweld of braak, dienen wel 
onder het strafrecht te vallen, maar kunnen door middel van een transactie worden afgedaan 
door het openbaar ministerie. 

De pralctische argumenten zijn als volgt samen te vatten: 

1. Strafrechtelijke handhaving is vaak bewerkelijk en moeilijk. De verdachte moet 
gedagvaard warden, er moet bewijs geleverd worden dat de verdachte schuldig is aan een 
onder een delictsomschrijving vallend misdrijf, er volgt een gerechtelijke procedure en er 
zijn veel procedurele voorschriften die een eerlijk proces waarborgen en de positie van de 
verdachte beschennen. Voor lichte of veel voorkomende niet-commune strafdelicten wordt 
dit als een te zwaar of onwerkbaar middel beschouwd. Voor dergelijke delicten wordt een 
directe afdoening door het bestuur, zonder voorafgaande gerechtelijke procedure passender 
geacht. De commissie tekent hierbij aan dat de winst in termen van efficiency die daannee 
kan worden bereikt, wordt begrensd door de gevallen waarin burgers in beroep gaan tegen 
een bestuursrechtelijke afdoening. Wanneer de bestuursrechtelijke handhaving een punitief 
karalcter heeft, zullen ook in een bestuursrechtelijke (gerechtelijke) procedure, procedurele 
voorschriften die een eerlijk proces waarborgen en de positie van de verdachte beschermen, 
in acht genomen moeten worden. 

9  Rapport van de commissie heroverweging instrumentarium rechtshandhaving, ander voorzitterschap van de 
heer Korthals Altes, Den Haag 1995. 
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2. Het strafrecht kent ingrijpende bevoegdheden en dwangmiddelen ten behoeve van het 
onderzoek naar het delict. Zijn er voor de handhaving van bepaalde wettelijke bepalingen 
dergelijke bevoegdheden nodig, dan is strafrechtelijke handhaving aangewezen. Bij dit punt 
tekent de commissie aan dat ook het bestuursrecht soms ingrijpende bevoegdheden kent, en 
dat deze ook bij wet gecrederd kunnen worden, waarbij deze met even sterke waarborgen 
omgeven kunnen worden als in het strafrecht. De vraag is echter of het niet gewenst is om zo 
min mogelijk instanties en ambtenaren dergelijke bevoegdheden toe te kermen. Bij de 
strafrechtelijke handhaving is aan een zekere wildgroei niet te ontkomen, door de 
totstandkoming van een groot aantal bijzondere opsporingsdiensten en de erkenning van veel 
buitengewone opsporingsambtenaren. Een dergelijke ontwikkeling bij de bestuursrechtelijke 
handhaving is ongewenst. 

3. Strafrechtelijke handhaving heeft een grote morele betekenis. Indien overtreding van 
regels als zeer ongewenst wordt beschouwd, kan die afkeuring tot uitdruldcing worden 
gebmcht door een strafrechtelijke handhaving. Indien overtreding van regels minder emstig 
is, wordt het strafrecht, mede gelet op het veroordelende karalcter, als een te zwaar middel 
ervaren. Het strafrecht dient ultimum remedium te zijn. 

4. Bestuursrechtelijke handhaving heeft als voordeel dat het bestuur, dat verantwoordelijk is 
voor de regelgeving en het beleid op een bepaald terrein, ook verantwoordelijk wordt voor 
de handhaving en zich daarom bij de regelgeving beter rekenschap zal geven van de 
gevolgen voor de handhaving. Bij dit punt tekent de commissie aan dat bij veel vormen van 
bestuursrechtelijke handhaving, de handhaving is opgedragen aan bestuursorganen die niet 
verantwoordelijk zijn voor de te handhaven wetgeving. Deze bestuursorganen (bijvoorbeeld 
gemeenten) zijn vaalc verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetgeving die afkomstig is 
van andere overheden. Zij hebben vaak geen groot belang bij handhaving. Zij kunnen zelfs 
belang hebben bij niet-handhaving, in verband met andere door hen te vervullen taken of 
andere verantwoordelijkheden. De toedeling van de verantwoordelijkheid voor de 
handhaving aan decentrale bestuursorganen leidt bovendien tot een grote versnippering, 
hetgeen het zicht op de handhaving en de resultaten daarvan moeilijk maalct en de 
rechtsgelijkheid niet ten goede komt. 

5. Bestuursrechtelijke handhaving heeft als voordeel dat het bestuur deskundig is op het 
terrein van de te handhaven wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn de FIOD en de AID. De 
conunissie tekent hierbij aan dat onderscheid moet worden gemaakt tussen 
materiedeskundigheid en handhavingsdeskundigheid. Voor de handhaving van wet- en 
regelgeving zijn beide typen deskundigheid nodig. 

De commissic merkt op dat het een misvatting is ervan uit te gaan dat bestuursrechtelijke 
sancties eenvoudiger en sneller zijn toe te passen dan strafrechtelijke, omdat de processuele 
waarborgen en eisen in het strafproces zo zwaar zijn. Dit laatste is wel het geval, maar ook 
het bestuursrecht kent veel formele vereisten, die het recht ingewildceld maken en daardoor 
een vertragende werking hebben. Het grote verschil tussen strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke zaken is dat strafrechtelijke zaken vaak van een indringender aard en een 
groter gewicht zijn dan bestuursrechtelijke sancties. Daarvoor is rechterlijke toetsing dan ook 
nodig. Dit geldt onverkort voor indringende punitieve bestuursrechtelijke sancties." 

"Zoals al blijkt zijn de pralctische argumenten allemaal te voorzien van tegenargumenten. Dit 
leidt tot de conclusie dat per concrete regeling binnen de hiervoor beschreven principiele 
grenzen moet worden nagegaan welke wijze van handhaving wenselijk is. Daarbij dient 
echter speciale aandacht te worden besteed aan het volgende. Het strafrecht kent een 
algemeen geldend stelsel van regels, dat bij de opsporing, vervolging en berechting van 
toepassing is; en een landelijk voor de handhaving verantwoordelijk orgaan, hetgeen eenheid 
en controleerbaarheid mogelijk maakt. Het bestuursrecht kent zo'n stelsel (nog) niet. Er dient 
voor gewaakt te worden dat de bestuursrechtelijke handhaving, zowel wat betreft de 
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normering als wat betreft de uitvoering, versnipperd wordt." Het strafrechtelijke systeem van 
opsporing, vervolging en berechting is niet meer van toepassing op een deel van de 
verkeersfeiten, namelijk de mulderfeiten. Wel is het zo dat ook ten aanzien van deze 
mulderfeiten het OM verantwoordelijk is voor de handhaving. Op die manier wordt de 
eenheid en controleerbaarheid van de totale verIceershandhaving gewaarborgd. 

"Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor punitieve bestuursrechtelijke 
handhaving. De verschuiving van strafrechtelijke naar bestuursrechtelijke handhaving vraagt 
een doordenking van de wijze waarop aan de uitvoering daarvan vorm wordt gegeven. Bij 
deze vorm van handhaving wordt veelal ervan uitgegaan dat de uitvoering daarvan behoort 
tot de tank van het bestuursorgaan dat met de uitvoering van de te handhaven regelgeving is 
belast. Voor een deel vonnt dit uitgangspunt zelfs een belangrijke motivering voor de keuze 
voor bestuursrechtelijke handhaving. 

Hierbij zijn echter de nodige kanttekeningen te plaatsen. Het bestuur heeft een beperlcte 
traditie op het gebied van de handhaving, in het bijzonder voor wat betreft de punitieve 
handhaving, dat wil zeggen de handhaving die gericht is op bestraffing. Dit komt enerzijds 
omdat de nadrukkelijke aandacht voor de haridhaving van de ordeningswetgeving van 
recente datum is en anderzijds omdat het bestuur vaak geen hoge prioriteit geeft aan de 
handhaving. Hierbij moet worden bedacht dat het bestuur globaal gesproken twee Emetics 
vervult: een verzorgende en een handhavende. De verzorgende heeft betreldcing op het 
scheppen van voorzieningen en het ordenen van de samenleving op een wijze die bijdraagt 
aan de welvaart en het welzijn van elke burger. De handhavende heeft betreklcing op het 
treffen van maatregelen om de voorzieningen in stand te houden. Deze beide functies kunnen 
met elkaar in botsing komen. Ten behoeve van de realisering van haar eerste tank is de 
overheid athankelijk van een goed klimaat tussen bestuur en burger, terwijl haar tweede tank 
dit Idimaat danig kan verstoren. Zo zal er een gemeente ten behoeve van de werkgelegenheid 
veel aan gelegen zijn de vestiging van bedrijven binnen haar grenzen te bevorderen. Een 
gemeente is echter tevens belast met de uitvoering van wetgeving die belastend is voor het 
bedrijfsleven, bijvoorbeeld milieuwetgeving. Het lijkt niet onjuist te stellen dat het bestuur 
zich vooral toelegt op zijn eerste taak. Met die tank profileen het zich. Vanouds is dan ook 
de punitieve handhaving van regels niet aan het openbaar bestuur opgedragen maar aan 
politie en justitie. De commissie wil hiermee niet de decentrale uitvoering van veel 
bestuursrechtelijke wetgeving ter discussie stellen maar we! de (al dan niet decentrale) 
uitvoering van bepaalde aspecten van de handhaving, door de met de uitvoering van 
bestuursrechtelijke wetgeving belaste bestuursorganen. Overigens kan het bestuur ook juist 
belang hebben bij extra straldce handhaving, bijvoorbeeld wanneer de baten van boeten of 
heffingen, in eigen kas vloeien (parkeerbelasting). Het is evenwel de vraag of dit belang 
geen verstorvide invloed heal bij een juiste prioriteitstelling bij de handhaving van regels 
van verschillende aard." 

De commissie wijst vervolgens op verschillende onderzoeken die inzicht bieden in de 
vraagstuldcen die in het algemeen bij bestuursrechtelijke handhaving aan de orde zijn.' "De 
onderzoeken wijzen uit dat er op het terrein van eenzelfde wetgevingscomplex grote 
verschillen kunnen bestaan in de wijze waarop bestuursorganen uitvoering geven aan hun 
handhavende taken. Er is geen sprake van eenheid in beleid. Zeker waar het gaat om 
ingrijpende sancties tast dit de rechtsgelijkheid ann. Er ontbreelct, ook per bestuursorgaan, 
vaak een handhavingsbeleid en een sanctiebeleid. Een integraal landelijk beleid en een 
verantwoording over de uitvoering daarvan ontbreken volledig. Het blijkt ook dat zowel de 

I°  De commissie verwijst naar: F.C.M.A. Michiels. E. Niemijer en CT. Nijenhuis, Wie is Cr bang voor de 
dwangsom? Een onderzoek naar het functioneren van de bestuurlyke dwangsom in de praktyk van het 
milieurecht, ten behoeve van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer, Den Haag 1994; J.E. Hottink en 
F.C.M.A.Michiels, Handhaven met beleid, Zwolle 1993; F.C.M.A.Michiels, Handhaving van het 
publiekrechtelijk bouwrecht, pre-advies voor de Vereniging van Bouwrecht, in: Handhaving van Bouwrecht, 
Deventer 1991; Onderzoek van de Algemene rekenkamer paragraaf 4.4. 
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2.3.3 	In juiste verbouding" 

Kabinetsreactie op het rapport van de commissie Korthals Altes, TK 1995-1996, 24 802. 
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controle op de naleving van bestuursrechtelijke wetgeving, als de reactie op de 
geconstateerde niet-naleving gebreldcig zijn. Overigens is soms de oorzaak daarvan een 
tekort aan financiele en personele middelen." 

"Omdat bestuursorganen meer taken en belangen hebben, die kunnen strijden met het belang 
van een goede handhaving, ontbreekt vaak een goede handhavingscultuur. Wanneer een 
bestuursorgaan met de uitvoering van regelgeving is belast, onderhoudt het nauwe banden 
met de doelgroep van de regelgeving en is de voor handhaving gewenste afstand en 
onpartijdigheid afwezig. Dit klemt temeer warmer het gaat om punitieve handhaving. 

Tot slot blijkt dat de met handhaving belaste bestuursorganen vaak onvoldoende deskundig 
zijn ter zake van de wijze waarop een sanctie of maatregel moet worden opgelegd en de 
wijze waarop deze moet worden geexecuteerd. Bij voomoemde lcnelpunten moet 
onderscheid gemaalct worden naar centrale en decentrale uitvoering van de handhaving. Bij 
centrale uitvoering van handhaving is het probleem van de eenheid van beleid geringer. Dit 
zal vaak ook gelden voor het probleem van de voor de handhaving benodigde afstand tussen 
bestuursorgaan en burger." 

"Gelet op de verscheidenheid van bestuursorganen die met de uitvoering van regelgeving 
zijn belast en de diversiteit van belangen die door hen worden behartigd, meent de 
commissie dat de verantwoordelijkheid voor de totale handhaving niet in de eerste plants 
behoort te berusten bij de bestuursorganen die met de uitvoering van de regelgeving zijn 
belast. Dat de medeverantwoordelijkheid van het bestuur voor de handhaving moet worden 
vergroot, wil niet zeggen dat het bestuursorgaan dat met de uitvoering van regelgeving is 
belast, ook belast moet worden met de tenuitvoerlegging van in het bijzonder punitieve 
sancties. Veeleer behoren een grotere inspanning voor de overige elementen van de 
rechtshandhaving tot de taak van het bestuur, zoals de kwaliteit van de regelgeving, de 
voorlichting, de juiste toepassing van de regelgeving door de overheid zelf en de controle op 
de naleving. Het probleem waarmee de rechtshandhaving worstelt is niet dat er onvoldoende 
regelgeving is, maar dat het ontbreekt aan adequaat toezicht, adequate reacties op 
geconstateerde overtredingen, adequate sancties en adequate tenuitvoerlegging van 
opgelegde sancties." 

Hoewel de aandacht voor de ontwildceling van adequate handhavingsinstrumenten goed is, is 
de conclusie gerechtvaardigd, dat de introductie van nieuwe sanctievormen slechts tot 
resultant zal leiden wanneer tevens gewerkt wordt aan de verbetering van de uitvoering van 
de handhaving, aldus de commissie. 

In de nota 'In juiste verhouding' geeft het kabinet haar reactie op het rapport van de 
commissie Korthals Altes. Hieronder volgen de gedeeltes uit deze reactie, die van belang 
zijn voor het onderzoek naar de kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving. 

"Het kabinet is van oordeel dat ten aanzien van de handhaving van ordeningswetgeving het 
allereerst aankomt op ondubbelzinnige regelgeving, die voldoet aan eisen van 
uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en fraudebestendigheid. Dat houdt onder meer in dat bij 
burger en uitvoerende of handhavende overheidsorganen voldoende draagvlak voor die 
regels bestaat; daamaast dat dit draagvlak zo nodig wordt vergroot door voorlichting en dat 
de bereidheid om zich aan de gestelde regels te houden wordt ondersteund door preventieve 
maatregelen, gericht op de (potentiele) dader en/of het wegnemen van omstandigheden die 
de kans op overtreding vergroten. (...) Vervolgens zullen geconstateerde overtredingen van 
een passende reactie moeten kunnen worden voorzien.(...) 
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Het kabinet wil de gelegenheid aangrijpen om nog eens met kracht het belang van een goede 
bestuurlijke handhaving te onderstrepen. Uitgangspunt van het rechtshandhavingsbeleid is 
dat het primaat van de handhaving bij het bestuur ligt. Dat wil zeggen dat wan 
bestuursorganen belast zijn met de uitvoering en de zorg voor de naleving van bepaalde 
regels en daarbij overtredingen van burgers en bedrijven constateren, het bestuur ook tot tank 
heeft om in daarvoor in amunerking komende gevallen te reageren met onder meer 
reparatoire en, zo nodig, punitieve sancties. Het strafrecht kan bij de handhaving van deze 
regels slechts in samenhang met en in aanvulling op andere instnunenten een rot spelen; het 
dient alleen te worden ingeschakeld wanneer de bestuursrechtelijke 
handhavingsinstrumenten niet toereikend zijn of de normschending zo emstig is dat meteen 
naar het zware middel van het strafrecht moet worden gegrepen. Op basis van het primaat 
van de bestuurlijke handhaving is er voor gekozen de bestuursrechtelijke handhaving te 
versterken en verder uit te bouwen. Initiatieven zijn genomen om geleidelijk nieuwe 
handhavingsinstrumenten, zoals de bestuurlijke boete, te ontwildcelen, wan mogelijk ter 
venranging van het strafrecht. Het kabinet is van oordeel dat op deze weg moet worden 
voortgegaan. Het tekent hierbij aan dat tegelijkertijd de aandacht en inzet erop moeten zijn 
gericht om de mogelijkheden van de bestaande handhavingsinstrumenten volledig te 
benutten. Het heeft immers weinig zin aan bestuursorganen nieuwe instnunenten ter 
beschikking te stellen, als de bestaande nog niet optimaal worden toegepast. (....) De 
commissie heeft zich geconcentreerd op de instrumenten en de organisatie van de 
handhaving. Omwille van de noodzakelijke beperking heeft zij de voorfase van de 
handhaving buiten ham onderzoek gelaten; dit is de fase die loopt van het toezicht op de 
naleving van de regels tot en met de beslissing van het bestuur om al dan niet een reparatoire 
of punitieve sanctie op te leggen. (...) Nader onderzoek naar de wijze waarop de 
handhavingsinstrumenten worden toegepast, verdient volgens ham- dan ook aanbeveling. Het 
kabinet is het bier geheel mee eens. De commissie signaleert verschillende problemen: 
belangenconflicten, de afwezigheid van een handhavingsbeleid, een gebrek aan afstand en 
onpartijdigheid ten opzichte van de burger, onvoldoende handhavingsdeskundigheid, en er 
zijn inderdaad aanwijzingen dat de huidige handhavingspraktijk dit soon mankementen 
vertoont. De commissie verwijst daarvoor zelf naar een aantal onderzoeken. Het kabinet 
heeft echter de indruk dat het bestaande onderzoek nog lacunes vertoont en geen compleet 
beeld geeft van de problemen die de commissie noemt. Sommige van die problemen 
ontberen nog een afdoende verklaring of zijn eerder op veronderstellingen gebaseerd dan op 
harde feiten. Een nadere analyse van de gesignaleerde problemen is dan ook nodig. Daarbij 
moeten vragen aan de orde komen als: 
- zijn het algemene problemen of zijn ze beperkt tot bepaalde bestuursterreinen 
- in welke fase van de handhaving doen ze zich voor 
- welke oorzaken liggen eraan ten grondslag en in welke mate 
- in hoeverre zijn deze verschijnselen van betekenis voor enerzijds de toepassing van de 

bestaande handhavingsinstrumenten en anderzijds de toekomstige vormgeving van 
de bestuursrechtelijke handhaving 

Antwoorden op deze vragen zijn nodig om een goed oordeel te kunnen vormen omtrent 
opportuniteit en effectiviteit van de verschillende voorstellen die de commissie heeft gedaan, 
en zijn dus bepalend voor de te maken keuze. Wan het om gaat is de factoren te achterhalen 
die thans in de weg staan aan een adequaat toezicht en aan een duidelijke en consequente 
handhavingsreactie. Door welke overwegingen en belangen laten bestuursambtenaren zich 
leiden bij bun optreden en beslissingen in het kader van de handhaving? (...) 

Ten aanzien van de meer fimdamentele kant van de organisatie van de bestuursrechtelijke 
handhaving, merlct het kabinet het volgende op. Algemeen uitgangspunt dient naar het 
oordeel van het kabinet te zijn dat het bestuur dat is belast met de uitvoering van bepaalde 
regelgeving, ook op enigerlei wijze verantwoordelijkheid dient te dragen voor de 
(repressieve) handhaving dam -van. Dit laat onverlet dat bepaalde onderdelen van die 
handhaving, zoals toezichthoudende activiteiten of de oplegging van punitieve sancties als 
bestuurlijke boetes, om redenen van een consistente, uniforrne handhaving kunnen worden 



Context van het onderzoek 

losgemaalct van de uitvoering en opgedragen aan een ander orgaan. Waar het bestuur echter 
geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de handhaving, is het risico groot dat het bij 
de uitvoering geen oog heeft voor de gevolgen voor de hanclhaving. Het handhavingstekort 
zal daardoor eerder groter dan kleiner worden. Een notie die hiennee verband houdt, is dat 
het bestuur een being bij de handhaving moet hebben. De commissie merkt in dit verband 
op dat het bestuur vaak andere belangen voor laat gaan, belangen die verband houden met de 
verzorgende taak van de overheid, zoals het belang van werkgelegenheid. In de ogen van de 
commissie kent het bestuur vaak onvoldoende gewicht toe aan het belang van de 
handhaving, althans niet het gewicht dat daaraan op grond van de doelstellingen van de 
betrokken regeling toekomt. De conclusie die zij hieruit trekt is dat het wenselijk is de 
verzorgende en handhavende taalc van het bestuur beter te scheiden en daartoe 
organisatorische voorzieningen te treffen. Het kabinet plaatst vraagtekens bij deze 
redenering. Het zou ook zo kunnen zijn dat het achterwege blijven van sancties niet komt 
door het ontbreken van voldoende belang, maar juist door een "negatief' belang bij 
handhaving, gelegen in de zware, naar een risico-aansprakelijkheid tenderende, 
aansprakelijkheid voor onrechtmatig overheidsoptreden. Als dit zo is, lijkt een 
organisatorische scheiding tussen uitvoering en (punitieve) sanctie-oplegging niet de juiste 
oplossing voor het stilzitten van het bestuur. Een andere mogelijkheid is dat een 
onvoldoende handhavingsniveau niet zozeer het gevolg is van een bewuste prioriteitsstelling 
als wel hiervan, dat de handhavingstaak als het ware onvoldoende is geinstitutionaliseerd in 
de organisatie en daardoor onvoldoende aandacht krijgt. De positie van de repressieve 
handhaving binnen de organisatie zou in deze redenering moeten worden versterkt, maar dit 
kan op verschillende manieren, waarvan het voorstel van de commissie er slechts den is. 

Het kabinet is voornemens een stuurgroep in te stellen om de voorstellen van de Commissie 
aan een nadere studie te onderwerpen. Tot de taalcopdracht van deze stuurgroep zal behoren 
om daar waar naar haar oordeel nog onvoldoende inzicht in de (knelpunten in de) huidige 
bestuurspraktijk bestaat, nader empirisch onderzoek te laten verrichten. Gelet op de omvang 
van het ordeningsrecht en de veelheid aan bestuursorganen is het noodzalcelijk daarbij 
beperkingen aan te leggen. Er zal een keuze moeten worden gemaakt uit de verschillende 
bestuursterreinen, dat wil zeggen uit terreinen waarop hetzij reeds een behoorlijk ontwikkeld 
bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium bestaat, hetzij binnen afzienbare termijn 
ingevoerd zal worden (vgl. de initiatieven tot invoering van de bestuursrechtelijke boete)." 

Het kabinet geeft vervolgens aan dat ze met name denkt aan onderzoek naar de handhaving 
van het milieurecht in ruime zin en naar het aanpalende terrein: de ruimtelijke ordening. De 
commissie die belast is met het genoemde onderzoek naar bestuurlijke handhaving, is de 
commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving, onder voorzitterschap van 
de heer Michi?.1s. 

2.3.4 	Handhaven op niveae 

Het rapport `Handhaven op niveau' is het omvangrijke resultant van een empirisch 
onderzoek op tien verschillende beleidsterreinen waarop bestuurlijke handhaving plaatsvindt. 
Aangezien het onderzoek naar de kansen en risico's van bestuurlijke handhaving wordt 
verricht ten aanzien van een denkbeeldige situatie waarin verkeer ook den van deze terreinen 
zou zijn, lijkt het nuttig om de resultaten van het onderzoek van de commissie Michiels in 
grove lijnen te bekijken. Enkele van de meer algemene conclusies van de commissie kunnen 
aanwijzingen geven voor het onderzoek naar de kansen en risico's van bestuurlijke 
verkeershandhaving. 

12  Rapport van de Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving onder voorzitterschap van de 
heer Michiels, Deventer 1998. 
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De oorzaak van de aandacht die besteed wordt aan bestuurlijke handhaving, is zoals gezegd 
voomamelijk gelegen in het geconstateerde handhavingstekort. Toch is vaak onduidelijk wat 
precies onder `handhavingstekort' en zelfs wat onder `handhaving' wordt verstaan. "De tenn 
handhaving wordt niet steeds voor hetzelfde begrip gebruikt. Soms wordt vooral op sancties 
gedoeld, in andere gevallen wordt het begrip veel ruimer opgevat. Voor een heldere discussie 
is het nodig het begrip handhaving duidelijk te omschrijven. Naar de mening van de 
commissie is het zinvol het begrip handhaving ruim op te vatten. Waar het bij handhaving 
volgens de commissie namelijk om gaat is dat er iets wordt gedaan om te bewerkstelligen dat 
de bij of krachtens de wet gestelde regels worden nageleefd. Rechtshandhaving kan dus 
worden omschreven als het doen naleven van rechtsregels. Dit kan geschieden door de 
overheid, maar ook door anderen." 

"Wat de bestuurlijke overheid betreft, hebben verschillende instanties bevoegdheden 
gekregen om te handhaven, met name bevoegdheden tot het uitoefenen van toezicht en het 
treffen van sancties. Onder het uitoefenen van toezicht valt mede te verstaan het geven van 
(mondelinge en schriftelijke) waarschuwingen, die wel worden aangeduid als het voortraject 
van sancties. Bij het strafrechtelijke optreden gaat het om bevoegdheden inzake opsporing, 
sancties en maatregelen. Met toezicht/opsporing en sancties/maatregelen hebben we de harde 
kern van de publiekrechtelijke rechtshandhaving te paldcen.' Bij een ruim 
handhavingsbegrip kunnen we tevens de op de naleving gerichte samenwerking tussen 
overheidsorganen en voorlichting over wetgeving tot handhaving rekenen. In een minder 
mime opvatting van het handhavingsbegrip zijn deze factoren te beschouwen als 
voorwaarden voor succesvolle handhaving. Van belang is vooral dat ze behoren tot hetzelfde 
complex van verschijnselen die kunnen verklaren waarom de naleving van rechtsregels soms 
onvoldoende wordt bewerkstelligd. De vraag naar het handhavingstekort moet, gelet op het 
voorgaande, worden geherformuleerd als de vraag in hoeverre er onvoldoende voor wordt 
gezorgd dat de rechtsregels worden nageleefd. `Onvoldoende' verwijst naar een vorm die 
aangeeft wanneer het dan wel voldoende is." 

"Handhaving is alleen nodig als er niet wordt nageleefd. Het is dus voor regelgevers 
allereerst van belang zich te bezinnen op de nalevingsvooruitzichten. In die zin hebben 
naleving en handhaving alles met elkaar te maken. In de totale beleidscyclus komt 
handhaving achteraan en is haar mogelijke succes mede afhankelijk van de totstandkoming 
en inhoud van regels (en afspraken). Dit neemt niet weg dat, gegeven bepaalde regels, de 
handhaving ook op zichzelf sommige problemen kent (bijvoorbeeld die met betreldcing tot 
organisatie en instrumentarium) die om specifieke oplossingen vragen." 

De commissie besteedt veel aandacht aan de oorzaken die ten grondslag liggen aan het 
handhavingst-kort op de verschillende onderzochte terreinen. Deze zullen in het navolgende 
worden besproken: 

"De oorz_aken van de tekorten zijn divers en verschillend per rechtsgebied. Van de 
afzonderlijk onderzochte gebieden zijn de belangrijkste oorzaken in kaart gebracht. 
Vervolgens zijn op basis daarvan hoofdlijnen getroldcen. Wat daarbij opvalt is dat op veel 
zeer uiteenlopende beleidsterreinen dezelfde soort problemen bestaan. Bovendien zijn dat 
vaak problemen die al langer bekend zijn in bijvoorbeeld het milieurecht, waar de aandacht 
voor bestuurlijke handhaving relatief vroeg is ontstaan. Het gaat dan over onduidelijke 
norrnstelling, gebrek aan beleid, te lage prioriteit voor handhaving, te weinig keimis van de 
verschillende mogelijkheden om te handhaven, gebrek aan samenwerIcing, een 
tekortschietend instrumentarium. Dat deze oorzaken een hoog gehalte aan 
gemeenschappelijkheid bezitten, ondanks de grote verschillen in de inhoud van de 

13  Bij deze kern wordt in het onderzoek naar de kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving 
aangesloten. Onder 'handhaving' worth in het vervolg verstaan 'handhaving in enge zin' zoals bier bedoeld. 
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14  Zie voor de manier waarop de commissie deze samenwerking voor zich ziet pag. 68-74 van het rapport. 
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beleidsterreinen en de toedeling van handhavingsbevoegdheden, mag wel verrassend worden 
genoemd." 

Handhaving langs verschillende lijnen 
Bij het denken over handhaving, zowel in abstracto als ten aanzien van een concrete 
regeling, moeten alle rechtsgebieden een plants krijgen: strafrecht, bestuursrecht, 
privaatrecht en tuchtrecht. Bij het kiezen voor een of meer van deze handhavingslijnen 
moeten naar het oordeel van de commissie de factoren doelmatigheid en doeltreffendheid 
een overwegende rol spelen. Anders gezegd: hoe kan met de minste inspanning het beste 
result= worden bereikt? De genoemde handhavingslijnen werden vroeger veel sterker 
gescheiden dan nu het geval is. Voor pure bestraffing is, tenzij het om standaardgevallen met 
bijbehorende tarieven gaat, een afweging vereist die in het verleden doorgaans werd 
toevertrouwd aan de strafrechter. Thans wordt dit echter niet meer vanzelfsprekend geacht, 
mede vanwege de zeer ver ontwildcelde mogelijkheden van bestuursrechtelijke 
rechtsbeschezming. Uit de ontwikkelingen rond de bestuurlijk boete blijkt al wel dat het idee 
om delen van de strafrechtelijke handhaving te vervangen door bestuurlijke handhaving niet 
louter theorie is. Men moet niet te veel blijven hangen in de historisch gegroeide situatie, 
maar meer per regeling kijken waar de handhaving het meest doelmatig en doeltreffend 
plants kan vinden. Dit brengt allereerst mee dat de regelgever moet nagaan wie er belang 
heeft bij de naleving en derhalve bij de handhaving. 

Belang van samenwerking 
Van essentieel belang voor een goede handhaving door de overheid is de samenwerking 
tussen de samenwerkingspartners: de bestuurlijke en justitiele organen. Het 
samenwerkingsbelang wordt in de praktijk evenwel lang niet altijd gezien. Van een goede, 
structurele informatie-uitwisseling is op veel gebieden geen sprake. Men kent voorts niet 
alleen elkaars informatie, maar ook elkaar onvoldoende. Er zijn zeker goede initiatieven, 
maar op te veel gebieden is de samenwerking gebrekkig. Dit wordt mede veroorzaalct door 
de cultuurverschillen en stereotype beelden die over en weer bestaan. Het is voor een goede 
samenwerking noodzakelijk dat afstand wordt genomen van dergelijke stereotypen. De 
weerstand bij het OM tegen bestuurlijke boeten bijvoorbeeld lijkt voor een deel voort te 
komen uit de verwachting dat het bestuur deze bevoegdheid niet krachtig genoeg zal 
gebruiken en te veel waarde zal hechten aan andere dan handhavingsbelangen. Anderzijds 
blijkt uit diverse onderzoeken dat bestuursorganen niet beseffen hoeveel ze aan OM en 
politie kunnen hebben en/of doorschuiven naar deze instanties zonder tot een gezamenlijke 
aanpak te komen. Het belang van sarnenwerking is echter evident. Alleen door afstemming 
en zo nodig gezamenlijk optreden, kan optimaal worden geprofiteerd van de bestaande 
handhavingsmogelijkheden. De commissie is voorts van mening dat samenwerking een beter 
perspectief bidt dan een grootscheepse verschuiving van handhavingsbevoegdheden naar 
het bestuur. Het gevaar van het laatste is dat het OM op een aantal terreinen in omvang en 
inhoudelijke capaciteit onder een kritische grens duikt. Bovendien zitten er aan het gebruik 
van punitieve bevoegdheden nogal wat haken en ogen." 

Een goed instrumentarium 
Er moet gekeken worden of door het toekennen van een sanctiebevoegdheid aan het bestuur 
de gestelde handhavingsniveaus beter kunnen worden bereikt. Van het soms door de 
wetgever, maar meestal door de `handhavingsorganen' vast te stellen handhavingsniveau 
kunnen worden onderscheiden de handhavingsdoelen die de organen kunnen hebben, zowel 
bij het in algemene zin bereiken van het gestelde handhavingsniveau als in concrete 
gevallen. 
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Men kan zes handhavingsdoelen onderscheiden in de volgende voorkeursvolgorde: 
Vooricomen van de overtreding 
Beeindigen van de overtreding 
Ongedaan maken van de overtreding 
Bevorcleren van regelnaleving na een overtreding 
Eisen van vergoeding voor de veroorzaalcte schade 
Bestraffen van de overtreding" 

Met name dit laatste handhavingsdoel is van belang voor het kansen en risicio-onderzoek, 
daarom volgt een uitgebreidere weergave van wat de commissie met betreldcing hiertoe heeft 
gezegd: 

"Ms reactie op het `boete-rapport' van de Commissie Kortmann heeft het kabinet het 
standpunt ingenomen dat de bestuurlijke boete brede invoering verdient. De commissie wil 
in dit kader op enige haars inziens belangrijke punten wijzen. Een gewichtige reden voor 
invoering van een s-telsel van bestuurlijke boeten is de verwachte doelmatigheidswinst. Deze 
verwachting lijkt vooral gebaseerd op de ervaring met de Wet Mulder. Het verkeer is echter 
(in zijn betreldcelijke eenvoud) nauwelijks te vergelijken met andere beleidsterreinen. 
Bovendien lijkt de Wet Mulder weliswaar tot beter betaalgedrag te hebben geleid en tot een 
vermindering van de werklast bij het OM en de kantonrechter, maar daar staat een verhoging 
van de werklast bij andere instanties tegenover; per saldo lijkt op dat punt zelfs niets 
gewonnen. Of de verkeersregels cis gevolg van de Wet Mulder beter worden nageleefd, valt 
al helemaal niet te zeggen.' 5  Voorts is een belangrijk argument dat het bestuurlijke 
handhavingsinstrumentarium completer wordt waardoor het bestuur, dat toch een belangrijke 
rol bij de handhaving dient te spelen, slagvaardiger en geloofwaardiger kan optreden. Het 
argument van de completisering is onmiskenbaar steelchoudend, maar completisering kan 
alleen als een voordeel worden gezien, wanneer van het nieuwe instrument ook gebruik 
wordt gemaalct. Dat weet men van tevoren nooit zeker, maar uit de ten behoeve van de 
commissie gemaalcte onderzoeken blijkt niet dat alle bestuursorganen met smart zitten te 
wachten op de boetebevoegdheid. 

Voorts ligt een moeilijkheid besloten in de eventuele decentrale toepassing van het boete-
instrument. Hoewel ook in het strafrecht uniformiteit geenszins is verzekerd, zijn daar in elk 
geval mechanismen om eenheid te lcunnen bevorderen; het OM is althans een landelijke 
organisatie met het college van P-G's aan het hoofd dat richtlijnen kan verstreklcen. Besturen 
van gemeenten, provincies en waterschappen zijn zelfstandig. 

Naar het oordeel van de commissie ligt in het voorgaande niet een absolute algemene 
belemmering voor bestuurlijke boeten. Ten eerste kan de boete ook worden ingezet ten 
behoeve van wetten die centraal worden gehandhaafd. Te wijzen valt op de Wet individuele 
huursubsidie, de Mediawet, de nieuwe Mededingingswet en de nieuwe 
Telecommunicatiewet, waarvoor in september 1997 een wetsvoorstel is ingediend. In die 
wetten is een gespecialiseerde instantie dan wel afdeling belast met de oplegging en/of 
voorbereiding van de boetebeschiklcingen. Bij decentrale toepassing kan deels met vaste 
wettelijke tarieven worden gewerkt, zoals de Wet Mulder die kent. Verder is het zo dat 
bedoelde bestuursorganen ook andere sancties zeer verschillend kunnen toepassen. Zoals 
reeds eerder opgemerkt brengt het systeem van decentralisatie mee dat er bestuurlijk getinte 
verschillen in de handhaving kunnen optreden. Aileen ligt dat bij punitieve sanctionering 
toch wet wat moeilijker dan bij reparatoir optreden. De commissie zou daarom 
terughoudendheid willen aanbevelen bij het toedelen van de bestuurlijke boetebevoegdheid 
aan organen van decentrale overheden. 

IS  Hier worth door de commissie verwezen nut het proefschrift van Onneweer. 	, 
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Professionele handhaving 
Handhaving moet professioneel geschieden. Daarbij moet aandacht besteed worden aan de 
volgende zaken: 

Een goede organisatie 
Beleid 
Kennisopbouw, standaardisering en automatisering 
Slim toezicht 
Deugdelijke sanctiebesluiten 
Bestuurlijke krachten bundelen 

Kosten van een effectieve handhaving 
Handhaving kost geld, veel geld. Een goede handhaving kan, door betere afstemming en 
doelmatiger gebruik van bestaande middelen, soms ook geld opleveren, maar het zal 
ongetwijfeld niet zo zijn dat alle verbeteringen budgetneutraal kunnen worden doorgevoerd. 
Dat mag evenwel geen bezwaar zijn als de regering en het parlement handhaving echt zo 
belangrijk vinden als zij plegen te zeggen. Er is meer geld nodig dan thans in de 
bestuursrechtelijke handhaving wordt gestoken. Daarbij dient te worden bedacht dat de 
omvang van het te handhaven recht, ondanks alle dereguleringsinspaimingen, nog steeds lijkt 
toe te nemen, al valt dat moeilijk exact te meten. Bij die toename van de hancihavingstaak 
horen personele, materidle en dus financidle middelen. In de sfeer van het strafrecht wordt de 
handhaving versterkt door meer politie, meer rechters, meer officieren en meer cellen. Het is 
noodzakelijk dat ook voor de bestuursrechtelijke handhaving de nodige gelden worden 
uitgetroklcen, voor meer toezichthouders, meer scholing, meer apparatuur etc. Wie 
handhaving op prijs stelt, zal ook een prijs moeten betalen. Maar waar de commissie slim 
toezicht bepleit, ligt het in de rede ook te bezien hoe slimmer financiering mogelijk is, al was 
het maar omdat de middelen altijd beperkter zijn dan beleidsmatig wenselijk is. Zonder 
uitgebreid op financieringsmodellen te kunnen ingaan kan worden opgemerkt dat lump-
sumfinanciering niet erg slim lijkt; de garantie dat het geld dan voor het bereiken van 
adequate handhavingsniveaus wordt gebruilct, is er dan geenszins. Doelgerichter zijn 
bijdragen voor samenwerking op structurele dan we! projectbasis. Anderzijds moet het rijk 
oppassen ook weer niet zodanig gericht te financieren dat men terecht het verwijt krijgt van 
het hanteren van de zogenaamde gulden koorden. Voorwaar geen gemalckelijke opgave! Een 
beperkte financieringsmogelijkheid zou kunnen zijn het doorberekenen van 
handhavingskosten." 

2.3.5 	Tijd voor toeziches 
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In december 1997 kwam het IBO-V met het rapport `Tijd voor Toezicht'. Het rapport is 
geschreven near aanleiding van de volgende taakopdracht: 
- een beschrijving van het bestaand verkeersveiligheidsbeleid; 
- een beschrijving van het bestaande justitidle en politidle verkeerstoezicht; 
- de ontwildceling van voorstellen ter vergroting van efficiency en effectiviteit van het 

verkeerstoezicht (beleidsvarianten). Teneinde de effectiviteit van beleid en uitvoering (bij 
benadering) te kunnen meten, dient een set met heldere indicatoren samengesteld te 
worden; 

- overzicht budgettaire gevolgen van de voorgestelde wijzigingen in het verkeerstoezicht. 

In Tijd voor Toezicht wordt een handhavingstekort geconstateerd. Het handhavingstekort 
wordt daar omschreven als `een discrepantie tussen normstelling en gedrag'. Het 
geconstateerde handhavingstekort heeft een tweetal belangrijke en ongewenste gtvolgen: 
- Het niet-naleven van de verkeersregels bemoeilijkt de realisatie van de 

beleidsdoelstellingen met betreldcing tot de verkeersveiligheid, de verkeersordening en 
het milieu. 

16  Interdepartementaal beleidsonderzoek verkeerstoezicht, Den Haag 1997. 



22 Context van het ondenoek 

Door de grote omvang van het wagenpark en door de toegenomen mobiliteit in 
combinatie met de zichtbaarheid van verkeersovertredingen voor alle weggebruikers, 
leidt gebrek aan verkeershandhaving tot afkalving van de geloofwaardigheid van het 
overheidsoptreden onder een groot deel van de bevolking. Mogelijk bevordert de 
zichthaPrkeid van deze norm-erosie een neerwaartse spinal in de nonnnaleving binnen 
het verkeersterrein of zelfs daarbuiten. 

Als oorzaken voor het handhavingstekort noemt het rapport: 
- normstelling, preventie, uitvoeringstechnische maatregelen en de handhaving vormen 

geen logisch geheel; 
- de capaciteit van politie en justitie is beperict; 
- het beinvloedingsinstrtunentarium van het rijk ten opzichte van de regionale 

politiekorpsen is onvoldoende; 
- effectiviteit en efficiency van vericeerstoezicht gaan niet altijd hand in hand; 
- het vervolgtraject (executie en bezwaar/beroep) is tang; 
- er ontbreelct een integrate verkeersafweging. 

Vervolgens worden twee mogelijke oplossingen behandeld. De eerste oplossing bestaat uit 
het verbeteren van de handhaving binnen de bestaande kaders. Het bureau 
verkeershandhaving te Soesterberg voert deze oplossing op dit moment uit door middel van 
de zogenaamde gebiedsprojecten. Hieraan wordt in de volgende sub-paragraaf aandacht 
besteed. De tweede mogelijke oplossing zou zijn bestuurlijke handhaving van het verkeer. 
Dat is de oplossing die in het huidige onderzoek nader wordt onderzocht. 

2.3.6 	Gebiedsprojecten 

In 1997 stamen de eerste zeven gebiedsprojecten van het Bureau Verkeershandhaving van 
het Openbaar Ministerie. In de komende jaren moet er een uitbreiding plaatsvinden naar alle 
regio's. Doel van de operatie is het bevorderen van de verkeersveiligheid op lokale en 
provinciale wegen, waar relatief veel ongeluldcen gebeuren. Naast snelheid wordt ook extra 
gecontroleerd op het dragen van gordel en helm, rijden door rood licht en alcoholmisbruik. 

De regioprojecten moeten leiden tot 50% minder verkeersdoden en 40% minder 
verkeersgewonden in 2010 ten opzichte van het peiljaar 1986. Het Bureau 
Verkeershandhaving sluit met politiekorpsen convenanten af voor vier jaar. Daaraan 
voorafgaand vindt onderzoek plants naar de meest onveilige weggedeelten in een bepaald 
gebied ('black spots'). Ook worden ongevallen geanalyseerd, het aantal controle-uren 
bijgehouden en worden effecten van controles gemeten. 

De korpsen verplichten zich ongeveer duizend uren extra per week te controleren, dus 
bovenop de al ingeplande uren. De politieregio's krijgen via het OM geld voor 28 nieuwe 
mensen. Die houden zich alleen met verkeer bezig. Het betreft administratieve krachten, 
radarwaamemers, politiesurveillanten en een stuk of zes, zeven agenten. 

Het aantal bekeuringen stijgt enorm. Bijvoorbeeld ten aanzien van de snelheidscontroles, is 
een stijging van 30% geconstateerd (1,6 miljoen bekeuringen per jaar meer). 

2.3.7 	Aandachtspunten uit overige relevante stukken 

De besproken stuldcen leveren een veelheid aan aandachtspunten op. In het algemeen bestaat 
overeenstemming over wanneer een concreet feit al dan niet in aanmerking komt voor 
handhaving door het bestuur: het moet dan gaan om een feit met geringe normatieve lading; 
er mag geen letsel aan personen of schade aan goederen zijn toegebracht; het moet gaan om 
duidelijke normen, zonder al te veel vrije beslissingsruimte en de straf die op het feit staat 
moet vastliggen en mag niet te emstig zijn. Voor het handhaven van de feiten die in 
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aanmerking zouden komen voor overheveling naar het bestuur, moet het niet nodig zijn om 
gebruik te maken van ingriipende dwangmiddelen. Met betrekking tot dit laatste punt, wordt 
ook wel opgemerkt dat er op zich niets op tegen is dat het bestuur deze dwangmiddelen tot 
haar beschikking zou krijgen, maar dat het niet wenselijk is dat deze bevoegdheid bij veel 
verschillende instanties zou berusten. Dan wordt de controle daarop bemoeilijkt. 

Dat brengt ons bij een belangrijk aandachtspunt. Wanneer overgegaan zou worden naar een 
systeem van bestuurlijke handhaving, ontstaat het risico van versmppering van 
bevoegdheden over veel decentrale overheden. Een voordeel zou kurmen zijn, dat elke 
overheid op die manier in staat is om de handhaving aan te passen aan de lokale situatie. 
Versnippering van handhavingsbevoegdheid brengt echter het risico met zich mee dat er 
landelijk gezien slecht zicht op de handhaving en de resultaten daarvan ontstaat. De eenheid 
en controleerbaarheid van de handhaving venninderen en het wordt moeilijker om een 
integraal landelijk handhavingsbeleid te credren. Bij een onderzoek naar de kansen en 
risico's van bestuurlijke verkeershandhaving, zal hieraan aandacht besteed moeten worden. 

Zo ook aan de wijze waarop het maken en het uitvoeren van regelgeving zich verhouden tot 
de handhaving daarvan. Enerzijds zou men ktumen stellen dat het een goede zaak is, 
wanneer het bestuur deze taken in een hand heeft. Dat komt immers ten goede aan de 
onderlinge afstemming. Dit geldt echter alleen als de taken liggen bij dezelfde instantie 
binnen dat bestuur. Op dit moment zijn er veel gevallen van bestuurlijke handhaving, waarbij 
de handhaving van regelgeving is opgedragen aan bestuursorganen die niet verantwoordelijk 
zijn voor het maken van deze regelgeving. Deze bestuursorganen zijn vaak verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de regelgeving die afkomstig is van andere overheden. Wel is het zo 
dat in deze gevallen de uitvoering en handhaving op elkaar afgestemd kurmen worden. Het 
risico dat het bestuur bij de uitvoering van regelgeving geen oog heeft voor de 
handhaafbaarheid, is minder groot, wanneer er sprake is van een zogenaamde 
`uitvoeringstoets'. Vaak is daarvan echter geen sprake. 

Anderzijds kunnen situaties waarin het bestuur verantwoordelijk is voor de regelgeving, 
uitvoering en handhaving leiden tot belangenconflicten. Het bestuur heeft globaal genomen 
twee functies: een verzorgende en een handhavende. Deze beide functies kunnen met elkaar 
in botsing komen. Ten behoeve van de realisering van haar eerste taak is de overheid 
afhankelijk van een goed klimaat tussen bestuur en burger, terwijl haar tweede taak dit 
klimaat danig kan verstoren. Sterker nog: voor een correcte handhaving is voldoende afstand 
tussen burger en bestuur een eerste vereiste. 

Een volgend aandachtspunt dat naar voren komt, is de deskundigheid van de handhavende 
organisatie. Doze deskundigheid doet zich op twee niveaus voor: materiedeskundigheid met 
betrekking tot het te handhaven terrein en procesdeskundigheid met betreldcing tot het 
handhaven zelf. Een handhavende instantie dient beide vorrnen van deskundigheid te 
bezitten. Gebrek aan deskundigheid kan een risico opleveren ten aanzien van de handhaving. 

Een instantie die belast is met de handhaving van een bepaald soort feiten, heeft een 
bepaalde afstand tot de burger. Het kan hierbij gaan om de absolute afstand van de burger tot 
het handhavingsbeleid dat gemaalct wordt, ook wel de democratische afstand. Het kan ook 
gaan om de afstand tot de burger in de praktijk: in hoeverre kan de burger de handhavende 
instantie via zijn volksvertegenwoordiger op het gevoerde beleid aanspreken. 

In een vergelijking van justitie als handhaver en het bestuur als handhaver moet vervolgens 
aandacht zijn voor de volgende punten: de mate van prioriteit die de verschillende instanties 
aan handhaving (zouden) geven; de mate van samenwerking met overige relevante 
(handhavings)instanties; de mate waarin het handhavingsinstrumentarium van de betreffende 
handhavende instantie voldoende is om op adequate wijze tegemoet te komen aan de 
handhavingsbehoefte; de doelmatigheid van de handhaving. 
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2.4 	Conclusie 
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Naar aanleiding van de verschillende relevante wetgeving en de relevante overige stukken, 
ziet men de contouren verschijnen van een wenselijk systeem van bestuurlijke 
verkeershandhaving. Een dergelijk systeem moet voldoen aan eisen van eenvoudigheid, 
effectiviteit, doelmatigheid. Het systeem zou niet moeten leiden tot een grotere werklast bij 
politie, OM of ZM. Bijna vanzelfsprekend moet het systeem leiden tot vermindering van het 
handhavingstekort. Daamaast moet het een deugdelijke rechtsbeschertning waarborgen. 

BI] het creeren van een systeem van bestuurlijke verkeershandhaving moet aandacht besteed 
worden aan de effecten die een dergelijk systeem heeft op de eenheid van het 
handhavingsbeleid. Versnippering kent voor- en nadelen, die beter tegen elkaar afgewogen 
lumen worden als duidelijk is wat de precieze effecten van bestuurlijke verkeershandhaving 
zouden zijn. Daamaast moet gekeken worden naar de wijze waarop regelgeving, uitvoering 
en handhaving zich in de nieuwe situatie tot elkaar zouden verhouden. Hoe zijn de 
verschillende taken op elkaar afgestemd en hoe verloopt de aanstuting. Vervolgens is van 
belang in kaart te brengen in welke mate het bestuur deskundig is, ten aanzien van het te 
hanclhaven beleid en ten aanzien van handhaven op zich. Hoewel deskundigheid jets is wat 
vanzelf ontstaat, naarmate een organisatie langer belast is met een bepaalde tank, blijkt uit de 
verschillende behandelde stuldcen dat het van belang wordt geacht dat een organisatie Wier 
overdracht reeds een bepaalde mate van deskundigheid bent. Ten slotte zal aandacht besteed 
moeten worden aan de volgende punten: de afstand van de handhavende organisatie tot de 
burger; de mate waarin en de wijze waarop prioriteit aan de handhaving wordt gegeven; de 
mate van samenwerking met overige relevante (handhavings)instanties; de mate waarin het 
handhavingsinstrumentarium van de betreffende handhavende instantie voldoende is om op 
adequate wijze tegemoet te komen aan de handhavingsbehoefte en de doelmatigheid van de 
handhaving. 
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Hoofdstuk 3 
Methode van onderzoek 

3.1 	Inleiding 
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In dit onderzoek staat de overdracht van de bevoegdheid tot het verrichten van 
verkeershandhaving van de politie naar het wegbeherende bestuur centraal. Het doel van het 
onderzoek is het tot stand brengen van een inventarisatie van de kansen en risico's die een 
dergelijke overdracht met zich meebrengt. Deze inventarisatie maalct het mogelijk een 
standpunt in te nemen over de eventuele wenselijkheid van bestuurlijke verkeershandhaving. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze deze inventarisatie wordt verricht. De 
kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving worden geinventariseerd binnen drie 
varianteni. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het onderzoeksrapport 'Tijd voor Toeziche, 
dat de basis vormt voor dit onderzoek. 

Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. In paragraaf 3.2 wordt de opzet van het onderzoek 
beschreven. De inventarisatie van de kansen en risico's wordt bereikt door de huidige situatie 
te vergelijken met een mogelijke toekomstige situatie van bestuurlijke verkeershandhaving. 
Hiervoor moet het onderzoeksterrein afgebakend worden, dit gebeurt in paragraaf 3.3. 
Vervolgens moet bezien worden op welke punten de huidige situatie met de toekomstige 
wordt vergeleken. Hierover gaat paragraaf 3.4. Omdat de inventarisatie een toekomstige 
situatie betreft, zal gebruik gemaalct moeten worden van voorspellingen over de uitvoering 
van de handhaving. Deze voorspellingen worden gedaan op basis van een algemeen 
gedragsmodel voor beleidsuitvoering. Het model en de daaruit volgende veronderstellingen 
worden gepresenteerd in paragraaf 3.5. De laatste paragraaf geeft de wijze van 
gegevensverzameling weer (paragraaf 3.6). 

3.2 	Onderzoeksopzet 

Doel van het onderzoek is het inventariseren van de kansen en risico's van bestuurlijke 
verkeershandhaving ten behoeve van nadere besluitvorming. De kansen en risico's van een 
toekomstige situatie moeten geinventariseerd worden. Om dit te bereiken zal een ex-ante 
evaluatie uitgevoerd worden, een waardering van een toekomstige situatie. Het transparant 
maken van een keuzesituatie wordt bereikt door de huidige situatie te vergelijken met een 
toekomstige situatie. De basis van het onderzoek is vergelijkend. Een aantal stappen dient 
doorlopen te worden om tot een vergelijking over te gaan. 

De eerste stap is het beschrijven van de huidige situatie. Indien niet bekend is hoe de huidige 
situatie er uitziet, is het onmogelijk om een vergelijking te malcen met een denlcbeeldige, 
toekomstige situatie. Van ieder van de varianten van bestuurlijke verkeershandhaving 3  moet 
de huidige situatie beschreven worden. Om een duidelijk beeld van verkeershandhaving 
binnen de varianten te krijgen dient in de eerste plants het handhavingsgebied van de 
betreffende variant te worden beschreven. Om welk soon wegen gaat het, wat zijn de 
gebruikers en wat voor feiten worden op deze wegen het meest geconstateerd. Vervolgens is 
het van belang om beheerder en handhaver van het betreffende gebied te bezien. Hierbij 
wordt gelet op de organisatie van beheerder en handhaver, de beleidsdoelen ten aanzien van 
het verkeer en de financiering van de verkeerstaak. Naast de feitelijke situatie dient ook 
informatie te worden gegeven over de verkeerswetgeving. Voor het beschrijven van de 
handhaving van verkeersfeiten wordt infonnatie verzameld over toezicht en opsporing en 
sanctie-oplegging en rechtsbescherming. 

1  Zie ook hoofdstuk 1. 
2  IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haag, 1997. 
3  Zie hoofdstuk 1; het hoofdwegennet, parkeren en het overige wegennet. 
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De tweede stap van het onderzoek bestaat uit het definieren en beschrijven van de 
denkbeeldige situatie van bestuurlijke verkeershandhaving binnen ieder van de varianten. Bij 
de definitie van de te onderzoeken variant zal uitsluitsel gegeven moeten worden over de 
volgende hoofdicenmerken: de voor handhaving over te dragen delicten, de wijze van 
constateren, de organisatievonn, de financiering en het vervolgtraject na constatering. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de randvoonvaarde rechtsstatelijkheid. In paragraaf 
3.3 worden deze hoofdkenmerken verder uitgewerkt. 

De volgende stap om tot een goede vergelijking van de denkbeeldige situatie van 
bestuurlijke verkeershandhaving en de huidige situatie te komen, is het bepalen van de 
punten waarop vergelijking plaats moet vinden. Een ex-ante evaluatie is alleen btuikbaar 
wanneer der varianten en de huidige situatie worden vergeleken op aspecten die voor de 
nadere besluitvorming van belang zijn. Zowel in Tijd voor Toezicht als in eerdere 
beleidsdiscussies over dit onderwerp zijn een aantal centrale beoordelingspunten naar voren 
gekomen. Deze punten worden uitgewerkt in paragraaf 3.4. De punten waarop wordt 
vergeleken, het vergelijkingskader, vallen onder te brengen in vier groepen. De eerste groep 
betreft het extern toezicht op de handhaver. De tweede groep bestaat uit punten waarin de 
kwaliteit ten aanzien van handhaving aan de orde komt. De derde groep wordt gevormd door 
vergelijkingspunten die de prestaties van de handhaver betreffen. De laatste groep 
vergelijkingspunten bestaat uit juridische beoordelingspunten. De beoordelingspunten 
worden besproken voor de huidige situatie en voor de corresponderende varianten van 
bestuurlijke verkeershandhaving. Per definitie heeft de keuzesituatie ook betreldcing op 
onzekere gebeurtenissen (consequenties) die zich in de toekomst zullen afspelen. Er zullen 
dus voor een deel voorspellingen moeten worden gedaan over het door wegbeheerders en 
handhavers in de toekomst te voeren beleid. De 'zekerheid' over het optreden van deze 
consequenties kan worden ontleend aan het geldend juridisch en comptabele stelsel, aan 
fysieke gegevenheden en de constitutdonele inrichting van ons land. Op basis van deze 
vastliggende uitgangspunten kan een aantal consequenties worden beredeneerd. Omdat ook 
uitspraken gedaan moeten worden over de wijze waarop wegbeheerders en toezichthouders 
in de toekomst gebruik zullen maken van hun bevoegdheden, wordt tevens gebruik gemaalct 
van een stelsel van veronderstellingen over beleidsvorming in het kader van 
beleidsuitvoering. Het betreffende model wordt besproken in paragraaf 3.5. 

De vierde stap is het verzamelen en analyseren van de gegevens. De methode van 
gegevensverzameling komt aan de orde in paragraaf 3.6. De analyse van deze gegevens 
bestaat uit een vergelijking van de huidige situatie met de varianten van bestuurlijke 
verkeershandhaving. Uit deze vergelijking komen de verschillende kansen en risico's van de 
varianten van bestuurlijke verkeershandhaving naar voren. Deze stap vomit het antwoord op 
de onderzoeLvraag: 
1. Wat zijn de kansen en risico's bij de invoering van de (varianten van) 

verkeershandhaving door het bestuur? 
2. Wat zullen de verwachte gevolgen zijn van de (varianten van) bestuurlijke 

verlceershandhaving in vergelijking met de bestaande situatie van verIceershandhaving 
voor het extem toezicht op de handhaver, de kwaliteit ten aanzien van de handhaving, 
de handhavingsprestatie, de wet- en regelgeving en het te volgen rechtstraject? 

De ex-ante evaluatie houdt op waar de politieke waardering begint. Het onderzoek is 
beschrijvend en inventariserend van aard. De resultaten moeten nadere besluitvorming 
mogelijk malcen. Het onderzoek wordt begeleid door een commissie bestaande uit 
vertegenwoordigers van de verschillende betrokken ministeries en organisaties ° . De 
commissie houdt onder meer toezicht op de plausibiliteit van de varianten en de juistheid van 
de gegevens die gebruikt warden voor het onderzoek. 

4  Een lijst met leden van de begeleidingscommissie staat in bijlage 2. 
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3.3 	Beschrijving van de varianten van bestuurlijke verkeershandhaving 
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In overleg met de begeleidingscommissie is het onderzoek naar bestuurlijke 
verkeershandhaving opgesplitst in drie deelonderzoekens. In ieder van deze deelonderzoeken 
wordt bestuurlijke verkeershandhaving op een •bepaald deel van het wegennet of 
feitencomplex onderzocht 6. De eerste variant (A) van bestuurlijke verkeershandhaving 
betreft het hoofdwegennet. Variant B beslaat bestuurlijke verkeershandhaving op het gebied 
van het parkeren in stedelijke gebieden. De laatste variant (C) betreft bestuurlijke 
verkeershandhaving op het overige wegennet. Binnen ieder van deze varianten kan 
bestuurlijke verkeershandhaving in verschillende verschijningsvormen voorkomen. Deze 
verschijningsvormen - ook wel sub-varianten - worden bepaald aan de hand van een aantal 
variabelen7. De variabelen die de uiteindelijke vorm van bestuurlijke verkeershandhaving 
bepalen, zijn: de te handhaven feiten, de wijze waarop deze geconstateerd worden, het te 
volgen rechtstraject na constatering, de organisatievorm waarin de handhaving wordt 
geplaatst en de financiering van de handhaving. De variabelen worden achtereenvolgens kort 
besproken. 

Variabele 1: de te handhaven feiten 
De bevoegdheid van de bestuurlijke handhaver wordt bepaald door de feiten die ter 
handhaving overgedragen zouden worden in de verschillende varianten. De groepen 
strafbare feiten die onderscheiden worden zijn: mulderfeiten en mulderfeiten plus de overige 
overtredingen en misdrijven uit de Wegenverkeerswet. Omdat de opdracht zich in principe 
beperkt tot de overdracht van de handhaving van mulderfeiten, wordt alleen bij variant A 
bezien welke effecten een complete overdracht van het verkeershandhavingscomplex zou 
hebben. Bij de overige varianten wordt alleen de overdracht van mulderfeiten behandeld. 
Binnen de tweede variant lijkt deze indeling onvoldoende precies, parkeerfeiten zijn soms 
immers mulderfeiten, soms niet. Daarom wordt binnen de tweede variant het onderscheid 
tussen foutparkeren en betaald parkeren gehanteerd, naast de overdracht van de handhaving 
van mulderfeiten. 

Variabele 2: de wijze van constateren 
Twee wijzen van constateren van verkeersovertredingen kunnen onderscheiden worden: 
technische registratie van verkeersovertredingen en constatering door middel van 
staandehouding. Binnen de varianten wordt onderzocht wat de effecten zouden zijn indien 
het wegbeherende bestuur de bevoegdheid tot het technische registreren van bepaalde feiten 
zou bezitten. Verder wordt bezien wat de effecten zouden zijn indien de wegbeheerder naast 
technische registratie ook de bevoegdheid zou krijgen om staandehoudingen te mogen 
verrichten. Bij Variant B (parkeren) lijkt dit onderscheid minder zinvol. Technische 
registratie dcor middel van automatische trajectcontrole is bij parkeerovertredingen 
vooralsnog onmogelijk. Deze variabele (wijze van constateren) speelt bij variant B geen rot. 

Variabele 3: het te volgen rechtstraject 
Indien de handhaving van bepaalde feiten een bevoegdheid van het wegbeherende bestuur 
zou worden, roept dit de vraag op volgens welk traject de sanctionering plants zou moeten 
vinden. Het te volgen traject heeft invloed op de vorm van de sanctie en de 
rechtsbescherming die de burger wordt geboden. De verschillende rechtstrajecten die na 
constatering van verkeersfeiten gevolgd kunnen worden zijn: een traject binnen het strafrecht 
(zoals nu voor overtredingen), binnen het bestaande systeem van de Wet Mulder en een 
traject binnen de Algemene wet bestuursrecht. Daamaast zou voor de afhandeling van 
constatering van parkeerovertredingen - net als thans- een fiscaal traject gevolgd kunnen 
worden. 

5  Hierbij is aansluiting gezocht met de nota Tijd voor Toezicht, IBO-V, Den Haag, 1997, pag. 26 e.v. 
6  Zie ook hoofdstuk 1. 
7  Deze variabelen zijn in samenspraak met de begeleidingscommissie opgesteld. Zie de notulen van de 
vergadering van de commissie van 23 juni 1999. 



Organisatievorm 	 Financiering 	Rechtstraject 
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Tabel 1: mogelijke verschijningsvormen per variant 

Meth ode van onderzoek 

Variabele 4: de organisatievorm 
De organisatie waarin de handhaving wordt vormgegeven wordt getypeerd aan de hand van 
een aantal kenmerken: de mate van decentralisatie s  en de mate van deconcentratie. Deze 
beide kenmerken kurmen voorkomen in een territoriale en een functionele vonn. In beginsel 
is bij de organisatie van de handhaving een oneindig aantal varianten denkbaar. Een 
dergelijke veelheid aan variatie bevordert de overzichtelijkheid van de varianten echter niet. 
Of de organisatie centraal of decentraal is vormgegeven wordt bezien in relatie tot de 
rijksoverheid. De mate van deconcentratie of concentratie betreft de ambtelijke 
organisatievorm waarin de bevoegdheid tot handhaving wordt vormgegeven. De eventuele 
verdere decentralisatie en/of deconcentratie binnen de verschillende organisatie wordt buiten 
beschouwing gelaten. 

Variabele 5: de financiering van de handhaving 
Binnen de financiering staat centraal of er een financiele prikkel tot handhaven in het 
systeem van bekostiging ingebouwd kan worden. Op twee verschillende manieren zou dit 
kunnen. Een prikkel tot handhaven zou ontstaan indien de bestuurlijke handhaver de 
boeteopbrengst die uit de constateringen voortvloeit als inkomsten zou mogen beschouwen. 
Een volgende prikkel die kan worden ingebouwd betreft niet de opbrengst, maar de prikkel 
wordt ingebouwd in het (exteme) budget dat de bestuurlijke handhaver krijgt om de kosten 
voor handhaving te dekken. De opbrengsten van de geinde boetes gaan dan naar de Staat. 
Deze budgetgebonden prikkel kan op verschillende wijzen worden vormgegeven, 
afhankelijk van de wijze waarop de betreffende handhaver extem gefinancierd wordt. De 
inteme budgettering van de bestuurlijke handhavers wordt buiten beschouwing gelaten. 
Hierbij is verondersteld dat in de inteme verdeling van de middelen, de exteme priklcels 
zullen worden doorgegeven. Bij de varianten wordt alleen gesproken over de exteme 
financiele prildcel. 

Aan de hand van deze variabelen kan het volgende ontwerpschema worden ingericht, waarin 
de verschillende mogelijkheden per variant worden aangegeven. Variant A betreft het 
hoofdwegennet, Variant B betreft het parkeren, en Variant C betreft het overige wegennee. 

8  Onder decentralisatie wordt verstaan: elke overdracht van taken en/of bevoegdheden aan ldeinere 
organisatorische of bestuudfike eenheden binnen een groter geheel. 
9  Onder deconcentratie wordt verstaan: de situatie waarin een specifiek deel van de organisatie (binnen of buiten 
de organisatie) belast is met de handhavingsbevoegdheid. 
I°  Vanwege de omvang van de laatste variant is de behandeling opgedeeld in een deel binnen en een deel buiten 
de bebouwde kom. 
i I  Technische registratie van overtredingen en misdrijven uit de Wegenverkeerswet Ifikt op dit moment praktisch 
onmogelijk. In de toekomst zal dit wel mogelijk zijn. Nu kan als misdrijf dat op technische wijze geconstateerd 
kan worden, genoemd worden; de overschrijding van de mazimumsnelheid met meet dan 40 km/u. 
12  Degene aan wie de bevoegdheid tot handhaving wordt overgedragen verschilt bij de beide varianten. 
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3.4 	Vergelijkingskader 

3.4.1 	Extern toezicht op de handhaver 

13  Zie IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haag, 1997, pag 10 en 25. 
14  Zie ook paragraaf 2.3.4. 
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Deze verschillende mogelijkheden zullen niet afzonderlijk worden getoetst. Wel worden, op 
basis van de variabelen die in de rijen zijn genoemd, de varianten opgedeeld in sub-
varianten. Dit leidt tot de volgende sub-varianten: 

Variant A 	1 overdracht van de bevoegdheid tot technische registratie van mulderfeiten 
2 overdracht van de bevoegdheid tot handhaving van mulderfeiten 
3 overdracht van de handhaving van mulderfeiten en overige feiten 

WVW 

Variant B 	1 overdracht van de handhaving van alle parkeerfeiten 
2 overdracht van de handhaving van mulderfeiten binnen de bebouwde 

kom 

Variant C 	1 overdracht van de technische registratie van mulderfeiten 
2a overdracht van de handhaving van mulderfeiten binnen de bebouwde 

kom 
2b overdracht van de handhaving van mulderfeiten buiten de bebouwde kom 

De sub-varianten B2 en C2a overlappen elkaar deels. In de sub-variant B2 wordt de 
bevoegdheid van de parkeerwacht uitgebreid, terwijl in sub-variant C2a ook de gemeenten 
zonder eigen parkeerwacht een zelfstandige handhavingsbevoegdheid ontvangen. Bij de 
beschrijving van iedere sub-variant zullen de verschillende kenmerken besproken worden. 
Deze sub-varianten zullen vergeleken worden met de huidige situatie. De punten waarop de 
sub-varianten worden vergeleken met de huidige situatie komen in de volgende paragraaf 
aan de orde. 

Binnen het vergelijkingskader zijn een aantal beoordelingspunten verzameld die van belang 
zijn voor nadere besluitvorining. Deze beoordelingspunten zijn afgeleid uit discussies 
omtrent het onderwerp bestuurlijke (verkeers)handhaving (zie hoofdstuk 2 voor een 
overzicht van deze discussie). De punten waarop de huidige situatie met sub-varianten van 
bestuurlijke verkeershandhaving wordt vergeleken zijn onder te brengen in vier 
hoofdgroepen. De eerste groep betreft het extern toezicht op de handhaver. De tweede groep 
bestaat uit punten waarin de kwaliteit ten aanzien van handhaving aan de orde komt. De 
derde groep wordt gevonnd door vergelijkingspunten die de prestaties van de handhaver 
betreffen. De laatste groep vergelijkingspunten is juridisch van aard. Deze groepen worden 
in de nu volgende sub-paragrafen besproken. Bij ieder vergelijkingspunt wordt aangegeven 
waar het vergajkingspunt vandaan komt. Bij ieder punt zal worden aangegeven op welke 
wijze dit punt onderzocht zal worden. Het vergelijkingskader wordt zowel voor de huidige 
als voor de sub-varianten beschreven. 

Binnen deze groep vallen de punten: exteme aansturing van de handhavende organisatie en 
de verantwoording aan de burger. 

Externe .aansturing van de handhaver 
De externe aansturing van de handhavende organisatie in de huidige en de situatie van 
bestuurlijke verkeershandhaving zouden met elkaar vergeleken moeten worden'. De 
verwachting is dat op dit punt verbetering zou optreden indien bestuurlijke 
verkeershandhaving doorgevoerd zou worden". Voor de externe aansturing van een 
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organisatie dient de aanstuurder de beschikking te hebben over bestuursinstrumenten. De 
instrumenten voor aansturing die onderscheiden kunnen worden zijn: het hebben van 
beslisbevoegdheid binnen de aan te sturen organisatie, financiele sturingsmiddelen en 
controlemogelijkheden op de aan te sturen organisatie. 

Om de beslisbevoegdheid te meten wordt bezien of de aan te sturen instantie zelfstandig 
besluiten kan nemen over het betreffende beleidsterrein. De mate van decentralisatie is van 
belang. Is de organisatie formeel bevoegd zelfstandig beslissingen te nemen, dan heeft de 
aanstuurder (veelal de verantwoordelijke minister of •het Rijk) geen of bepencte 
beslisbevoegdheid. Naast de fonnele plaats waar de beslisbevoegdheid zich bevindt, kan er 
sprake zijn van een feitelijk andere situatie. Door middel van interviews wordt bezien of de 
aan te sturen instantie in de praktijk wel zelfstandige beslisbevoegdheid bezit. In de 
financiering van de handhavende organisatie kan een volgend bestuurinstrument gevonden 
worden. Sturing middels de financien kan plaatsvinden indien de aanstuurder voorwaarclen 
kan stellen aan de besteding van de gelden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de handhaver 
een extern budget krijgt toegewezen voor een bepaalde taak: een doeluitkering. Andere 
vormen van financiering met resultaatveiplichting (output) zijn ook middelen voor de 
aanstuurder om te sturen. Indien echter de besteding door de handhaver vrij is (input), is er - 
langs deze weg - geen sturingsmogelijkheid voor de geldverstrekkern. Een laatste instrument 
van aansturing bestaat uit de controlemogelijkheden op de handhavende organisatie' s. De 
controlemogelijkheden worden gemeten door te letten op aanwezigheid van een plicht tot 
verslaglegging aan de aanstuurder en de mogelijkheid voor de aanstuurder om sancties op te 
kunnen leggen aan de handhaver 19 . De voomaamste bron voor de controle relaties zal de 
wetgeving zijn. Bij de uitoefening van controle en toezicht gaat het immers vooral om de 
dreiging (de formele mogelijkheid) dat wordt ingegrepen en veel minder om het empirische 
feit of er met regelmaat wordt ingegrepen. 

Verantwoording aan de burger 
Bij extent toezicht is de afstand tot de burger van belang". Middels democratische gekozen 
vertegenwoordigers dient aan de burger verantwoording te worden afgelegd over de 
handhaving. Verwacht wordt, dat in vergelijking met de huidige handhaver, de afstand tot de 
burger door invoering van bestuurlijke verkeershandhaving korter worth'. De afstand tot de 
burger wordt niet feitelijk gemeten, wel wordt de democratische afstand gemeten. Bekeken 
wordt langs welke lijn (het aantal zelfstandige instanties) de verantwoording aan de burger 
verloopt. Hiervoor wordt de organisatieopbouw gebruike. Naast de lengte van deze keten, 
wordt gelet op het soort orgaan waarbinnen de verantwoording wordt afgelegd (is het orgaan 
algemeen toegankelijk voor de burger of niet). 

Een verondeistelling over bestuurlijke handhaving is dat doordat de handhaver dicht bij de 
burger staat, de handhaving bevorderd wordt. Er zou dan meer democratische druk op de 
handhaver zijn om te gaan handhaven". Tevens zou de democratische legitimatie om te gaan 
handhaven groot zijn. Een andere theorie over handhaving is echter dat de handhaving juist 

13 

 

lie M. Herweijer en J. de Ridder, Bestuursinstrumenten, in: A. Hoogerwerf en M. Herweijer, Overheidsbeleid, 
Alphen aan den Rijn, 1998, pag. 238 e.v. 
16  A.B. Ringeling, Beleidsvrijheid van ambtenaren, Alphen aan den Rijn, 1978. 
17  Zie A. Hoogerwerf, M. Herweijer, Overheidsbeleid, 1998, pag. 241. 
IS Voor gedragingen van de handhaver ten aanzien van deze controle wordt teruggegrepen op het model voor 
beleidsuitvoering in de volgende paragraaf (3.5), veronderstellingen 3,4 en 5. 
19  lie A. Hoogerwerf, M. Herweijer, Overheidsbeleici 1998, pag. 243. 
20 lie paragraaf 2.3.6. 
21  Zie ook IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haag, pag. 10 en 25. J. de Ridder, De externe besturing van de politic, 
Beleidswetenschap 1998-3. 
22  A.F.A. Korsten en P.W. Tops, Lokaal bestuur in Nederland, Deventer, 1998. 
23  S.A.H. Denters en P.A.T.M. Geurts, Lokale democratic in Nederland, Bussum, 1998. A.F.A. Korsten en P.W. 
Tops, Lokaal bestuur in Nederland, Deventer, 1998. P.W. Tops en G.W.M. van Vugt, Zoeken near een modern 
bestuur, Deventer, 1998. P.F.G. Depla, Technologic en de vernieuwing van de lokale democratic, VUGA, 1995. 
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aan een ander orgaan dan het bestuur moet worden opgedragen. De grotere afstand die zo 
ontstaat tussen de burger en de handhaver garandeert e'en onpartijdige handhaving en meer 
acceptatie door de burger'. Op dit punt is, vanwege de tegenstrijdige verwachting, de 
onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling dus groot. 

3.4.2 	Kwaliteit ten aanzien van de handhaving 
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Binnen de hoofdgroep kwaliteit ten aanzien van handhaving van verkeersregels vallen de 
vergelijkingspunten: deskundigheid van de organisatie ten aanzien van de hanclhaving en de 
deskundigheid van het handhavingspersoneel. De kwaliteit van de handhaver wordt gemeten 
op twee niveaus: het organisatieniveau en het niveau van de uitvoerine. 

Deskundigheid van de organisatie 
Handhaving kan op verschillende wijzen worden vormgegeven. Handhaving is geen doel in 
zich: handhaving moet worden beoordeeld naar zijn bijdrage aan de conforme normnaleving. 
De handhaving dient dus verricht te worden door een deskundige organisatie. Van de 
verschuiving van de handhaving van de politie naar het bestuur wordt verwacht dat deze 
gevolgen26  heeft voor de kwaliteit van de handhaving, door de verandering van organisatie 27 . 
Deskundigheid is een hulpbron. Met de deskundigheid van de organisatie wordt bedoeld de 
kwaliteit van de organisatie ten aanzien van de verkeers(handhavings)taak. Uit de 
verschillende onderzoeksrapportee blijkt dat binnen de deskundigheid van de organisatie in 
ieder geval dienen te vallen: ervaring met handhaving, kennis over het te handhaven gebied 
en de prioriteit van de taalc binnen het gehele takenpaldcet. 

Bij de ervaring van de handhavende organisatie wordt gelet op de aanwezige ervaring met 
handhavingsgebied en op de aanwezige ervaring met de manier van handhaving 29. Verder is 
van belang of de aard van de handhavingstaak, past bij de overige taken van de organisatie". 
De prioriteit van de handhaving wordt op verschillende manieren gemeten. In de eerste 
plants kan uit de beleidsdoelen van de organisatie blijken of de handhaver de taalc als 
kemtaak ziet31 . Verder wordt de aandacht voor de handhavingstaak bezien aan de hand van 
de aantallen medewerkers en het budget voor de betreffende taak 32 . De handhavingstaak kan 
een hoge prioriteit hebben indien er een prikkel is tot het uitvoeren van de Mak. 

Deskundigheid van het handhavingspersoneel 
De kwaliteit van het personeel is een voorwaarde voor goede uitvoering van de 
handhaving". Deskuncligheid hangt nauw samen met de bevoegdheid van het handhavende 
personeel. Naarmate de beoordelingsruimte groter is (zoals bij staandehouding), dient de 
deskundigheid groter te zijn. Meer in het algemeen dient er een evenwicht te zijn tussen de 
eisen die de '.aakuitoefening met zich meebrengt en de kwaliteit van de functievervuller. 
Gebrek aan deskundigheid ten aanzien van de handhaving kan een risico opleveren ten 

24  F.C.M.A. Michiels, Handhaven op niveau, Deventer, 1998. 	 • 
25  Zie ook paragrafen 2.3.4 en 2.3.6. 
26 Sommigen menen dat bestuurlijke handhaving positieve effecten heeft, anderen menen dat taakvervuiling op 
zal treden. IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haag, 1997, pag. 25. Commissie Heroverweging Instrumentarium 
Rechtshandhaving, Het recht ten uitvoer gelegd, Den Haag, 1995, pag. 66. 

Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving, Het recht ten uitvoer gelegd, Den Haag, 1995, 
Rag. 66. 

Zie noot 25. 
29  Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving, Het recht ten uitvoer gelegd, Den Haag, 1995, 

1):g. 66.  Zie voor de consequenties hiervan de veronderstellingen 6 en 7 uit het gedragsmodel voor beleidsuitvoering, 
paragraaf 3.5. 

Zie voor de consequenties hiervan veronderstelling 8 uit het gedragsmodel voor beleidsuitvoering, paragraaf 
3.5. 
32  IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haag, 1997, pag. 25. 
33  Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving, Het recht ten uitvoer gelegd, Den Haag, 1995, 
pag. 66. 
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aanzien van de kwaliteit van de handhaving 34. Overigens kan ook te veel aan deskundigheid 
die onvoldoende wordt benut een spanrtingsbron opleveren. 

Deskundigheid wordt gemeten door te letten op de opleidingseisen die aan het handhavende 
personeel kunnen worden gesteld". Deze eisen hangen nauw samen met de bevoegdheid van 
de handhavingsmedewericers. De opleidingseisen kunnen worden achterhaald door de 
regelgeving die voor de handhaving geldt te bezien. Verder wordt gelet op de loonschaal die 
correspondeert met een bepaalde fitnctie-inhoud en op de hoeveelheid medewerkers die 
nodig zijn om de handhaving te kunnen uitvoeren". 

3.4.3 	Handhavingsp restatie 

Onder de noemer handhavingsprestatie komen de volgende vergelijkingspunten aan de orde: 
de aanwezige mogelijkheden voor effectiviteit en doelbereiking, afstemming van beheer en 
handhaving en het handhavingsniveau. 

De aanwezige mogelijkheden voor effectiviteit en doelbereiking 
Van invoering van bestuurlijke verkeershandhaving wordt verwacht dat de wegbeheerder 
een meer effectieve en doelgerichte afweging kan malcen over de inzet van handhaving en 
andere middelen". Dit omdat de verschillende bevoegdheden tot het gebruik van deze 
middelen in een hand komen te liggen". Dit te meet daar de lasten van bepaalde 
verkeersbesluiten van de wegbeheerder nu ook worden gedragen door dezelfde instantie. Een 
aantal elementen moet bezien worden om de aanwezige mogelijkheden te kunnen 
onderzoeken. Ten eerste moet bezien worden of de wegbeheerder een zelfde doel dient als in 
het nationale verkeer- en vervoersbeleid wordt gehanteerd. Ten tweede moet bezien worden 
waar de verschillende bevoegdheden tot het bepalen van de inzet van de verschillende 
middelen liggen. 

Indien de doelstellingen van de handhaver overeenkomen met de nationale 
beleidsdoelstellingen, is dit een positieve indicatie voor aanwezige mogelijkheden tot 
effectiviteit en doelbereiking". De afweging over de inzet van middelen om de 
beleidsdoelstellingen te bereiken, kan optimaal worden gemaakt als de bevoegdheden hiertoe 
in dezelfde hand zije. Zijn deze bevoegdheden verdeeld, dan ontstaat een sub-optimale 
situatie. De middelen om het beleidsdoel te bereiken worden in twee hoofdgroepen 
ingedeeld: infrastructurele aanpassingen, en normstelling en handhavine. Binnen de 
handhaving kan een verdere indeling gemaakt worden: de mauler van constateren 
(technische registratie of staandehouding) en de aandacht voor de te constateren feiten (voor 
welke feiten geldt de bevoegdheid)". Bij de huidige situatie en de varianten zal worden 
bezien waar de bevoegdheid tot het gebruik van de verschillende middelen komt te liggen. 
Indien de middelen niet in een hand liggen, zal worden bezien hoe de afstemming tussen de 
verschillende organisaties verloopt (het volgende vergelijkingspunt). 

34  Zie paragraaf 2.3.6. 
36  Zie IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haug, 1997, pag. 9. 

Deze laatste gegevens zijn meer beschrijvend van aard en dienen vooral ter informatie voor nadere 
besluitvorming. 

Zie paragraaf 2.3.6. 

38  Zie IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haag, 1997, pag. 25. 

3°  Zie voor de consequenties hiervan voor de uitvoering van het beleid, veronderstelling 3 uit het gedragsmodel 
voor beleidsuitvoering, paragraaf 3.5. 
4°  Zie IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haag, 1997, pag. 25. 
41  Beide groepen dienen breed te worden opgevat. Oak het aanleggen van een nieuwe weg valt onder de 
hoofdgroep infrastructurele aanpassing. Beide hoofdgroepen worden in het Meetjarenprogramma 
Verkeersveiligheid genoemd, aanpak tangs beide lijnen levert het beste resultaat op. Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 1996-2000, Den Haag, 1995, pag. 8. 

42  Zie ook IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haag, 1997, pag. 34 e.v. 
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Afstemming van beheer en handhaving 
In het huidige verkeers- en vervoersbeleid wordt er naar gestreefd om de afstemming tussen 
het wegbeheer en de verkeershandhaving te verbeteren. Sommigen menen dat 
verkeershandhaving een steeds belangrijker plaats gaat innemen, doordat infrastructuur niet 
meegroeit met de toename van het verkeer. Ook wordt door sommigen verwacht dat een 
betere afstemming van beheer en handhaving de besluitvorming in het verkeersbeleid als 
totaal inzichtelijker maakt, meer transparant, en tot beleidsmatig meer effectieve reacties 

Het is gebruikelijk (onder andere in de netwerktheorie en in de formele organisatieleer 44) om 
de mate van (mogelijke) afstemming tussen verschillende eenheden, te operationaliseren aan 
de hand van de lengte van de keten van de tussenliggende schalcels. Daarbij moet ook gelet 
worden op de aard van de stappen, een stap naar een andere organisatie is zwaarder dan een 
sty binnen de eigen organisatie. Een tweede element van (mogelijke) afstemming is de 
beleidsvrijheid (de omvang van de eigen bevoegdheid) waarover de betroldcen instanties 
beschikken. Bij bevoegdheid is de mate van beleidsvrijheid (regelingsautonomie) van 
belang. Is er een grote zelfstandigheid tot handelen, dan zal afstemming soepeler kunnen 
verlopen dan wanneer deze zelfstandige bevoegdheid niet aanwezig is". Ook speelt een rol 
dat gelijkgerichte doelstellingen het overleg vergemakkelijken". Kortom het aspect 
'afstemming' wordt gemeten aan de hand van drie items: afstand (aantal stappen in de keten 
en de zwaarte van deze stappen), bevoegdheid en gelijkgerichtheid. 

Handhavingsniveau 
Het handhavingsniveau dat door een handhavende instantie wordt bereikt, kan worden 
gedefinieerd als het aantal constateringen dat door een bepaalde handhavingsinspanning bij 
een bepaalde wijze van financieren wordt bereikt". Verwacht wordt dat door toepassing van 
bestuurlijk verkeerstoezicht het handhavingsniveau zal stijgen". Elementen waarover 
gegevens verzameld moeten worden zijn: aantallen constateringen, de doelmatige 
aanwending van de beschikbare handhavingscapaciteit en de wijze van financieren. De 
vergelijking van de huidige situatie en de varianten richt zich op een verandering van het 
handhavingsniveau zonder verandering in de wijze van financieren en een verandering van 
het handhavingsniveau als gevolg van een verandering in de wijze van financieren. De 
beleidsprestatie (het aantal constateringen) is een fimctie van de beschikbare capaciteit en de 
doelmatigheid" van de handhaver. Indien een financidle prildcel wordt toegediend zijn er 
meer inkomsten, waardoor de capaciteit groter wordt, en er ontstaat een prildcel om 
doelmatiger te gaan werken. Om die reden zal de verandering van het handhavingsniveau 
vooral benaderd worden vanuit de waarschijnlijkheid van inkomstenvergroting. 

Het aantal cunstateringen dat door de handhaver verricht wordt, kan vaak achterhaald 
worden. Het is van belang te weten welke feiten geconstateerd worden. Dit om te 
achterhalen of op de constateringen van bepaalde feiten een sterke nadruk ligt. De 
inspanning die benodigd is voor het constateren van deze feiten kan afgeleid worden uit de 
hoeveelheid personeel die ingezet wordt voor handhaving. Naast de aantallen medewerkers 
is ook de wijze van constateren van belang: technische registratie of staandehouding". De 
verschillende wijzen van financiering die onderscheiden worden, verschillen per handhaver. 
In beginsel wordt hierbij uitgegaan van de exteme financiering. De inteme budgettering van 

43  IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haag, 1997, pag. 25. 
" U. Rosenthal, Openbaar Bestuur, Alphen aan de Rijn, 1998. 
45  A.B. Ringeling, Beleidsvrijheid van ambtenaren, Alphen aan den Rijn, 1978. 
46  R. Torenvlied, Een verklarend model van beleidsuitvoering, Beleidswetenschap, 1997. Zie veronderstelling 3 
uit het gedragsmodel voor beleidsuitvoering, paragraaf 3.5. 
47  Zie ook Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving, Handhaven op niveau, Deventer, 
1998. Pag. 36,47 en 75. IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haag, 1997, pag 14,48. 
48  Zie IBO-V, Tijd voor Toezicht, Den Haag, 1997, pag. 31. Zie paragraaf 2.3.6. 
49  Het vermogen om efficient om te springen met de beschikbare hulpbronnen. 
50 IBO-V, TUd voor  Toezicht, Den Haag, 1997, pag 27,48. 
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de bestuurlijke handhavers wordt buiten beschouwing gelatee. Van belang is of een 
financiele priklcel ingebouwd kan worden, en of aan deze prikkel voorwaarden verbonden 
kunnen warden. Twee soorten prikkels worden onderscheiden: via het terugploegen van de 
boeteopbrengst en via een doeluitkering". 

3.4.4 	Juridisthe aspecten 

Methode van onderzoek 

De juridische aspecten die Ideven aan de bevoegdheid tot het verrichten van handhaving 
worden behandeld aan de hand van de volgende punten: wet- en regelgeving, toezicht (en 
opsporing) en sanctie-oplegging en rechtsbescherming. Deze hoofdgroep verschilt van de 
vorige hoofdgroepen, vanwege het sterk samenhangende karalcter van deze punten. 
Daamaast is voor de behandeling van de juridische aspecten soms infwmatie nodig die niet 
binnen de systematiek van de betreffende punten blijft 33 . Onderstaande uitwerking van deze 
punten geeft daannee een indicatie van de behandeling van de juridische aspecten in de rest 
van het rapport. Hi] deze punten staat niet de vergelijIcing centraal, maar wordt gezocht naar 
de juridische vormgeving van de varianten van bestuurlijke verkeershandhaving. Centraal 
staan de wijzigingen in de regelgeving die nodig zijn om bestuurlijke verkeershandhaving 
mogelijk te maken en de knelpunten die zouden kunnen ontstaan. 

Wet- en regelgeving 
Van belang is te onderzoeken wat de wettelijke grondslag is van de onderscheiden 
handhavingsbevoegdheden. Verschillen tussen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, 
fiscaalrechtelijke en mulderiaanse handhavingsprocedure worden besproken. Ook wordt 
bezien waar de grenzen liggen tussen feiten die genormeerd kunnen worden vanuit een 
strafrechtelijk, een fiscaalrechtelijk en een publiekrechtelijk kader. Binnen dit 
vergelijkingspunt komt tevens aan de orde of voor de betreffende variant eventuele 
wetswijzigingen nodig zijn. Het streven is hierbij om het aantal wetswijzigingen zo beperkt 
mogelijk te houden. De voomaamste bron van infonnatie is de wetgeving, wetsgeschiedenis 
en litemtuur. 

Toezicht en opsporing 
Hierbij gaat het om de bevoegdheid tot toezicht en opsporing van de verkeersvoorschriften 
bij de betreffende variant. Toezichtbevoegdheid en opsporingsbevoegdheid zijn essentiele 
elementen als het gaat om handhaving. De regels hierover bepalen namelijk wie, wat mag 
handhavenm. Bij dit punt staat centraal hoe toezicht en opsporing vormgegeven worden in de 
huidige situatie en hoe dit vormgegeven zou moeten worden indien het bestuur de 
bevoegdheid tot handhaving vericrijgt. 

Hi] toezicht n opsporing wordt gelet op: de ambtenaren die warden aangewezen, de 
bevoegdheden van deze ambtenaren en het toezicht op deze ambtenaren. Bij de aanwijzing 
van de ambtenaren wordt gelet op waar deze ambtenaren worden aangewezen en door wie de 
ambtenaren warden aangewezen. Bij de bevoegdheden van de ambtenaren wordt gelet op 
welke manier deze ambtenaren de feiten mogen constateren en welke feiten deze ambtenaren 
mogen constateren. Oak is de pralctische reikwijdte van de bevoegdheden van belang. Tot 
slot wordt aandacht besteed aan het toezicht op de aangewezen ambtenaren. Wie is bevoegd 
am de handhavende ambtenaren aan te sturen en op basis waarvan. Tevens wordt bezien wie 
het beleid formuleert en wie daarover extern verantwoording aflegt. 

Zie ook paragraaf 3.3. 
52  Zie paragraaf 3.3. 
53  Het geheel van de juridische aspecten zal voor iedere variant dan ook in een apart hoofdstuk behandeld 
worden. 
54 AR. Harteveld en H.G.M. Krabbe, De Wegenverkeerswet, een strafirechtelyk commentaar, Deventer, 1999. 
G.J.M. Corstens, Ha Nederlandse strafprocesrecht, Arnhem, 1995. 



Methode van onderzoek 35 

Sanctie-oplegging en rechtsbescherming 
Sanctie-oplegging en rechtsbescherming vormen gezamenlijk het traject dat volgt op de 
constatering van een feit". Afhankelijk van het gekozen rechtstraject kunnen hierin grote 
verschillen ontstaan. Centraal element is dus het rechtstraject waarbinnen de 
sanctieoplegging en rechtsbescherming plaatsvinden. Het natraject is een compleet en 
veelomvattend veld. De verschillende trajecten uit het ontwerpschema kunnen hiervoor 
gebruikt worden". Binnen het rechtstraject zal telkens op een beperkt aantal elementen 
worden gelet. Hierbij wordt de keten vanaf de constatering doorlopen. 

Een eerste element is clan: wat is de sanctie die opgelegd mag worden. Hierbij wordt 
gekeken naar de zwaarte en de omvang van de sanctie. Bij de sanctie wordt ook gelet op het 
felt dat aan de sanctie voorafgaat. Na het opleggen van de sanctie kan de overtreder meestal 
in beroep. Van belang is dan bij wie en op welke gronden een beroep kan worden ingediend. 
Na vaststelling van de uiteindelijke sanctie, komt de uitvoering van de sanctie aan de orde. 
Door wie kan de sanctie uitgevoerd worden en wat zijn de mogelijkheden om zeker te zijn 
van daadwerkelijk uitvoering van de sanctie. 

3.4.5 	Totaaleffecten 

Naast de voorgenoemde punten waarop de huidige situatie met de situatie van bestuurlijke 
verkeershandhaving wordt vergeleken, zijn een aantal algemene punten van belang. Hierbij 
komen de effecten van de overgang van verkeershandhaving naar het bestuur op het 
verkeersterrein als geheel aan de orde. Er wordt bekeken welke gevolgen de bestuurlijke 
verkeershandhaving heeft voor de eenheid in het verkeershandhavingsbeleid en de landelijke 
allocatie van middelen van handhaving". Ook de eenvoud van het ontstane systeem van 
handhaving is van belang. Deze aspecten passen niet goed binnen het vergelijkingskader. 
Het zijn echter zaken die niet buiten beschouwing mogen worden gelaten omdat de 
consequenties van de overdracht van verkeershandhaving aanzienlijke gevolgen kunnen 
hebben voor deze aspecten. Bij deze aspecten wordt naar de actoren en bun bevoegdheden 
binnen het systeem van handhaving gekeken. 

Naast deze aspecten worden voor de verschillende overdrachtvormen ook nog de fusiekosten 
en de 'left overs' van het oude systeem. De fusiekosten worden globaal geschat aan de hand 
van de ingrijpendheid van de verandering die in het huidige systeem doorgevoerd dienen te 
worden om te komen tot een bepaalde (sub-) variant. Hierbij wordt gelet op de financidle, de 
personele en de huisvestingsmiddelen van de (re)organisatie". Voor de left overs wordt 
telkens een globaal overzicht gegeven van het systeem van handhaving. Deze overzichten 
naast elkaar geven telkens aan wat er overblijft in het oude systeem als de overdracht wordt 
gedffectueerd Dit om in kaart te brengen wat de kosten van de overgang van 
verkeershandhaving naar het bestuur zouden zijn. 

3.5 	Model voor beleidsvorming binnen het kader van beleidsuitvoering 

De kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving worden geInventariseerd aan de 
hand van de hiervoor besproken vergelijkingsptuiten. Een deel van de uitkomsten bij deze 
punten worden gebaseerd op min of meer vastliggende feiten, zoals het geldend juridische en 
comptabele stelsel. Daamaast zijn er echter consequenties die het gevolg zijn van 

55  A.E. Harteveld en H.G.M. Krabbe, De Wegenverkeerswet, een strafrechtelijk commentaar, Deventer, 1999. 
G.J.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht, Arnhem, 1995. 

Zie paragraaf 3.3. 
57  Deze effecten zullen naar alle waarschijnlijkheid alleen een rol spelen bij gedecentraliseerde, 
Fedeconcentreerde varianten. Deze effecten zijn daarom met name van belang voor de derde variant. 

Voor de effecten van deze kosten op de uitvoering van het handhavingsbeleid, wordt gebruik gemaakt van de 
veronderstellingen 9, 10, 11 en 12 uit het gedragsmodel voor beleidsuitvoering, paragraaf 3.5. 
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afivegingen die de bestuursotganen in de toekomst zullen maken". Deze afwegingen zullen 
plaatsvinden op basis van de gewijzigde bevoegdheidsverdeling. Meer concreet, indien de 
beschouwde varianten doorgang vinden zal het bestuursorgaan dat verantwoordelijkheid 
draagt voor het wegbeheer tevens het beleid (cunnen of moeten) bepalen ten aanzien van 
(een deel van) de verkeershandhaving. 

Om hierover met enige zekerheid voorspellingen te kunnen doen zal moeten worden 
teruggegrepen op modellen van bestuurlijke besluitvonning en uitvoering. Dergelijke 
modellen van bestuurlijke besluitvorming bij de uitvoering van beleid zijn in de 
bestuurskunde aanwezig. Het nadeel van dergelijke uitvoeringsmodellen is echter dat deze 
betrekkelijk abstract en algemeen zijn en niet zijn toegespitst op de geintegreerde 
vedceershandhaving. Door te kiezen voor empirisch getoetste modellen die op 
overheidshandelen zijn gericht, wordt echter zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de 
situatie die in dit onderzoek wordt beschreven. De kern van de verschillende 
uitvoeringsmodellen is inmiddels zo algemeen geaccepteerd en getoetst dat daaruit - met een 
wisselende mate van betrouwbaarheid - beleidsvoorspellingen kunnen worden afgeleid. Uit 
de verschillende modellen die in de literatuur voorkomen wordt in deze paragraaf een 
overkoepelend model voor beleidsuitvoering samengesteld. Dit model zal bestaan uit een 
stelsel van veronderstellingen over het gedrag van de uitvoerende organisatie onder bepaalde 
voorwaarden. 

Het model dat in deze paragraaf wordt beschreven is samengesteld uit de volgende modellen 
van beleidsuitvoering: 

- Regioplan', dit adviesbureau heeft een checklist voor de uitvoerbaarheid van beleid en 
wetgeving ontwildceld, deze checklist kan worden gebruilct als hulpmiddel bij het maken van 
effectief beleid. De checklist onderscheidt vijf dimensies waarin voorwaarden zijn ingedeeld. 
Als aan deze voorwaarden is voldaan is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd 
groot. De checklist onderscheidt naast het willen, weten en kurmen, ook de communicatie 
over het beleid en een intemationale dimensie. In onderstaand model blijven deze laatste 
twee achterwege. 

- Torenvliecr heeft een verklarend model voor beleidsuitvoering ontwildceld. Het model 
overkoepelt verschillende theorieen van beleidsuitvoering. Hierdoor kan worden nagegaan 
onder welke condities een afwijkende uitvoering van beleid voorkomt. De aanwezigheid van 
deze condities beinvloedt de uitvoering van het beleid. Met behulp van dit model kan de 
uitvoering van beleid voorspeld worden, aan de hand van de beleidsvoorkeuren, de positie 
van de uitvoerder en de mate van controle op de uitvoerder. 

- Huitema en Snellenber hebben een verkenning gedaan naar de invloed van 
beleidsstijlen op de uitvoering van beleid. Het blijkt dat de verschillende beleidsstijlen the er 
zijn, invloed hebben op de effectiviteit van het beleid. Als nu met een beleidsstifi rekening 
wordt gehouden NJ de reacties van de doelgroepen op het beleid, kan de effectieve 
uitvoering van het beleid bevorderd worden. Factoren die een bepaalde stij1 indiceren, 
komen terug in onderstaand model. 

- Ruimschotel, Van Reenen en Klaasen' hebben de Tafel van Elf ontwilckeld. Dit model is 
een opsomming van de factoren die bepalend zijn voor de naleving van regelgeving. Zij zien 

Daar waar bij de vergelijkingspunten van het model gebruik wordt gemaakt, staat dit aangegeven. 

Regioplan, Onderzoek, advies en informatie, Product I: integrale checklist uitvoerbaarheid van beleid en 
wetgeving, 1999. 

61  R. Torenvlied, Een verklarend model van beleidsuitvoering, Beleidswetenschap, 1997. 

62  D. Huitema en A.H.L.M. Snellenberg, Beleid in stijl, Beleidswetenschap, 1997. 
63  D. Ruimschotel, P. van Reenen en H.M. Klaasen, De Tafel van 	een conceptueel kader en instrument bij 
rechtshancThavingsvraagstukken, Beleidsanalyse, 1996. 
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het model onder andere als een hulpmiddel bij ex-ante evaluatie onderzoek voor regelgeving. 
De Tafel van Elf is een opsomming van de dimensies die samen de naleving bepalen van 
wet- en regelgeving. Deze dimensies zijn ingedeeld in voorwaarden voor spontane naleving 
en voorwaarden voor afgedwongen naleving. Vooral de laatste zijn van belang geweest voor 
.onderstaand model. 

- Ook de Ketenbenadering64  die ontworpen is voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
betreft de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van beleid en wetgeving. Dit model is 
grotendeel gebaseerd op het door Hoogerwerf neergelegde schema voor het ontwerpen van 
beleid. Kern van dit model is dat beleid wordt voorbereid op basis van rationele 
overwegingen en op een feitelijk zo betrouwbaar mogelijke grondslag. Het beleid wordt 
voorbereid in een aantal fasen, in deze fasen wordt rekening gehouden met de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het te ontwerpen beleid. Het beleid moet aan een 
aantal eisen voldoen om dit te bereiken. Deze eisen komen terug in het hiemavolgende 
model. 

Deze verschillende modellen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, die 
gebruikt worden om gedrag van uitvoeringsorganisaties te voorspellen. Uit deze kenmerken 
worden factoren afgeleid die de uitvoering van beleid en regelgeving beinvloeden. Deze 
factoren worden meegenomen om veronderstellingen te formuleren over het waarschijnlijke 
gedrag van de bestuurlijke handhaver. De gemeenschappelijke kenmerken die van belang 
zijn bij de uitvoering van beleid zijn: Weten, Willen en Kunnen 65 . 

Weten 
Een conditie voor normconforme uitvoering is, dat de uitvoerder op de hoogte is van het uit 
te voeren beleid, er is kezmis aanwezig. Als dit het geval is, vomit dat een succesfactor voor 
de uitvoering van beleid. Aan het beleid wordt de eis gesteld dat het duidelijk en te begrijpen 
moet zijn. Dit wil zeggen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn 
aangegeven, en de begrippen en doelstellingen van het uit te voeren beleid helder zijn. De 
basis voor de volgende veronderstellingen ligt in de ketenbenaderine en de checklist'. 

Veronderstelling 1: Als de verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk worden 
aangegeven, zal de organisatie het beleid conform uitvoeren. 

Veronderstelling 2: Als de begrippen en doelstellingen in het beleid helder zijn, zal de 
organisatie het beleid conform uitvoeren. 

Willen 
Het is in de bstuurskunde gebruikelijk om er vanuit te gaan dat uitvoerende instanties hun 
beleid bepalen op grond van een subjectief-rationele afweging. Daarmee wordt bedoeld dat 
de uitvoerende instantie haar middelen niet alleen inzet om de haar toevertrouwde taken zo 
goed mogelijk te doen, maar ook een eigen afweging maalct waarbij het organisatiebelang 
leidraad van de besluitvorming is. Het gaat erom dat de uitvoerende organisatie het beleid 
wi/ uitvoeren. Het beleid dat ter uitvoering aan de instantie wordt opgedragen zal conform de 
bedoeling van de opdrachtgever worden uitgevoerd wanneer die beleidsuitvoering bijdraagt 
aan de organisatiebelangen. Is dat laatste echter niet het geval en treedt er een spanning op 
tussen conforme beleidsuitvoering en het dienen van het organisatiebelang, dan zal de 

64  P. van Reenen, D. Ruimschotel en H.M. Klaasen, Nieuwe instrumenten voor de rationalisering en 
optimalisering van beleid en wetgeving: vergelijking Ketenbenadering en Tafel van Elf, Beleidsanalyse, 1996. 
0 Dit zijn de drie condities van Glasbergen, Beleidsuitvoering als probleem, 1987. 
66  P. van Reenen, D. Ruimschotel en H.M. Klaasen, Nieuwe instrumenten voor de rationalisering en 
optimalisering van beleid en wetgeving: vergelijking Ketenbenadering en Tafel van Elf, Beleidsanalyse, 1996, 
p 20. 

7  Regioplan, Onderzoek, advies en inforrnatie, Product 1: integrale checklist uitvoerbaarheid van beleid en 
wetgeving 1999, pag. 13. 
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uiticomst afhangen van de mate waarin de uitvoerende instantie wordt gecontroleerd en de 
mate waarin de uitvoerende instantie met eventuele toezichtshandelingen wordt 
geconfronteerd. Of de uitvoering bijdraagt aan het organisatiebelang is meetbaar door te 
kijken of de beleidsdoelen ook de doelen zijn die de organisatie nastreeft. De controle en de 
mogelijlcheid van toezichtshandelingen op de uitvoerende instantie kunnen worcien gemeten 
door te kijken hoe de aansturing plaatsvindt, wat de toezichtsrelatie is. Wel kan bij een 
gegeven variant het toezicht op de hanclhaving op verschillende manieren worden 
vormgegeven. Dit laatste wordt buiten beschouwing gelaten, dit is immers een 
ontwerpkeuze. De basis voor de volgende veronderstellingen ligt in de checklist', het 
verklarend model van Torenvlied 69  en de Tafel van Elf". 

Veronderstelling 3: Als er een spanning is tussen conforme beleidsuitvoering 
(beleidsdoelstellingen) en de organisatiebelangen (doelstellingen van de organisatie), zal het 
beleid niet conform worden uitgevoerd. 

Veronderstelling 4: Als er spanning tussen de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen van 
de organisatie is, maar de beleidsinitiator heefi sterke controle over de organisatie, is de 
kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot 

Veronderstelling 5: Als er spanning tussen de beleidsdoelen en de doelen van de organisatie 
is, maar de organisatie kan met geloofwaardige toezichtshandelingen geconfronteerd 
worden, is de leans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot 

Kunnen 
De uitvoerende organisatie moet ook de mogelijkheid hebben om het beleid uit te kunnen 
voeren. Het kunnen valt uiteen in de bevoegdheden en de middelen van de uitvoerende 
organisatie. De kans dat het uit te voeren beleid conform wordt uitgevoerd is groter naammte 
het beleid afgestemd kan worden op de andere taken van de organisatie. Hiervoor is 
bepalend wat de andere taken van de uitvoerder zijn en wat de prioriteitenstelling van deze 
taken is. Hoe meer andere taken er zijn, hoe minder de kans dat de nieuwe taalc voldoende 
aandacht krijgt. Ook is van belang of de nieuwe mak beschouwd wordt als kemtaak of niet. 
Indien er voor de uitvoering van de taak afstemrning nodig is met andere organisaties, 
bemoeilijkt dit de uitvoering van de taak. Afstemming vraagt extra besluitvormingskosten en 
dat gaat ten koste van de netto handhavingsinspanning. 

Verder moet de organisatie de middelen hebben om het beleid uit te kunnen voeren. Dit zijn 
financiele middelen, personele middelen (hoeveelheden en met de vereiste opleiding) en 
huisvestingsmiddelen. Zijn deze middelen reeds aanwezig in de organisatie, dan is dit 
positief voor confonne uitvoering. Moeten de middelen echter nog gecreeerd worden, of 
moet hiervoor veel veranderen in de organisatie, dan belemmert dit de conforme uitvoering. 
De basis voor de onderstaande veronderstellingen ligt in de checklist" en het 
beleidsstijlenmodel". 

Veronderstelling 6: Als de nieuwe taak aanvullend is op de andere taken van de organisatie, 
is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot. 

69  Regioplan, Onderzoek, advies en informatie, Product 1: Integrale checklist ultvoerbaarheid van beleid en 
wetgeving, 1999, pag. 17. 
69  R. Torenvlied, Een verklarend model van beleidsuitvoering, Beleidswetenschap, 1997, pag. 104, 108. 
99  D. Ruimschotel, P. van Reenen en H.M. Klaasen, De Tafel van Elf een conceptueel kader en instrument by 
rechtshandhavingsvraagstukken, Beleidsanalyse, 1996, pag. 7, 8. 
91  Regioplan, Onderzoek, advies en informatie, Product 1: integrale checklist uitvoerbaarheid van beleid en 
wetgeving, 1999, pag. 13, 19, 20. 
72 1D. Huitema en A.H.L.M. Snellenberg, Beleid in stijl, Beleidswetenschap, 1997, pag. 66. 
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Veronderstelling 7: Als de organisatie reeds veel taken heeft, is de kans dat de nieuwe taak 
prioriteit krijgt kleiner. 

Veronderstelling 8: Als de nieuwe taak door de organisatie als kerntaak wordt beschouwd, is 
de kans op conforme uitvoering van de taak groot 

Veronderstelling 9: Als de organisatie de financiele middelen heeft om het beleid conform uit 
te voeren, is de kans dat dat ook gebeurt grow. 

Veronderstelling 10: Als de organisatie de personele middelen heeft om het beleid conform 
uit te voeren, is de kans dat dat ook gebeurt groot 

Veronderstelling 11: Als de organisatie de huisvestingsmiddelen heeft om het beleid conform 
uit te voeren, is de Icons dat dat ook gebeurt groot 

Veronderstelling 12: Als de toevoeging van middelen aan de organisatie een ingrijpende 
verandering van de bestaande routine (denken en doen) vergt, is de kans dat het beleid 
conform wordt uitgevoerd klein. 

3.6 	Wijze van gegevensverzameling 

De gegevens die nodig zijn voor de vergelijking van de verschillende mogelijkheden en de 
huidige situatie per variant worden door middel van triangulatie' verzameld. Dit wil zeggen 
dat er gebruik wordt gemaalct van diverse bronnen. 

De huidige wet- en regelgeving is een eerste bron van informatie. Vaak wijzen de huidige 
wetten en regels in de richting van de te verwachten juridische consequenties. Van groot 
belang is om uit te gaan van de huidige wet- en regelgeving en deze zoveel mogelijk aan te 
nemen als constant, behalve dan waar de te onderzoeken overdracht van verkeerstaken van 
de politie naar de bestuurlijke wegbeheerder een wijziging in wet- en regelgeving vereist. 
Naast wet- en regelgeving wordt ook gebruik gemaakt van de wetsgeschiedenis en 
jurisprudentie. 

Naast wet en regelgeving is gebruik gemaakt van verschenen literatuur gerelateerd aan het 
onderwerp. Hieronder worden ook de verschillende onderzoeksrapporten verstaan, die bij het 
onderzoek worden gebruikt. Wegens de beperkte tijd waarin het onderzoek verricht moest 
worden, moest vaak gebruik gemaakt worden van dergelijke secundaire bronnen. De 
infonnatie uit deze bronnen is zoveel mogelijk voorgelegd aan de verschillende informanten, 
om te controleren of de informatie uit secundaire bronnen nog betrouwbaar was. 

Een volgende belangrijke infonnatiebron wordt gevormd door de interviews met 
sleutelpersonen. Met de informanten is gesproken over de plausibiliteit van de verschillende 
gedefinieerde varianten van bestuurlijke verkeershandhaving. Daarnaast zijn de informanten 
gevraagd hun verwachtingen uit te spreken over de consequenties van bestuurlijke 
verkeershandhaving. Per variant komen de informanten uit de betrokken organisaties; 
bijvoorbeeld het KLPD, Rijkswaterstaat, het CJIB, en de Regionale Directies, verschillende 
medewerkers parkeren bij gemeente en politie, en medewerkers verkeer bij overheden en 
politie. Doordat de voornaamste actoren in het proces zijn geinterviewd ontstaat een redelijk 
beeld van de situatie en de kansen en risico's. Er zijn zoveel mogelijk interviews met 
personen op het operationele vlak gevoerd. 

73  Deze term stamt uit de landmeetkunde. Hierrnee wordt bedoeld dat de precieze positie van een punt bepaald 
kan worden door vanuit twee verschillende invalshoeken de afstand te bepalen. In de sociale wetenschappen 
wordt de term gebruikt om aan te geven dat informatie vanuit verschillende bronnen wordt verkregen. Op deze 
manier probeert men de representativiteit te vergroten. Uit: P.G. Swanbom, Methoden van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek, Meppel, 1994. 
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Door het contact met de informanten kan worden beschilct over een grote hoeveelheid data, 
veelal in de vorm van cijfermateriaal. Uit deze data wordt infonnatie verkregen met 
betrekking tot trendmatige ontwikkelingen in de hoeveelheden sancties en de boete-
inkomsten. Verder is veel gebruik gemaakt van beleidsnotities die door de verschillende 
betrokken organisaties zijn vetstrekt. 
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Inleiding 

41 

In deel II van het onderzoek wordt de eerste variant gepresenteerd. Dit hoofdstuk bevat een 
inleiding op de behandeling van de eerste variant. De eerste variant betreft het 
hoofdwegennet. In dit hoofdstuk wordt de variant kort beschreven en wordt de wijze van 
behandeling weergegeven. 

Inhoud Variant A 
Variant A beschrijft de denkbeeldige situatie waarin Rijkswaterstaat bevoegd wordt tot het 
verrichten van verkeershandhaving op het hoofdwegennet. Rijkswaterstaat zal dan naast het 
KLPD, dan wel in plants van het KLPD, verantwoordelijk zijn voor de handhaving van 
verkeersvoorschriften. Deze variant is de eerste variant die wordt behandeld, en is gekozen 
vanwege zijn betrekkelijk simpele vorm. Het hoofdwegennet kent slechts een beheerder, te 
weten Rijkswaterstaat. Daarnaast is er op het hoofdwegennet slechts een.handhaver actief ten 
aanzien van de handhaving van verkeersvoorschriften, te weten het KLPD. De verwachting 
is dat bij nadere beschouwing van deze variant, ondanlcs het feit dat een relatief simpele 
vorm van bestuurlijke verkeershandhaving wordt besproken, een aanzienlijk gedeelte van de 
kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving blootgelegd kan worden. 

Variant A is onderverdeeld in drie sub-varianten. De eerste sub-variant is die waarbij 
Rijkswaterstaat de bevoegdheid krijgt om door middel van technische constatering, ook wel 
technische registratie, feiten uit de bijlage bij de Wet Mulder te handhaven. Met technische 
constatering wordt gedoeld op constatering door middel van bijvoorbeeld 'automatische 
tmjectcontrole'. Hierbij wordt op elektronische wijze een gereden afstand gedeeld door de 
daarvoor gebruikte tijd. Wanneer de op die wijze berekende snelheid boven de 
maximumsnelheid ligt, wordt een foto gemaakt van het kenteken van het desbetreffende 
motorrijtuig. Daamaast Vindt technische constatering in de zin van het onderzoek plants 
wanneer een foto wordt gemaakt van het kenteken van een motorrijtuig dat door rood licht 
rijdt. Onder technische constatering wordt in dit onderzoek niet verstaan de zogenaamde 
videocontrole, of enige andere vorm van controle waarbij weliswaar technische middelen 
aan te pas komen, maar waarbij de constatering zelf niet plants kan vinden zonder dat door 
iemand de beslissing wordt genomen dat die specifieke constatering op dat specifieke 
moment plants moet vinden. 

De tweede sub-variant is die waarbij Rijkswaterstaat de bevoegdheid krijgt om alle 
mulderfeiten te handhaven. Daarvoor kunnen technische constateringsmiddelen gebruikt 
worden, maar de handhaving kan ook door middel van staandehoudingen gebeuren. Waar in 
het vervolg van het onderzoek over staandehoudingen gesproken wordt, wordt gedoeld op 
het geheel van surveilleren, waardoor een overtreding wordt geconstateerd, en het 
staandehouden zelf, om gevolgen aan die constatering te verbinden. 

Bij de derde sub-variant wordt niet alleen de bevoegdheid tot handhaving van mulderfeiten 
naar Rijkswaterstaat overgeheveld, maar ook de bevoegdheid tot handhaving van de 
overtredingen en/of de misdrijven uit de Wegenverkeerswet. 

Wyze van behandeling 
Zoals in het derde hoofdstuk reeds is aangegeven, zal elke variant benaderd worden vanuit 
twee verschillende, doch met elkaar samenhangende, uitgangspunten: het bestuurlijke 
uitgangspunt en het juridische uitgangspunt. In hoofdstuk 5 worden de bestuurlijke aspecten 
per sub-variant besproken. Aan het begin van het hoofdstuk wordt de huidige situatie in kaart 
gebracht (paragraaf 5.2). De beheerder en de handhaver worden besproken als organisatie, 
waarbij aandacht besteed wordt aan organisatievorrn, de voomaamste beleidsdoelen en aan 
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de financien. Daamaast wordt het relevante handhavingsgebied besproken. Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan de verschillende vergelijkingscriteria. Dit zijn aspecten van elke 
sub-variant, aan de hand warn-van de sub-varianten en de huidige situatie onderling 
vergeleken kunnen worden. In paragraaf 5.2 wordt bij elk vergelijkingscriterium besproken 
hoe het in de huidige situatie op elk van deze punten gesteld is. De volgende paragrafen — 
5.3, 5.4 en 5.5 — bevatten elk de bespreking van een sub-variant. Aan het eind van elk van 
deze paragrafen worden de kansen en risico's van de desbetreffende sub-variant samengevat. 
Ten slotte bevat paragraaf 5.6 de conclusie, waarin de verschillende sub-varianten en hun 
gevolgen in onderlinge samenhang worden besproken. Daarnaast bevat paragraaf 5.6 een 
schematische weergave van de voor de variant ontdekte kansen en risico's. 

In hoofdstuk 6 worden de juridische aspecten van bestuurlijke verkeershandhaving 
besproken, te beginnen met de huiclige situatie. Vervolgens wordt in dit hoofdstulc de 
toekomstige situatie per sub-variant besproken, en wel in de paragrafen 6.3, 6.4 en 6.5. De 
huidige situatie en de sub-varianten hebben een terugkerende indeling, om zo de 
overeenkomsten en verschillen meer inzichtelijk te maken. Elke paragraaf begint met de 
bespreking van de verkeersvoorschriften zelf. Vervolgens wordt gekeken naar het toezicht en 
de opsporing. Daarna volgt bespreking van de wijze van sanctie-oplegging en de 
rechtsbescherming. Bij de verschillende sub-varianten wordt per onderdeel aandacht besteed 
aan de vraag of wijzingen nodig zijn wanneer bestuurlijke verkeershandhaving doorgang zou 
vinden. Tot slot van elke sub-variant worden de kansen en risico's samengevat. Paragraaf 
6.6 bevat een algehele conclusie waar de verschillende sub-varianten en hun gevolgen in 
onderlinge samenhang worden besproken. 

Het laatste hoofdstuk van deel II is hoofdstulc 7. In dit hoofdstuk wordt een meer algemene 
beschouwing ten aanzien van het besprokene gegeven. Daamaast bevat hoofdstuk 7 een 
integrale eindconclusie, waarin de conclusies van de hoofdstuldcen 5 en 6 in onderling 
perspectief bezien worden. 
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Hoofdstuk 5 
Bestuurlijke aspecten van bestuurlijke verkeershandhaving op 
het hoofdwegennet 

5.1 	Inleiding 
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In dit hoofdstuk worden de bestuurlijke aspecten van bestuurlijke verkeershandhaving 
beschreven en geanalyseerd voor de eerste variant. Bij variant A wordt de overdracht van de 
bevoegdheid tot het verrichten van verkeershandhaving op het hoofdwegennet van het KLPD 
naar Rijkswaterstaat onderzocht. Nadat de huidige situatie is beschreven (paragraaf 5.2), 
worden drie vorrnen van bestuurlijke verkeershanclhaving op het hoofdwegennet behandeld: 
de overdracht van technische registratie van mulderfeiten, (paragraaf 5.3) de overdracht van 
handhaving van mulderfeiten (paragraaf 5.4) en de overdracht van de overige feiten uit de 
Wegenverkeerswet. Tot slot worden de kansen en risico's van de verschillende sub-varianten 
met elkaar vergeleken in de conclusie (5.7). Dit gebeurt in de vorm van een tabel waarin alle 
kansen en risico's staan opgenoemd. 

5.2 	Beschrijving huidige situatie 

De huidige situatie wordt beschreven aan de hand van het relevante handhavingsgebied en 
aan de beheerder en handhaver van het hoofdwegennet. Tevens wordt aandacht besteed aan 
de vergelijkingscriteria. 

5.2.1 	Relevant gebied: Hoofdwegennet 

Onder het hoofdwegennet wordt in dit rapport verstaan: alle A-wegen', de autosnelwegen. 
Naast de A-wegen heeft Rijkswaterstaat ook enkele N-wegen 2  in haar beheer. Deze wegen 
behoren ook tot het hoofdwegennet, maar zijn vaak autowegen, geen autosnelwegen 3 . Op de 
A-wegen is het KLPD de handhaver, op de N-wegen de regiopolitie. Uitgangspunt voor 
variant A is het taakgebied van het KLPD: doorgaande autosnelwegen van het 
hoofdwegennet. De autosnelwegen beslaan 2.236 kilometer, waarvan 13 kilometer binnen 
de bebouwde kom 5 . Op deze wegen wordt veelal 100-120 kilometer per uur gereden. Nabij 
steden en dorpen kan de snelheid afzakken tot 70 km/u. Op deze wegen wordt de top 4 van 
geregistreerde delicten gevormd door: snelheidsovertredingen, het niet dragen van 
autogordels, overtredingen met betrekking tot de APK-keuring en het rijbewije. 

5.2.2 	Beheerder: IVkswaterstaat 

De beheerder van het hoofdwegennet is Rijkswaterstaaf. Rijkswaterstaat is een onderdeel 
(directoraat-generaal) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De minister is dan ook 
direct verantwoordelijk voor de taakuitvoering en het beheer van Rijkswaterstaat. De 
beheerder wordt besproken aan de hand van de volgende onderdelen: organisatie en taken, 
beleidsdoelen en financien. 

1  Meer specifiek bestaat het hoofdwegennet uit de volgende wegen: de Al, A2, A4, A6, A7, A8, A9, A10, Al2, 
A13, A15, A16, A17, A18, A20, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A44, A55, A58, A59, A67, A73, A76, A77, 
A79, A325. Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, website, augustus 1999. 
2  De N-wegen die bij het hoofdwegennet behoren en in beheer zijn bij Rijkswaterstaat zijn: N23, N27, N31, N33, 
N34, N37, N46, N48, N57, N58, N59, N60, N61, N69, N273. Bron: Meerjarenprogramma Infrastructuur en 
Transport, 1998-2002, ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het aantal kilometers wegdek bedraagt 998. 
3  Bijlage 1, Wet herverdeling wegenbeheer. 
4  Het totaal aantal kilometers wegen dat in beheer is bij het Rijk is 3.216. Actuele wegenlijst, AVV, 1999. 
5  Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Cijfers CBS, 1997. Actuele wegenlijst, AVV, 1999. 
6  Tobias statistieken, Korps Landelijke Politiediensten, 1999. 
7  Zie ook bijlage 1 bij de Wet herverdeling wegenbeheer. 
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5.2.2.1 Organisatie en taken 
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Ftijkswaterstaat is het uitvoerend orgaan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De 
that( van het ministerie van Vericeer en Waterstaat vloeit voort uit de passage in de Grondwet 
die 'de zorg voor de bewoonbaarheid van het land' tot zorg van de overheid verklaare. 
Binnen het ministerie zijn beleid en uitvoering organisatorisch gescheiden 9. Naast een 
algemene leiding zijn er de directoraten-generaal die de beleidsonderdelen vormen. De 
diensten van het ministerie zijn de uitvoerende organen. Verder zijn er centrale diensten 
(stafonderdelen), en de overleg- en adviescommissies, instellingen en vertegenwoordigingen 
in het buitenland' °. De hoofddirecties zijn ingedeeld volgens de beleidstaken". 

Rijkswaterstaat kent enkele stafafdelingen en de volgende directies: water, uitvoering en 
kennis, alien beleidsonderdelen. Daamaast zijn er de uitvoerende onderdelen: regionale 
directies en diensten, bouwdienst en enkele specialistische diensten. De uitvoering is 
territoriaal gedecentraliseerd. De regionale directies, onderdeel van Rijkswaterstaat' 2, zijn 
uitvoeringsinstanties. In principe hebben de regionale directies geen beleidsbevoegdheid. 
Toch hebben de regionale directies een mime mate van beleidsvrijheid, waardoor veel beleid 
wordt voorbereid op gedeconcentreerd niveae. 

De taalc van de directie uitvoering van Rijkswaterstaat is onder andere: 
programmamanagement en lcwaliteitsborging voor aanleg, beheer en onderhoud en 
bediening van de hoofdwegen. Hier komt duidelijk de taak als beheerder van het 
hoofdwegennet naar voren. De regionale directies hebben de volgende kemtaken: de strijd 
tegen te veel water, de zorg voor voldoende en schoon water en de zorg voor voldoende en 
goede hoofd- en waterwegen. Vaak wordt er een droge en een natte poot van Rijkswaterstaat 
onderscheiden, wat ook organisatorisch is gerealiseerd binnen de regionale directies". 

Rijkswaterstaat is deelnemer aan het VERDI-aldcoord's (Verkeer en vervoer: regionaal, 
decentraal en integraal) Dit alckoord tracht een bottum-up verkeers- en vervoersbeleid te 
realiseren. Hierbij is een sterk coordinerende rol weggelegd voor de provincies. In het 
alckoord slant wederzijdse rechten en plichten beschreven. Het aldcoord is een 
bestuursovereenkomst, het ministerie schaart het onder de vorm decentralisatie. 

5.2.2.2 Beleidsdoelen 

Specifieke beleidsdoelen voor Rijkswaterstaat zijn: het toezicht over de waterstaat, de 
behandeling van waterstaatsaangelegenheden van rijksbelang, waaronder de zorg voor de 

8  Artikel 21 Grondwet voor het Koninlcrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815, laatstelijk gewijzigd in Stb, 
1999, nr. 135. 
9  Ook in de begroting is deze scheiding doorgevoerd. De lasten voor de uitvoering staan op een aparte begroting 
van het Infrastructuurfonds, de kosten voor anticiperend onderzoek en beleidsvoorbereiding staan op de begroting 
van het ministerie. Voor het terrein van RWS dat het water beslaat is alles opgenomen op de V&W begroting. De 
begroting van het Infrastructuurfonds is daarmee een goede afspiegeling van de geldstroom voor beheer van het 
wegennet. 
I°  Eon en ander is terug te vinden in het organisatieschema van het ministerie van V & W, bijlage 1 
II  Goederenvervoer, Personenvervoer, Rijlcswaterstaat, Rijksluchtvaartdienst, Telecommunicatie en post en het 
KNMI. 
12  Zie het organisatieschema van Rijkswaterstaat in bijlage 2. 
13  Informatie: informanten, bijlage 1. Van Twist, Bagchus en Verhaak, Kerndepartementen op afstand, Eburon, 
Delft, 1996. 
14  Een organisatieschema kan moeilijk worden gemaakt, daar de organisatie-indeling verschilt per regionale 
directie. Wel hebben de regionale directies zonder uitzondering ten afdeling waar men voornamelijk beleidsmatig 
bezig is met verkeer en vervoer, en zijn Cr verder de afdelingen water en wegen. De benamingen en omvang van 
deze afdelingen verschillen, naar de eisen die het gebied stelt. 
13  Ministerie van Verkeer en Waterstaat, maart 1999. 
16  De afdwingbaarheid van de gemaalcte afspraken in een bestuursovereenkomst wordt van verschillende kanten 
betwijfeld. 



Hoofddoel 	Subdoelen 

Bereikbaarheid en 	- Verkeersmanagement 
doorstroming 	- Aanbrengen dynamische route-informatiepanelen 

- Beter verkeersgedrag 
- Inhaalverbod vrachtwagens 
- Incident-management 
- Toeritdosering 
- Innovatie in verkeersgeleiding 

Veiligheid 

	

	- Aanleg duurzaam veilige lcruisingen 
- Innovatie in verkeersgeleiding 
- Beter verkeersgedrag 
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Tabel 5.1: doelstellingen van Rijkswaterstaat ten aanzien van het verkeer 19  

5.2.2.3 Financial 
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beveiliging van het land tegen het water, de waterhuishouding in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin, de scheepvaartwegen en havens, de landwegen en oeververbindingen en 
een veilige en vlotte verkeersafwikkeling te water en op de weg". De beleidsdoelen die met 
name met betreldcing tot wegverkeer gelden zijn: verbetering van de bereikbaarheid en 
doorstroming en verhoging van de veiligheid' 8.. In onderstaande tabel worden een aantal 
subdoelen van de organisatie weergegeven: 

In deze sub-paragraaf komen de financien van de wegbeheerder aan de orde. Besproken 
wordt van wie de beheerder zijn budget verkrijgt en hoeveel van het budget wordt gebruikt 
voor het beheer van de wegen. Ook de manier waarop het geld wordt verstrekt is belangrijk. 
De bedragen zullen niet gedetailleerd worden besproken, maar globaal worden behandeld. 

Rijkswaterstaat is onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en staat dan ook 
op diens begroting. Binnen het totale budget van Verkeer en Waterstaat vormt 
Rijkswaterstaat een grote post. RWS staat voor 47,1% van de uitgaven, ongeveer 7 miljard". 
Het geld dat rijkswaterstaat ontvangt komt voomamelijk uit het Infrastructuurfonds en het 
FEs .n 22 

Binnen de begrotingen en rekeningen van Rijkswaterstaat is voor een deel onderscheid 
gemaalct tussen droog en nat. De kosten die voor het beleid en onderzoek worden gemaalct 
zijn echter niet gesplitst 23 . Hierdoor kan weinig gezegd worden over de precieze kosten voor 
wegbeheer. Wel kan gezegd worden dat de grootste uitgaven van Rijkswaterstaat liggen in 
de aanleg van wegen, en het beheer en onderhoud van de wegen (droog). Deze staan voor 1,1 
miljard op de begroting. Dat is ongeveer 16% van de uitgaven van Rijkswaterstaat". 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat tracht te sturen op output. Een onderdeel van de 
bedrijfsvoeringsfilosofie is dat de uitgaven worden doorberekend van opdrachtgevers aan 
opdrachtnemers. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer wordt op verschillende niveaus 
onderscheiden. In de eerste plaats is er de relatie van Verkeer en Waterstaat als 
opdrachtgever en RWS als opdrachtnemer. RWS krijgt een budget ten behoeve van de 
uitvoering. Hierbij gaat het om afspralcen op programma/artikelniveau. 

17  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1999. 
18  Hoofdstuk 3 MIT, 1998; SWAB en Duurzaam veilig 
19  Jaarbericht Rijkswaterstaat, 1998. Dit is een greep uit de maatregelen, deze opsomming is dan ook niet 
uitputtend bedoeld. 
20 Begroting 1999, Verkeer en Waterstaat. 
21  Samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat staan deze beiden voor 14,6 miljard op de begroting van 
het kabinet, op een vijfde plaats: Miljoenennota 1999. 

Financien Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, 1999. 
Balans Rijkswaterstaat, 1998. 

24  Begroting Verkeer en Waterstaat, toelichting Infrastructuurfonds. 
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Het volgende niveau is dat van RWS-hoofdkantoor als opdrachtgever en de regionale en 
specialistische diensten als opdrachtnemers. Afspraken over (deel)programma's en 
artikelonderdelen staan centraal. Ook tussen de diensten onderling ktumen contracten 
worden gesloten". Geld dat voor de uitvoering is bestemd wordt dus geoonnetict. Aan het 
eind van eezt project of begrotingsjaar moet verantwoonding worden afgelegd over het al dan 
niet bereiken van het afgesproken doe. Het ministerie van Vericeer en Waterstaat heeft 
hiermee een financieel sturingsinstnunent. Rijkswaterstaat kan het geld niet vrij besteden. 

5.2.3 	Handhaver: Korps Lan delijke Politiediensten 

Op het hoofdwegennet is het enige landelijke politiekoms actief in de verkeershandhaving: 
het KLPD. Het KLPD wordt besproken aan de hand van de volgende punten: organisatie en 
taken, beleidsdoelen en financien. 

5.2.3.1 Organisatie en taken 

Sinds 1 januari 2000 valt het KLPD onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. De mad 
voor het 1CLPD vormt het bestuurs- en beheerscollege". Zij stelt het beleidsplan, de 
begroting, het jaarverslag en de jaarrekening voor het korps vast. Daamaast verstrelct zij 
inlichtingen over de taak van het KLPD". 

Het korps is onderverdeeld in een korpsstaf, het landelijke recherche team en vijf divisies: 
centrale recherche inforrnatie, ondersteuning, logistiek, en koninklijke en diplomatieke 
beveiliging en mobiliteit". De taken van de divisie mobiliteit zijn: het uitvoeren van de 
politietaak op autosnelwegen, doorgaande vaarwegen, de grote wateroppervlaldcen en de 
Noordzee. Dit valt uiteen in: een meldkamertaalc ten behoeve van alle operationele ICLPD-
diensten, het inwinnen en verspreiden van landelijke verkeersinfommtie, de alanncentmle 
112 mobiele telefonie, koppelcentrale landelijk mobilofoonnet, weggebmikers voorzien van 
verkeersinformatie en verantwoordelijk zijn voor de verkeerscoOrdinatie op nationaal niveau, 
en het zorgen voor verkeersbegeleidingen en voor het verrichten van onderzoek bij 
ongevallen in de burgeduchtvaart". De divisie mobiliteit is de grootste afdeling binnen het 
ICLPD en is onderverdeeld in een aantal stafafdelingen, afdelingen verkeer, afdelingen water 
informatie en coordinatie, project SWAB, en een afdeling bijzondere taken 30 . Ook bier is 
weer een scheiding zichtbaar tussen water en verkeer 3 '. De afdelingen verkeer (Noord-Oost, 
Zuid en Randstad) delen 6 standplaatsen. Vanuit deze standplaatsen worden de surveillances 
gecoOrdineerd. De standplaatsen zijn zo ingedeeld dat het gehele hoofdwegennet snel 
bereikbaar is voor het korps. 

5.2.3.2 Beleidsdoeler. 

In artikel 38 van de Politiewet 1993, zijn de taken en verantwoordelijkheden van het ICLPD 
vastgelegd. Onder art. 38 sub a: "de landelijke en specialistische uitvoering van de 
politietaak" wordt de verkeerstaak op het doorgaande hoofdwegennet geschaard. De 
kemtaken van de divisie, zoals vastgesteld in het jaarplan, zijn: het bevorderen van de 
mobiliteit op de autosnelwegen, het bevorderen van de mobiliteit op vaarwegen, bevorderen 
van de veiligheid op autosnelwegen, vaarwegen en in de lucht, verminderen van de 

25  Onderdeel bedrijfsvoering, Begroting ministerie van verkeer en Waterstaat 1999. 
26  Artikel 39 lid 2 en 3 Politiewet. 
27  Jaarplan 1999, ICLPD. 
28  Zie ook: het organisatiesehema van het KLPD, bijlage 3. Jaarplan KLPD, 1999. 
29  Staatsalmanak 1999. 

Jaarplan divisie mobiliteit, KLPD, 1999. 
31  Zie ook het organisatieschema: bijlage 4 



Beleidsterrein 	Specifieke doelstellingen 
Mobiliteit 	 - 	Politiele bijdrage in de (verdere) uitbreiding van Incident Management 

maatregelen 
- 	Begeleiding van bijzondere transporten, naar verwachting 600 
- 	Maximaal 7500 uren besteden aan de begeleiding van sportevenementen 

Veiligheid 	 - 	Uitvoeren van de reguliere inzet en landelijke acties gericht op speerpunten 
- 	Opstarten van Gericht Verkeers-Toezicht 6 
- 	Opstarten van tenminste een OM-gebiedsproject of een project GVT 
- 	Uitvoeren steekproef snelheidsbegrenzers 
- 	Projectmatig organiseren en inzetten van minimaal 15.000 uur onopvallende 

surveillance 
Milieu 	 - 	Ontwikkelen en uitvoeren van een gerichter toezicht op specitieke 

afvalstromen en transporten 
- 	Uitvoeren van controle op containervervoer tijdens reguliere werkzaamheden 
- 	Drie doelgerichte controles op motorfietsen (geluidsemissie) 

Criminaliteit 	 - 	Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie vormgeven aan PAVLOV 
- 	Een gecoordineerde actie op basis van de Schengenafspraak 
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milieubelasting, bestrijden van de criminaliteit, ondersteunen bij grootschalige 
ordeverstoring en rampen, en het adviseren verstrekken van informatie. 

De verwante beleidsdoelen zijn: het bevorderen van de doorstroming, het bevorderen van de 
veiligheid, tegengaan van milieu-overtredingen op de weg en het bestrijden van de 
criminaliteit op de weg." In het jaarplan van de divisie zijn de doelstellingen uitgewerkt en 
concrete doelen gesteld, bijvoorbeeld 40% minder verkeersslachtoffers. Deze doelstellingen 
worden in onderstaande tabel aangegeven. 

Tabel 5.2: doelstellingen divisie mobiliteit, ten aanzien van het verkeer 34  

5.2.3.3 FinanciEn 

Het totaalbudget van het KLPD bedraagt 476 miljoen". Het grootste deel hiervan komt van 
het ministerie, 391 miljoen 36 . Verder kiijgt het KLPD bijdragen van de ministeries van 
Verkeer en Waterstaat, Justitie en Binnenlandse Zaken gekoppeld aan een bepaald project. 
Tot slot verkrijgt het korps inkomsten door de verkoop van activa en doorberekening van 
salaris. 

Van dit totaalbudget wordt er ongeveer 30% toegewezen aan de divisie mobiliteit, 139 
miljoen37 . Binnen de divisie worden meer taken verricht dan alleen taken die het verkeer 
betreffen. Ook taken op het water en in de lucht vormen belangrijke onderdelen van de 
divisie. Ongeveer 42% van het budget voor de divisie wordt ook daadwerkelijk uitgegeven 
voor het verkeer. Dit bedrag is ongeveer 59 miljoen 38 . Van deze 59 miljoen wordt 75% 
besteed aan personeel, 17% aan exploitatiekosten en 8% aan afschrijvingen". Door de 
handhaving en oplegging van boeten genereert het KLPD ongeveer 72 miljoen4° aan 
boeteinkomsten. Deze worden later echter besproken bij het Centraal Justitieel 
Incassobureau, die de inkomsten ontvange. 

32  Jaarplan divisie mobiliteit, KLPD, 1999. 
33  Jaarplan divisie mobiliteit, KLPD, 1999. 
34  Jaarplan KLPD, 1999. Deze opsomming is niet uitputtend bedoeld, het is een greep uit de verschillende 
doelstellingen. 
35  Bestedingsplan KLPD, 1999. 
36  Begroting ministerie van Justitie, 1999, Miljoenennota 1999. 
37  Jaarplan divisie mobiliteit, 1999. 
38  De financien van het SWAB project zijn hierbuiten gelaten, de financiering verloopt op een moeilijk in de 
begroting te verwerken wijze. 
39  Berekening door de financieel directeur van de divisie mobiliteit van het KLPD. 
40 792.951 x f91,21, aantal overtredingen maal het gemiddeld boetebedrag. Jaarverslag CJIB, 1998. Omdat de 
gegevens aflcomstig zijn van het CJIB zijn de aanleveringen van feiten bij de rechter door het KLPD hier niet in 
meegenomen. 
41 Begroting ministerie van Justitie, 1999. 
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Het korps krijgt haar geld voor het grootste deel in de vonn van een lump sum. Dit wit 
zeggen dat het KLPD een bepaald bedrag ontvangt, maar dat het koms dat zelf moet 
verdelen over de verschillende taken. Deze lump sum is bestemd voor de reguliere 
taakuitvoering. Naast deze algemene bijdrage ontvangt het korps ook nog een aantal 
geoormerkte budgetten voor specifieke doeleinden. Hierbij valt te denken aan projecten als 
het SWAB. In deze geoomwrIcte gelden valt een prildcel te ontdeldcen. Deze gelden worden 
verstrelct met een resultaatverplichting. De doeluitkeringen vormen echter maar een klein 
onderdeel van het budget van het ICLPD. De opbrengsten van de handhaving gaan naar de 
Stmt. Een prildcel tot handhaven door terugploegen van de opbrengsten is er niet. 

De bijdrage van het ministerie en de doeluitIceringen warden verdeeld over de divisies. De 
verdeling verschilt per onderdeel, de onderdelen zijn: personele bijdrage, exploitatiebijdrage 
en investeringsbijdrage. De personele bijdrage wordt vastgesteld door de budgetsterkte van 
de divisies te bepalen. De budgetsterkte is vastgesteld op basis van de goedgekeurde 
formatie plus doeluitkeringen minus een budgettaire bloldcade". In sterke mate is de 
fommtiesterkte de maatsstaf. 

5.2.3.4 Centraal Justitieel Incassobureau 
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Het Centraal Justitieel Incassobureau, is het incassobureau voor het ministerie van Justitie. 
Dit orgaan is verantwoordelijk voor het innen van de boetes die op grond van de Wet 
Administratiefrechtelijke Handhaving van het Verkeer (WAHV). Het CJI13 is een agentschap 
van het ministerie van Justitie, onder het directoraat-generaal preventie, jeugd en sancties". 
Voor het orgaan geldt de volledige ministeriele verantwoordelijkheid. Binnen de organisatie 
is er beheersvrijheid. Tussen het ministerie en het CJIB is een goed contact, veel zalcen 
worden onderling overlegd en voorbereid". Het CJIB is de uitvoeringsorganisatie die de 
boetes int. Doordat zij zich interactief opstelt", is er contact met de handhavers. Het CJIB 
bezit veel informatie en wisselt deze ook uit met andere instanties". Het CJIB breidt haar 
uitvoeringswerlczaamheden dan oak uit. Zij int de Belgische boetes voor Nederlandse 
ingezetenen en verricht werk voor landelijk coardinatiepunt arrestatiebevelen. Daamaast 
gaat het CJIB in de toekomst wellicht een rol spelen in het kader van de politietransacties. 
Het CJIB is een sterk gespecialiseerde instantie en kan zich daardoor verdiepen in haar taak, 
een zogenaamde 'een-taalc-organisatiet. 

Het CJIB is opgericht in het kader van de Wet Mulder, om de inning van de boetes 
efficienter en effectiever te doen laten verlopen. Ormeweer constateen in haar proefschrift, 
dat het CJIB in zijn doelstelling is geslaage. De efficientie en effectiviteit zijn in latere 
jaren alleen nog maar groter geworden. Het percentage van betaling bij de initiele 
beschildcing is (sinds 1994) gestegen, van 81,6% in 1994 naar 89,3% in 1998 48 . Ook 
constateert het CJIB een duidelijk handhavingseffect. De gemiddelde boeteopbrengst is al 
jaren redelijk stabiel, terwij1 er twee keer een boete-indexering van 10% heeft 
plaatsgevonden en de parkeerboetes en alcoholboetes sterk zijn verhoogd. 1-fieruit valt een 
handhavingseffect waar te nemen. In de laatste jaren is het aantal constateringen gestegen, 
maar er worden minder zware delicten gepleegd, het boetebedrag wordt lager. Meer mensen 
rijden te hard, maar de overtredingen die warden begaan zijn minder zwaaf. 

42  Meer hierover vindt u in het bestedingsplan van het KLPD, 1999. 
43  Miljoenennota 1999. 
44 Infommtie: informanten, bijlage 1. 
45  Er zijn binnen het CJ1B drie accountmanagers die zich specifiek bezig houden met relatiebeheer, onderverdeeld 
in drie categorieen: politic, openbaar ministerie en zittende magistratuur, penitiaire inrichtingen en deurwaarders. 
Zie ook het organisatieschema, bijlage 5. 
46  Informatie: inforrnanten, bijlage 1. Jaarverslag CJM, 1998. 
42  A.W. Onneweer, Effecten van bestuurlijke boetes, Kluwer, Deventer, 1997. 
49  Jaarverslagen CJ1B, 1994, 1998. 
49  Jaarverslagen OM. 1nformatie: informanten, bijlage I. 



Variant A, Bestuurlijke aspecten 

De inning van de boete door het CJIB is voor het grootste deel geautomatiseerd. De inning 
van een mulderbon kost slechts acht gulden. Er zijn diverse aangevers", verdeeld over de 
politieregio's. Voor het CJIB is het geen probleem om andere of meer aangevers te 
verwerken, de organisatie kan door de automatisering snel meegroeien met de omgeving". 
Het ICLPD leverde in 1998 792.951 sancties aan", waarvan 722.348 snelheidsovertredingen, 
79 parkeerboetes, 1.052 roodlicht overtredingen en 69.472 overige overtredingen". Het 
totaal bedrag aan boetes is ongeveer 72 miljoen. 11.7% van deze overtredingen is door 
middel van staandehouding geconstateerd". Een complicerende factor in de aanlevering door 
het KLPD is, dat het KLPD in het natmject geen bevoegdheden heeft. Het KLPD kan het 
dwangtraject niet zelf uitvoeren omdat deze organisatie alleen het hoofdwegennet tot 
taakgebied heeft". Het dwangtraject speelt zich af in het taalcgebied van de regiokorpsen. 
Het CJIB is daarom afhankelijk van de regiokorpsen om de dwangtrajecten voor boetes die 
door het KLPD zijn opgelegd, af te handelen. 

5.2.4 	Vergelijkingspunten in de huidige situatie 
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Het vergelijkingskader wordt voor de huidige situatie beschreven om een goede vergelijIcing 
mogelijk te maken met de sub-varianten. De verschillende vergelijkingspunten komen 
afzonderlijk aan de orde. Zij worden behandeld in de volgorde van indeling in de 
hoofdgroepen: extern toezicht op de handhaver, kwaliteit ten aanzien van de handhaving, 
handhavingsprestatie en totaaleffecten. De vergelijkingspunten worden behandeld op de 
wijze zoals aangegeven in hoofdstuk 3. 

5.2.4.1 Aansturing van de handhavende organisatie 

Het eerste te bespreken element van aansturing is de beslisbevoegdheid die de 
verantwoordelijke minister heeft binnen het KLPD. Het KLPD is een agentschap en daarmee 
is de minister volledig politiek verantwoordelijk voor de beslissingen van het korps. Het 
beleid wordt binnen het korps gevormd in de planning en control cyclus, daardoor ligt het 
accent veelal op het beheer". Het beheer van het korps is in handen van de minister. De mad 
voor het ICLPD stelt de begroting en het beleidsplan vast. De minister is echter ook 
vertegenwoordigd in de mad (niet als beheerder). De minister heeft op die manier een grote 
beleidsbepalende bevoegdheid.". Op basis van artikel 3 van de Wet Mulder houdt de officier 
van justitie toezicht op de handhaving. De officier heeft de bevoegdheid om beleidsregels te 
stellen. Op basis van de gezagsverhouding heeft de officier ook toezicht op de handhavende 
organisatie". De officier heeft in potentie, grote invloed op het beleid van het korps. Zoals 
reeds in de vorige paragraaf werd aangegeven is birmen het KLPD weinig beleidsvrijheid". 

De financiele aansturing verloopt als volgt. Het korps krijgt voor een deel specifieke, 
doelgebonden uitkeringen, dit is echter maar 8% van het geheel van haar inkomstee. Via 
deze doelgebonden uitkering kan sturing plaatsvinden. Het overige deel van haar inkomsten 
(81%) een algemene bijdrage voor de reguliere taakuitoefening. Het korps dient zelf zorg te 
dmgen voor de verdeling van de algemene bijdrage over de verschillende taken. Wel moet de 

50 Aangevers bij het CJIB zijn de politiekorpsen en andere Idanten die hun processen verbaal door het CJIB laten 
innen. 
51  Informatie: informanten, bijlage 1. 
52  Jaarverslag CJIB, 1998. 
53  Hierbij gaat het om de eerder genoemde top vier van overtredingen, minus de snelheidovertredingen. 
54  Jaarverslag CJIB, 1998. 
55  Informatie: informanten, bijlage 1. 
56  ICPMG Management Consulting, De besturing van het KLPD, Den Haag, 1998. 
57  Informatie: informanten bijlage 1. 
58  De officier stelt de vervolging in voor strafrechtelijke feiten. In deze hoedanigheid heeft hij ook invloed op het 
beleid van het korps. 
59  KPMG Management Consulting, De besturing van het KLPD, Den Haag, 1998. 
60 Bestedingsplan ICLPD, 1999. 
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mad de begroting vaststellen en de minister de begroting goedkeuren 61 . De sturing via de 
financien is, althans voor het lump sum deel, minder sterk, omdat de goedkeuring pas 
achteraf plaatsvindt. 

Tot slot is de controle over de informatie van belang. Hierbij gaat het erom of een plicht tot 
verslaglegging bestaat, en in hoeverre de verantwoordelijke minister de handhaver een 
sanctie op kan leggen als niet is voldaan aan de verplichtingen en verwachtingen. Het ICLPD 
dient jaarlijks een forrnatieplan, een begroting, een jaarrekening, een beleidsplan en een 
jaarverslag af te leveren. Deze documenten worden vastgesteld door de mad voor het 
KLPD". Iedere zes jaar dient de mad tevens een rapport over de taakvervulling van het 
ICLPD aan de minister uit te brengen". De minister dient in te stemmen met deze stukken. 
Indien de minister zijn instemming niet verleent, worden de Staten-Generaal en de mad 
ingeliche. 

Bij ministerieel besluit" kunnen de op het korps van toepassing zijnde comptabele regels 
worden vastgesteld'. Deze regels hebben betreklcing op de instelling van het agentschap" en 
de invoering van het baten-lasten stelsel, via de voorhangprocedure. Bij de behandeling in de 
kamer is besloten vooralsnog geen bijzondere regels te stellen. Dit houdt in dat er een baten-
lasten stelsel van toepassing is. Toezicht vindt plaats via de financiele weg. 

5.2.4.2 Verantwoording aan de burger 

Binnen het KLPD is geen democratische vertegenwoordiging. De korpschef wordt benoemd 
en ook de mad wordt benoemd. Verder is de minister, de beheerder van het korps ook geen 
democratisch gekozen lichaam. Het eerste democratisch gekozen lichaam in de aansturing 
van het KLPD is de Tweede Kamer. De keten ziet er als volgt uit: 

medewerker 
verkeer Horl 

divisie 
mobiliteit Hol 

5.2.4.3 Deskundigheid van de organisatie 

ICLPD 41 read voor 141 minister 
het ICLPD 	van Justitie 
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H•I 
Tweede 
Kamer 

Het aantal schakels is 5. De Kamer kan vragen stellen over het functioneren van het KLPD, 
aan de minister, de minister is volledig verantwoordelijk. De democratische afstand van de 
burgers tot het ICLPD loopt via de Tweede Kamer, de afstand is dus groot. 

De taken van het Kmps staan in artikel 38 van de Politiewet. De organisatie heeft zelf een 
lijst met kemtaken samengesteld. Deze worden korpsbrede beleidsthema's genoemd. Het 
gaat om: 
- mobiliteits- en verkeersveiligheidsbevordering 
- criminaliteitsbestrijding 
- milieuwethandhaving 
- openbare ordehandhaving en rampenbestrijding 
- persoonsbeveiliging 
- logistieke dienstverlening 
- infommtietechnologische ontwildceling en ondersteuning 
- toepassen van innoverende technologies. 

61  Artikelen 39 en 41 van de Politiewet. 
62  Artikel 39 lid 1 Politiewet. 
63  Artikel 40 lid 7 Politiewet. 
64  Artikel 41 lid 2 Politiewet. 

Artikel 70 Comptabiliteitswet. 
66  Artikel 41 lid 3 Politiewet, ook artikel 73 Comptabiliteitswet. 
67  Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1995-1996,23 182, nr. S. 
68  B&A Groep, Evaluatie taakuitvoering KLPD, Den Haag, 1998. 



Variant A, Bestuurlijke aspecten 

De verkeerstaak wordt beschouwd als kemtaak en staat boven aan de takenlijst. De divisie 
mobiliteit is de grootste divisie van het korps" en kent een breed takenpalcket. Naast verkeer 
zijn ook milieu- en criminaliteitshandhaving taken van de divisie mobiliteit. Tijdens het 
hanclhaven van het verkeer, wordt recht gedaan aan de algemene politietaak: wanneer enig 
ander stmfbaar feit wordt geconstateerd, wordt daarop gereageerd. 

De politie is een handhavende organisatie bij uitstek, de organisatie is er geheel op ingericht. 
Ervaring met handhaving is dan ook ruimschoots aanwezig. Ter vervulling van de 
handhavingstaalc mag het KLPD deskundig geacht worden. De informatie die nodig is om 
het handhavingsgebied goed te kunnen inschatten is aanwezig binnen het KLPD. 

5.2.4.4 Deskundigheid ten aanzien van de handhaving 

51 

In de huidige situatie is het KLPD de handhaver. Het korps maakt onderdeel uit van de 
politie, de politie is opgericht om in de handhaving van het recht te voorzien. De politie heeft 
van oudsher handhavende taken". De organisatie is ingesteld op handhaving. Individuele 
deskundigheid van politie-ambtenaren hangt samen met opleidingseisen. Er verschil tussen 
de eisen die gelden voor ambtenaren die belast zijn met staandehouding en ambtenaren die 
belast zijn met technische registratie. De ambtenaren die belast zijn met staandehouding zijn 
de 'gewone' agenten, zij hebben een politieopleiding genoten. De medewerkers 
verkeer/motorondersteuning worden betaald overeenkomstig schaal 7 71 • Het verwisselen van 
de radarfilms wordt gedaan door politieassistenten B. Dit zijn medewerkers gericht 
verkeerstoezicht. Zij leveren de films af bij de centrale proces verbaal-verwerking. De 
politieassistenten B worden betaald overeenkomstig schaal 4, de vereiste opleiding is 
LBO/MAVO en een opleiding voor het verkiijgen van de opsporingsbevoegdheid op het 
taakgebied". De politieassistenten B zijn bijzonder opsporingsambtenaar. De centrale pv-
verwerking verwerkt de staandehoudingen en de technische constateringen en geeft deze 
door aan de afnemer, het CJIB en het openbaar ministerie. Deze ambtenaren hebben een 
MAVO-opleiding nodig, en een specifieke opleiding om hun beperkte 
opsporingsbevoegdheid te verkrijgen. Deze opsporingsbevoegdheid hebben zij, omdat soms 
telefonisch een aanvullend verhoor moet worden gehouden. Voor het verwerken van de pv's 
is de opsporingsbevoegdheid niet vereist. Op dit moment is het 1CLPD bezig om het aantal 
medewerkers bij de pv-verwerking, dat die opsporingsbevoegdheid nodig heeft, tot een 
minimum terug te brengen. Zij worden betaald overeenkomstig loonschaal 5 ". Buiten de 
bovenstaande meest voorkomende ambtenaren zijn er nog politieambtenaren die ingezet 
worden voor speciale taken en het leidinggeven binnen de divisie. 

Het aantal ambtenaren binnen de divisie mobiliteit die zich bezig houden met het verkeer 
wordt weerge2,even in fte's. De verkeersafdelingen hebben 400 fte waarvan 43 stafleden, de 
centrale pv-verwerking heeft 34 fte, motorondersteuning en gericht verkeerstoezicht hebben 
68 fte, de medewerkers voor technische registratie hebben 17 fte. De leidinggevenden zijn 
bij deze aantallen inbegrepen. De algemene stafafdelingen voor de divisie zijn niet bij het 
aantal inbegrepen. Naast de medewerkers die zich met het verkeer bezighouden, zijn er de 
medewerkers die zich bezighouden met het SWAB-project". Deze worden mede bekostigd 
vanuit RWS" . 

69  Jaarplan en bestedingsplan KLPD, 1999. 
7°  Elzinga, Van Rest en De Valk, Het Nederlandse politierecht, Zwolle, 1995. 
71  FIF (Functie Informatie Formulier)-bundel divisie mobiliteit, KLPD, stafafdeling personeel en organisatie, 
1998. 
72  FIF-bundel divisie mobiliteit, ICLPD, stafafdeling personeel en organisatie, 1998. 
73  FIF-bundel divisie mobiliteit, ICLPD, stafafdeling personeel en organisatie, 1998. 
74  Formatiebeschikking, 112 ambtenaren, waarvan 32 stafmedewerkers visie mobiliteit, KLPD, stafafdeling 
personeel en organisatie, 1999. 
15  112 ambtenaren, waarvan 32 stafmedewerkers 

Bestedingsplan ICLPD, 1999. 
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5.2.4.5 Aanwezige mogelijkheden voor effectiviteit en doelbereiking 

Variant A, Bestuurlijke aspecten 

Er zijn verschillende methoden om realisering van de verschillende beleidsdoelen te 
bereiken: handhaven, infrastructurele oplossingen, verschillende manieren van constateren, 
etc. Bij dit aspect zal gemeten worden wat de nicest waarschijnlijke beleidskeus voor een 
methode zal zijn. Hiervoor worth bekeken waar de verschillende bevoegdheden liggen. 
Onderlinge afstemming van verschillende methoden leidt tot het beste effect". Hiervoor 
zouden de bevoegdheden in een optimale situatie in den hand moeten zijn. Als dit niet het 
geval is dient afstemming plants te vinden met een andere organisatie, wat de effectiviteit 
niet verbetert. Tot slot is van belang of de doelstellingen van de organisatie overeenstemmen 
met de doelstellingen van het beleid. Ofwel: is de betreffende instantie in staat om een goede 
afweging te malcen in het kader van de beleidsdoelstellingen. 

Eerst wordt gekeken naar de bevoegdheden op het eerste niveau: de keus om te gaan 
handhaven of om de infrastructuur aan te passen. In de huidige situatie ligt dit vrij 
gecompliceerd. In eerste instantie dient het korps de maximumsnelheden en andere 
overtredingen te handhaven op basis van bun wettelijke bevoegdheid daartoes. Deze 
snelheden en andere feiten zijn afgestemd op eisen voor veiligheid en optimaal beheer van 
wegen. De politic kan niet besluiten om een infrastructurele aanpassing te maken. De 
wegbeheerder, Rijkswaterstaat, kan dat wel". Dit wil zeggen, de infrastructurele 
aanpassingen zijn reeds vastgelegd in plannen betreffende de ruimtelijke ordening, en 
daarmee gebonden aan regels, ook in het kader van Duurzaam Veilig verkeer. De 
wegbeheerder kan echter niet besluiten om in plaats van een infrastructurele aanpassing meer 
te gaan handhaven op het wegdeel. Als er dus een bepaalde maximumsnelheid geldt, en men 
rijdt veel te hard, treden RWS en ICLPD in overleg om te zien wat de beste oplossing is. 
Rijkswaterstaat kan verzoeken om handhaving. De OvJ maalct de richtlijnen voor 
handhaving. In de pralctijk vindt in deze situatie overleg plaats. Hierbij geldt dat RWS zijn 
best moet doen om het wegvak emit te laten zien als een wegvak met een bepaalde snelheid 
(geen vierbaansweg waar maar 60 lcm/u gereden mag worden)". Voor de inrichting en 
corresponderende snelheidslimieten bestaan landelijke regels (Duurzaam Veilig). De keus 
tussen handhaven of aanpassing van de weg behoeft afstemming tussen beheerder en 
handhaver. 

Het volgende niveau dat wordt bekeken is het niveau van de handhaving zelf de keus voor 
een bepaalde methode of een bepaald feit. In de huidige situatie liggen beide bevoegdheden 
in dezelfde hand. Het ICLPD houdt bij het surveilleren rekening met de technische 
registratie. Dit is vastgelegd in haar taakstellingen". Het KLPD treed in overleg met 
Rijkswaterstaat over de plaatsing van de radarkasten (daarvoor dient een vergunning 
afgegeven te worden). Ook bier moet bedacht worden dat de OvJ op grond van artikel 3 
WAHV beleidsregels kan stellen inzake de handhaving. Om een effectief handhavingsbeleid 
te kunnen voeren, dient tussen verschillende instanties afstemming plants te vinden. Op basis 
van het landelijke politiebeleid wordt de nadruk bij de handhaving gelegd op het constateren 
van snelheidsovertredingen, gordeldraagplicht en alcoholcontrole". 

77  Vergelijk Klok en Van den Doelen, Overheidsbeleid 1998, voor het belang van een uitgelciende 
instrumenterunix. 
78  Wettelijke verkeerstaak ICLPD, artikel 38 Politiewet. 
99  Behoort tot haar taak, het zorgen voor voldoende en veilige wegen. 

Informatie: inforrnanten, bijlage I. 
Si Naast de eigen surveillance op de weg, zijn er veel specialistische opsporingsdiensten die ook surveilleren en 
mogen staandehouden, bijvoorbeeld de douane, milieu-inspectie, Rijksverkeersinspectie, AID enzovoorts. Ook 
met deze organisaties voert het ICLPD overleg, om onnodige opstoppingen en chaos te voorkomen. Deze 
organisaties blijven bier buiten beschouwing. 
82  Jaarplan, divisie mobiliteit, KLPD, 1999. 
83  Dit zijn due van de vijf speerpunten, de andere komen niet of nauwelijks voor op het hoofdwegennet. 
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Het KLPD geeft hoge prioriteit aan verkeershandhaving." Van de verschillende hoofddoelen 
wordt het meeste aandacht besteed aan de veiligheid. Ook het verkeersbeleid heeft veiligheid 
als hoofddoelstelling. De doelstellingen van de organisatie en de doelstellingen in het beleid 
komen overeen. Bij het KLPD ligt het accent op de veiligheid op de weg. De organisatie kan 
daannee no ,afstemming een afweging maken waarmee de beleidsdoelstelling zo effectief 
mogelijk kan worden gediend. 

5.2.4.6 Afstemming van beheer en handhaving 

Rijkswaterstaat en het KLPD werken veelal samen in diverse projecten. SWAB is hiervan 
een voorbeeld". In het kader van SWAB vindt overleg plaats op centraal niveau en tussen de 
verschillende SWAB-teams van de politic en de diensticringen van Rijkswaterstaat". Naast 
dergelijke landelijke projecten vindt overleg plants op feitelijk niveau. Het gaat dan om 
zaken als plaatsing van de verkeerstekens" of regionale projecten. Overleg en afstemming 
vinden dus plants op centraal en operationeel niveau 88 . 

Overleg op het centrale, landelijke niveau wordt gevoerd vanuit de ministeries en het 
kabinet. Bij de uitwerking in een projectgroep zijn deskundigen van beide organisaties 
betrokken. Het gaat dan om vertegenwoordigers van de organisatie als geheel, moeilijk te 
plaatsen onder een afdeling. De overlegketen is, formed l redenerend, clan als volgt: 

KLPD 

centrale 
afdeling 
RWS 

medewerker 
dienstkring 
of regionale 
directie 

plaatselijk 
team KLPD 

vertegenwoordigers 
KLPD 

RWS 

dienstkring/ 
regionale 
directie 

vertegenwoordigers 
KLPD 

RWS 

ministerie 
van Verkeer 
en Waterstaat 

projectgroep 

Het aantal organisatieschakels is 4. Een gevolg van het werken in een projectgroep is dat de 
uitkomsten van het overleg nog binnen de eigen organisatie moeten worden doorgevoerd. 
In geval van overleg op centraal niveau buiten een projectteam ziet de keten er als volgt uit: 

ministerie 
van Verkeer 
en 
Waterstaat 

project-
groep 

KLPD 

Het aantal organisatieschalcels is 4. Hier wordt echter een overstap gemaakt naar een andere 
organisatie (weergegeven met een lijn). Dit is een zwaardere stap dan een stap binnen de 
eigen organisatie. Indien spralce is van een projectgroep, leidt afstemming op operationeel, 
lokaal niveau tot de volgende keten: 

Het aantal organisatieschakels is 4. 
Overleg op gedeconcentreerd niveau, zonder een projectteam leidt tot de volgende keten: 

KLPD 

vertegenwoordigers 
RWS 

divisiehoofd 
KLPD 

vertegenwoordigers 
regionale directie RWS 
of dienstkring 

divisie 
mobiliteit 

4--I 

afdeling 
verkeer 

RWS 
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regionale 
directie of 
dienstkring 

teamchef 
in de regio 

84  Zie paragraaf 5.2.3. 
Zie bijvoorbeeld: Meerjarenprogramma Infrastructuur en transport, Perspectievennota Verkeer en Vervoer, 

Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid. 
Informatie: informanten, bijlage 1. 

87  Als gevolg van artikel 24 BABW 
Dit is een beperking tot de hoofdvormen: het centrale landelijke niveau, en het lagere operationele niveau, vaak 

regiogebonden. 
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Het aantal organisatieschakels is 6. Tevens geeft het liggende streepje een schalcel naar een 
andere organisatie aan. Deze schakel is zwaarder dan een schakel binnen de eigen 
organisatie. 

In geval van overleg in een projectgroep is de keten korter omdat beide organisaties een stap 
doen naar een intennediair. Als er geen intermediair is, moet er meteen een stap gemaalct 
worden naar een andere organisatie, een zwaardere stap. 

Een volgend aspect dat van belang is voor de afstenuning, is de mate van beleidsvrijheid die 
iedere organisatie bezit. Bent de organisatie een grote zelfstandigheid tot handelen, dan zal 
afstemming met andere organisaties soepel verlopen". Het KLPD is een agentschap van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, en is derhalve gedeconcentreerd, niet gedecentraliseerd. 
Er bestaat een sterk centrale organisatie met weinig beleidseenheden op lager niveau'. De 
regionale directies van RWS zijn territoriaal gedeconcentreerd, en ondergeschikt aan 
Rijkswaterstaat. Door de afstand tot de bovengeschikte, bezitten de regionale directie 
feitelijk beleidsvrijheid". Officieel zijn dus noch RWS, noch het ICLPD bevoegd in het 
overleg. Dit neemt niet weg dat veel overlegd wordt, vooral op het operationele vlak". De 
doelstellingen van beide organisaties sluiten clan ook sterk op elkaar aan: veiligheid, 
bereikbaarheid en doorstroming. Beide organisafies geven aan dat het overleg nuttig is en 
soepel verloopt, hoewel dat per regio of persoon verschillen. Als groot voordeel van het 
overleg wordt genoemd dat "men elkaar scherp boucle'. 

5.2.4.7 Handhavingsniveau 

In het jaar 1998 heeft het KLPD 792.951 mulderconstateringen aangeleverd bij het CJIB. 
92.776 (11,7%) constateringen zijn geconstateerd door middel van staandehouding". De 
overige 700.175 (88.3%) constateringen werden door middel van tecludsche registratie 
geconstateerd". Naast de mulderfeiten zijn door het KLPD tijdens de surveillance nog 
28.177 andere feiten geconstateerd 96 . Hierbij waren 26.045 constateringen van misdrijven en 
overtredingen in het verkeer. Het KLPD constateerde 89 (0,3%) milieu-overtredingen en 356 
(1,4%) overige overtredingen". Van de in het totaal 26.045 geconstateerde verkeersfeiten 
zijn 15.359 feiten via staandehouding geconstateerd (794 politietransacties, 14.565 naar het 
OM). 10.686 feiten zijn door middel van tecluiische registratie geconstateerd (6 transacties, 
10.680 naar het ()M). In het totaal zijn er na constatering door het KLPD 800 zaken 
getransigeerd en 25.245 zaken zijn bij het openbaar ministerie belandt. Het totaal aantal 
staandehoudingen voor verkeersfeiten van het KLPD komt hiermee op 108.135 feiten (13%). 
Het totaal aantal technische registraties voor verkeersfeiten beslaat 710.861 constateringen 
(87%). Van de niet-verkeersfeiten zijn 3 feiten door technische registratie geconstateerd en 
443 feiten dox staandehouding. Naast deze constateringen heeft het ICLPD ook nog 8.750 
feiten geconstateerd die door buitenlanders zijn gepleegd, hiervan zijn 3.670 feiten door 
technische registratie geconstateere. 

89  J. de Ridder, De integrale milieuvergunning: Institutioneel kader voor creatief milieubeleid, in: 
Beleidswetenschap, 1999-1. Hierin worth onder andere de afstemming tussen organisaties besproken. 
9°  Dit blijkt uit de organisatieopbouw, bijlage 3. Binnen de organisatie is alleen op centraal niveau een 
beleidseenheid, de Korpsstaf, die het kader aangeeft. De divisies werken deze verde; uit, de teams voerren het uit. 

91  Informatie: informanten bijlage 1. 
Informatie: inforrnanten, bijlage 1. 

93  Informatie: inforrnanten, bijlage 1. 
94  Jaarverslag CJIB, 1998. 

Jaarverslag CJIB, 1998. 
96  Tobias statistieken, KLPD, 1998. 
91  Hierbij volt te denken aan de Wet wapens en munitie, de Vreemdelingenwet en overige feiten uit het strafrecht. 
98  Tobias statistieken, ICLPD, 1998. 
" Tobias statistieken, 1CLPD, 1998 
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In de huidige situatie goon de opbrengsten van de handhaving naar de Staat. Een prikkel tot 
handhaven door terugploegen van de opbrengsten is er niet. Ook de prildcel uit de 
doeluitkeringen is zeer klein van omvang. Het KLPD heeft wel bepaalde streefdoelen, het 
aantal staandehoudingen en registraties die men wil bereiken. Deze zijn opgetekend in het 
jaarplan. In de huidige situatie is er voor het KLPD geen exteme of financidle prikkel tot 
handhaven. 

Tot slot zijn de delictsoorten van belang. De verkeersfeiten die door technische registratie 
geconstateerd kumen worden zijn snelheid en rood-licht negatie. Op het hoofdwegennet 
komt rood-licht negatie nauwelijks voor (slechts 1.052 van de totale constateringen door het 
KLPD)". De technische constateringen op het hoofdwegennet blijken derhalve 
voomamelijk beperkt tot snelheidsovertredingen. De overige delicten worden door 
staandehouding geconstateerd." Dit leidt tot de conclusie dat 87% (technische registratie) 
van de constateringen gericht zijn op snelheidsovertredingen, terwij1 slechts 13% van de 
constateringen gericht is op constatering van andere verkeersfeiten. Uit verkeerskundig 
onderzoek' blijkt dat staandehouding meer effect heeft op het gedrag van de weggebruiker, 
dan technische registratie. 

5.2.4.8 Totaaleffecten 

In deze paragraaf komen de feiten voor die niet in een model passen, maar per variant sterk 
lumen verschillen en daarom van belang zijn; de zogenaamde imponderabilia. Hierbij gaat 
het om zaken als: de eenheid in het handhavingsbeleid en de allocatie van middelen. In de 
huidige situatie van deze variant gaat het om een landelijke politiedienst. Het 
handhavingsbeleid is centraal geregeld. De allocatie van middelen wordt centraal gestuurd, 
vanuit het KLPD. Daar waar het gaat om de gebiedsgerichte projecten, wordt de allocatie 
centraal geregeld vanuit het Bureau Verkeershandhaving van het OM. De eenvoud van het 
systeem zoals het nu is, kan wel besproken worden. Het huidige systeem van 
verkeershandhaving op het hoofdwegennet is, met een handhaver en een beheerder, 
betreldcelijk eenvoudig. De relatieve eenvoud van de huidige situatie valt op bij een 
vergelijking met de sub-varianten. De finiekosten en left overs zijn pas relevant in geval van 
verandering, en worden daarom hier nog niet behandeld. 

5.2.4 	Conclusie' 

In deze paragraaf is duidelijk geworden hoe de huidige situatie van beheer en handhaving 
van het hoofdwegennet er uit ziet. De beheerder en de handhaver zijn uitgebreid besproken, 
ook de vergelijkingspunten zijn aan de orde gekomen. In de volgende paragrafen worden de 
verschillende sub-varianten besproken. De uitkomsten worden aan het eind van iedere 
paragraaf ondergebracht in een indeling in kansen en risico's van de sub-variant. 

De aansturing van de handhavende organisatie is gemeten op drie punten: de 
beslisbevoegdheid, de financidle aansturing en de controle over de infonnatie. De 
beslisbevoegdheid ligt bij de raad, de minister en de officier van justitie. Alle drie hebben ze 
invloed op het beleid van het KLPD. De financidle aansturing vindt achteraf plants, bij de 
verantwoording over de financidn. Het korps dient ieder jaar verslag uit te brengen over het 
gevoerde beleid. Toezicht vindt achteraf plants. De burger kan ook controle uitoefenen, va 

100  Jaarverslag CJIB, 1998. 
lot Voornamelijk overtredingen met betrekking tot gordels, snelheid, APK-keuring, rijbewijs en 
beladingsproblemen 
102  A. Eckhardt, E. Seitz, Wirtschaftliche Bewertung von Sicherheitsmassnahmen,Bern, 1998. 
103  Deze paragraaf wordt aangeduid als besluit van de huidige situatie. Bij de verschillende sub-varianten worden 
in de slotparagraaf de kansen en risico's behandeld. Omdat hier echter sprake is van een bestaande situatie, 
worden de uitkomsten bij de vergelijkingspunten niet gepresenteerd in kansen en risico's, maar als conclusie. 
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democratische weg. De democratische afstand van de burger tot de handhaver is echter 
groot. Aileen via de Tweede Kamer heeft de burger invloed op de handhaver. 

Bij de behandeling van de deslcundigheid van de organisatie, kwam naar voren dat het ICLPD 
het verkeer als kemtaak ziet Dit blijkt oak uit het feit dat de verkeerstaak het grootste budget 
en de meeste mensen toegewezen krijgt. De verkeerstaak is ster1c geintegreerd met andere 
taken. De verkeershandhavingstaalc past binnen de andere taken van de organisatie, doordat 
de organisatie gericht is op handhaving. Het KLPD is een instelling die is opgericht voor de 
handhaving. Handhavingservaring is ruimschoots aanwezig. Het personeel dat de 
handhaving uitvoert kan ingedeeld warden in drie groepen: een groep die volledige 
opsporingsbevoegdheid bent en staandehoudingen verricht, een groep die beperkte 
opsporingsbevoegdheid bezit en met teclmische registratie belast is, en een groep die 
beperkte opsporingsbevoegdheid bezit en die de verwerking van de geconstateerde feiten 
verricht. Voor de opsporing van mulderfeiten is geen opsporingsbevoegdheid vereist, wel 
voor de andere feiten die geconstateerd warden. Ook voor het verwerken van 
mulderbeschikkingen is geen opsporingsbevoegdheid vereist. 

Effectiviteit is gemeten door te bekijken of een ideale afstemming van methoden mogelijk is. 
Hiervoor dienen de bevoegdheden voor de verschillende methoden in dezelfde hand te 
liggen. Op het eerste niveau, de keus tussen handhaven of aanpassing van de infrastructuur, 
liggen de bevoegdheden niet in dezelfde hand. Vaak zijn hierover afspraken gemaakt in het 
kader van grote programma's, zoals bijvoorbeeld Duurzaam Veilig. Op het tweede niveau, de 
keus tussen teclunsch registreren of staandehouden, is oak afstemming nodig. Afstemming 
moet plaatsvinden tussen de beheerder, de handhaver (constateren) en de officier van justitie 
(beleidsregels en toezicht). Afstemming is nodig, maar wordt bemoeilijkt doordat tussen 
verschillende organisaties afstemming moet plaatsvinden. 

De afstemming tussen beheer en handhaving verloopt het best in een projectgroep, de keten 
is dan het kortst. Nu vindt de afstemming tussen de wegbeheerder en de handhaver oak het 
meest plaats op projectmatige basis. Zowel de beheerder als de handhaver hebben weinig 
be1eidsvrijheid. Bij de beheerder is echter feitelijk wel beleidsvrijheid aanwezig. Dit heeft 
ook invloed op de aansturing van de handhavende organisatie. 87% van het totaal aantal 
constateringen wordt verricht door middel van technische registratie. Dit heeft oak zijn 
uitwerking op de delicten die geconstateerd warden. Met behulp van teclmische registratie 
warden voomamelijk snelheidsovertredingen geconstateerd, de andere delicten dienen door 
staandehouding te worden geconstateerd. Dit handhavingsniveau is bereilct bij afwezigheid 
van een financiele priklcel. Volgens de verkeerskundige literatuur, leidt staandehouding tot 
gedragsaanpassing, meer dan technische registratie. Het effect van de handhaving op de 
veiligheid op het hoofdwegennet wordt met deze verhouding niet onmiddellijk gediend. Een 
en ander is afhankelijk van de kwaliteit van het handhavingsbeleid. In de huidige situatie is 
er geen budgettaire prildcel tot handhaven voor het KLPD. De boeteopbrengst gaat naar het 
Rijk en het KLPD kan geen invloed uitoefenen op haar budget. Ook is er in de huidige 
situatie geen streven naar het door de opbrengst dekken van de kosten van handhaving. 

Het hoofdwegennet is het handhavingsbeleid centraal geregeld. Er is eenheid in beleid en 
ook de allocatie van middelen wordt centmal geregeld. Omdat het huidige systeem van 
verkeershandhaving op het hoofdwegennet Oen beheerder en een handhaver kent, is het een 
betreldcelijk eenvoudig systeem. 

5.3 	Eerste sub-variant: Technische registratie Mulderfeiten 

In deze paragraaf komt de eerste sub -variant aan de orde. De sub-variant wordt kon 
beschreven in paragraaf 5.3.1. De verschillende mogelijke organisatievormen zoals deze naar 
voren komen uit het definitieschema in het derde hoofdstuk, komen oak aan de orde in deze 
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paragraaf. Ook de financiering van de handhaving wordt besproken. Vervolgens wordt de 
eerste overdrachtsvorm bekeken aan de hand van de vergelijkingspunten (paragraaf 5.3.2). 

5.3.1 	Beschrijving eerste sub -variant 

57 

In de eerste sub-variant wordt de overdracht van de handhaving van de technische 
registreerbare mulderfeiteni" van het KLPD naar RWS besproken. In de praktijk zal dit 
neerkomen op de hanclhaving van snelheidsovertredingen. 

Organisatievorm 
RWS, de nieuwe handhaver, is een centrale, maar territoriaal gedeconcentreerde organisatie. 
De nieuwe taak zou hierbij ingepast moeten worden. Gedecentmliseerde organisatie van de 
hanodhaving valt derhalve af; de handhavingstaak zal centraal, geconcentreerd of 
gedeconcentreerd worden. Daar beleid en uitvoering binnen Rijkswaterstaat zijn gescheiden, 
kan de uitvoering van de handhavingstaak niet aan de centrale beleidsafdeling voor 
uitvoering worden gekoppeld. De beleidsafdeling voor de handhaving zou wel binnen de 
directie uitvoering lcunnen worden bijgevoegd. Ook kan de directie een uitvoerende dienst 
krijgen". In geval van een gedeconcentreerde uitvoering van de handhaving, zou bij iedere 
regionale directie een aparte afdeling handhaving ingesteld kunnen worden. De 
beleidsafdeling blijft dan centraal bij de directie uitvoering. Deze optics voor de 
organisatievorm zijn bijgetekend in het organisatieschema van Rijkswaterstaat, bijlage 6. De 
gevolgen van de verschillen in organisatievorm worden besproken bij de behandeling van de 
vergelijkingscriteria. 

Financiering 
Een volgende variabele is de financiering. Bij de a1gemene bekostiging kan de handhaving 
bekostigd worden door een budget van Financidn. De algemene bekostiging kan een prikkel 
vormen, door de organisatie invloed te laten uitoefenen op de omvang van het budget (de 
hoogte van de algemene middelen van de organisatie). Door meer te gaan handhaven zou de 
organisatie het budget voor de handhaving kunnen doen vergroten, ofwel outputfinanciering. 

Een andere financidle prikkel is te realiseren door de boeteopbrengsten terug te sluizen naar 
de handhaver. De technische registmtie van mulderfeiten leverde in 1998 ongeveer 63 
miljoen op'. Het totaal van uitgaven van het KLPD voor het verkeer (technische registratie 
en staandehouding) bedroeg 59 miljoen'". Dit zijn de uitgaven van het KLPD voor 
staandehouding en technische registratie. Een deel van dit bedrag is bestemd voor de 
financiering van technische registratie. Precieze gegevens zijn niet bekend, maar deze cijfers 
doen vermoeden dat de boeteopbrengst door middel van technische registratie veel groter is 
dan de kosten van handhaving door middel van technische registratie. Technische registratie 
is een goedkope manier is om veel feiten te constateren en een hoge boeteopbrengst te 
genereren. Staandehouding is een veel duurdere manier van constateren die minder 
constateringen oplevert, en daamiee minder boeteopbrengst. Staandehouding echter heeft 
maatschappelijk effect, meer dan bij technische registratiel". Bij de eerste sub-variant heeft 
RWS op die manier de beschildcing over een grote opbrengst, terwij1 de organisatie relatief 
lage kosten heeft. Op die manier onstaat er een budgetoverschot. De opbrengst van 
handhaving dekt meer dan de kosten voor Rijkswaterstaat. Regulering van deze geldstroom 

104 	 • • 
Hierbu wordt een scheiding aangebracht tussen de mulderfeiten die wel en de feiten die niet door middel van 

technische registratie te constateren zijn. In de toekomst kunnen wellicht meer feiten door technische registratie 
geconstateerd worden dan thans het geval is. 
105 

Ook zou de Rijksverkeersinspectie een afdeling technische registratie kunnen instellen. Hiermee valt de 
handhaving dan niet onder de wegbeheerder Rijkswaterstaat, maar onder het directoraat-generaal 
goederenvervoer. Omdat het de Rijksverkeersinspectie niet bij Rijkswaterstaat behoort wordt deze organisatie 
buiten beschouwing gelaten. 
106 Jaarverslag CJIB, 1998. 
107 

Berekening van de financieel directeur van de divisie mobiliteit van het 1CLPD. 
108 A . Eckhardt, E. Seitz, Wirtschaftliche Bewertung von Sicherheitsmassnahmen, Bern, 1998. 
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wordt daannee noodzakelijk. Indien de boeteopbrengst naar het Rijk zou gaan, is er geen 
sprake van een budgettaire prikkel. Het aantal constateringen blijft dan gelijk. 

Bij toepassing van de variant wordt gestreefd naar een kostendeklcend systeem. Het budget 
zou de kosten van handhaving moeten dekken. De vmag is wat er gebeurt met geld dat 
overblijft nadat de kosten gedelct zijn. Er zou een regeling moeten komen met betreldcing tot 
de besteding van het budget. 

5.3.2 	Vergelijkingspunten eerste sub-variant 

In deze paragraaf worden de vergelijkingspunten behandeld. De gevolgen van de nieuwe 
situatie worden beschreven voor het vergelijkingspunten binnen de hoofdgroepen: extern 
toezicht op de handhaver, de kwaliteit ten aanzien van de handhaving, de 
handhavingsprestatie en enige totaaleffecten. 

5.3.2.1 Aansturing van de handhavende organisatie 

Het eerste aspect van aansturing is beslisbevoegdheid. Rijkswaterstaat, in deze sub-variant 
de handhavende organisatie, is een dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Daarbinnen kan een dienst handhaving fimctioneel gedeconcentreerd zijn. Ook ktumen bij 
iedere regionale directie, territoriaal gedeconcentreerde afdelingen handhaving zijn. Een 
handhavingsdienst kan functioned gedeconcentreerd worden door mandaat". Bij territoriaal 
gedeconcentreerde handhavingsafdelingen is sprake van een ondergeschilctheidsrelatie. De 
regionale directies zijn niet gedecentraliseerd en de afdelingen handhaving daarbinnen dus 
ook niet. Wel geven de regionale directies aan een feitelijke beleidsvrijheid te hebben, die de 
handhavingsafdelingen in de nieuwe situatie ook zullen bezitten. Officieel is de 
beslisbevoegdheid centraal. De OvJ oefent het toezicht op de handhaving uit. Daamaast kan 
de OvJ beleidsregels stellen.' De beslisbevoegdheid van Rijkswaterstaat wordt beperkt door 
de bevoegdheid van de officier. Er kan voor gekozen wordt het toezicht op de handhaving bij 
Rijkswaterstaat neer te leggen. Op die manier ontstaan twee handhavers met ieder bun eigen 
toezicht. Rijkswaterstaat heeft dan beslisbevoegdheid voor technische registratie, maar niet 
voor de overige handhaving. Indien het KLPD naast Rijkswaterstaat bevoegd blijft voor de 
handhaving door middel van technische registratie blijft afstemming noodzakelijk. 

Een volgend element dat bepalend is voor de aansturing is de financiele aansturing. De 
financien van Rijkswaterstaat zijn in paragraaf 5.2.2.3 besproken. Het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat stuurt op output. Zij verstrekt geoonnerIcte budgetten aan de regionale 
directies en andere diensten. Over de besteding moet verantwoording afgelegd wordent". Dit 
zal ook zo zi2ti met het geld voor de handhavingsdienst of de handhavingsafdelingen. De 
verantwoordelijke minister kan daarmee via de financien sterk aansturen. Doordat het 
financiele toezicht bij het ICLPD achteraf geschiedt en bij Rijkswaterstaat vooraf 
(contractmanagement), zal de aansturing strakker zijn. 

Het laatste element dat bepalend is voor de aansturing is de controle over informatie. Hierbij 
is ten eerste de plicht tot verslaglegging van belang. Bij Rijkswaterstaat worden afspraken 
gemaakt over de te besteden budgetten. Vervolgens moet over de besteding ervan 
verantwoording afgelegd worden in de vorm van een jaanekening. Indien tussentijdse 
overschrijding van een bepaald budget nodig is, wordt hierover overlegd met het 
ministerie n2 . Ten tweede is het toezicht op de handhaving van belang. Dit verschilt naar de 
organisatievorm waarin de handhaving is vastgelegd. Is de handhaving functioned 

109  Zie ook hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht. Delegatie aan ondergeschikten is op grond van 
artikel 10:14 Algemene wet bestuursrecht uitgesloten 
I I°  Artikel 3 WAHV 
I I I  Informatie: informanten, bijlage 1. 
112  Balans Rijkswaterstaat 1998. 
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gedeconcentreerd bij mandaat, dan zijn de regels uit de Awb van toepassing. De minister kan 
beslissingen van de handhavingsdienst ongedaan maken. In geval van territoriale 
deconcentratie is een ondergeschiktheidsrelatie tussen de minister en de regionale directies 
aanwezig, waarin de afdelingen handhaving zich bevinden. De afdelingen vallen onder de 
ministeridle verantwoordelijkheid. In een dergelijke verhouding speelt dan het instrument 
van de ambtelijke hidrarchie" 3 . Uit onderzoek blijkt dat dit instrument effectief is. 
Ambtenaren hebben over het algemeen een loyale opstelling. Daar waar mogelijk wordt 
gebruikt gemaalct van indirecte sturingsmiddelen, zoals voorgaand beschreven" 4. Een echte 
sanctiemogelijkheid is er niet. Loyaliteit vormt de basis voor de werkende hidrarchie. 

Op basis van de vierdens en vijfden 6  hypothese kan gezegd worden dat de sterke controle in 
de financien een conforme uitvoering bevordert. Het gebrek aan toezichtshandelingen 
belemmert conforrne uitvoering. Ook de beperkte beleidsbevoegdheden van de 
verantwoordelijke minister belemmeren een beleidsconforme uitvoering. Daar de 
doelstellingen van de organisatie en het beleid overeenkomen is het probleem minder groot. 

5.3.2.2 Verantwoording aan de burger 

Bij de afstand tot de burger wordt gezocht naar het eerste democratische lichaam binnen 
Rijkswaterstaat. De afstand wordt gemeten door te kijken naar het aantal 
organisatieschakels/stappen. 

In geval van territoriale deconcentratie is het aantal stappen: 

afdeling 
handhaving 
regionale 
di rectie 

dienst 
handhaving 

regionale 
directie 

directie 
uitvoering 

5.3.2.3 Deskundigheid van de organisatie 

RWS 

RWS 

minister van 
Verkeer en 
Waterstaat 

minister van 
Verkeer en 
Waterstaat 

Tweede 
Kamer 
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Het aantal organisatieschakels is 4. Ook in geval van functionele deconcentratie is het aantal 
schakels 4: 

Tweede Kamer 

De Kamer kan de minister vragen stellen over het functioneren van de handhaving door 
Rijkswaterstaat. De minister is volledig verantwoordelijk. De democratische afstand van de 
burgers tot RWS loopt via de Tweede Kamer, de afstand is dus groot. Voor de overige 
handhaving, door middel van staandehouding, geldt dezelfde afstandi". Hierin lijkt geen 
verandering op te treden ten opzichte van de huidige situatie. 

In deze paragraaf komt de deskundigheid van de handhavende organisatie aan de orde. De 
ervaring die de organisatie heeft met een handhavingstaak is hierbij van belang. Ook is van 
belang of de handhaver de verkeershandhaving door technische registratie als kemtaalc ziet. 

113  D.J. Elzinga, Ministeriele verantwoordelijkheid in Nederland, Zwolle, 1994. 
114  J. de Ridder, Ministeriele verantwoordelijkheid en politiek-ambtelijke verhoudingen 
115  Bij spanning tussen de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen van de organisatie, maar sterke controle 
over de organisatie door de beleidsmaker, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot. 
116 	• 

B1J spanning tussen de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen van de organisatie, maar mogelijke 
confrontatie met toezichtshandelingen kan ontstaan, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot. 
117  Zie de vorige paragraaf over het KLPD, paragraaf 5.2.4.2. 
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Rijkswaterstaat heeft geen ervaring met handhaving. De taalc die toegevoegd wordt is een 
nieuwe taak voor deze organisatie. We! is Rijkswaterstaat wegbeheerder, en bezit dus 
deskundigheid ten aanzien van het te handhaven gebied. Rijkswaterstaat bezit veel gegevens 
over het gebruik van de verschillende wegen en mag in staat geacht worden de inzet van 
handhaving deskundig te lcunnen beoordelen. Wanneer gekelcen worth naar het budget en het 
aantal fte's voor de handhavingstaak, zou de nieuwe taalc geen kemtaak worden voor 
Rijkswaterstaat. Het gaat am ongeveer 50 mensen, die voomamelijk administratief wok 
verrichtenus. Naast de personeelskosten zijn er ook materiaalkosten. Ook met de 
materiaalkosten erbij, zullen de kosten voor de nieuwe taak in het niet vallen bij de kosten 
van de rest van de verkeerstaak van Rijkswaterstaat. De handhavingstaak lijkt dan minder 
prioriteit te zullen krijgen. Op basis van de achtste ll9  hypothese uit het model, wordt derhalve 
verondersteld dat de kans op beleidsconforme uitvoering niet groot is. Handhaving blijft een 
neventaak. 

5.3.2.4 Deskundigheid ten aanzien van handhaving 

RWS valt onder het ministerie van V&W. Onder dit ministerie valt ook de RVI. Gebleken is 
echter dat dit een betrekkelijk zelfstandig dienst heeft en weinig met RWS van doen heeft.'" 
Men kan dus stellen dat Rijkswaterstnnt zelf geen ervaring heeft met handhaving. 

Een volgend element van deskundigheid is het personeel dat nodig is voor verrichten van de 
handhaving. Voor de verwerking van mulderbeschildcingen die door middel van technische 
registratie worden geconstateerd, S ongeveer 20 fte nodig Deze ambtenaren kunnen 
in principe van het KLPD overgeplaatst worden naar Rijkswaterstaat in een geconcentreerde 
dienst. In geval van een gedeconcentreerde dienst zullen meet mensen nodig zijn, omdat er 
op verschillende plaatsen (namelijk: bij iedere regionale directie) technische en 
administratieve medewerkers nodig zijn, waardoor het voordeel van specialisatie verloren 
gaat. 

In de huidige situatie hebben alle verkeersmedeweticers bij het KLPD beperkte 
opsporingsbevoegdheid. Dit voomamelijk omdat zij ook ingezet worden voor 
ondersteunende takenm. Voor het handhaven van de Wet Mulder op zich, is echter geen 
opsporingsbevoegdheid vereist. De bevoegdheden uit de Wet Mulder zijn 
toezichtbevoegdheden als bedoeld in hoofdstuk 5 Awb. Het hebben van 
opsporingsbevoegdheid is een criterium dat bepalend is voor de salarishoogte: wanneer een 
ambtenaar opsporingsbevoegdheid bezit, komt hij in een hogere loongroep terecht''. Als 
echter alleen de toezichtfunctie overblijft, is een opleiding MAYO en eventuele ervaring 
bepalend voor het salaris. De medewerkers die de constateringen verwerken hebben geen 
opsporingsbevoegdheid niet nodig. Bij het KLPD hebben deze medewerkers nu wel 
opsporingsbevoegdheid, bij de eerste sub-variant Met. Hierdoor zullen de medewerkers 
technische registratie bij Rijkswaterstaat goedkoper kunnen finwtioneren. 

Men kan er ook voor kiezen het ICLPD naast Rijkswaterstaat bevoegd te laten zijn voor de 
constatering van technische registreerbare mulderfeiten. Zo ontstaat een dubbele 
bevoegdheid. Intensieve afstemming over de plaatsen van de radarpalen tussen 
Rijkswaterstaat en het ICLPD is daannee noodzakelijk. Een capaciteitsvergroting ontstaat, 

118  Zie paragraaf 5.3.2.4. 
118  Als de nieuwe tank door de organisatie als lcemtaak wordt beschouwd, is de kans op conforme uitvoering van 
de tank groot. 
l '° Informatie: informanten, bijlage 1. 
121  In de huidige situatie zijn 34 fte nodig om alle constateringen te verwerken. Er van uitgaande dat de 
venverlcing van constateringen max. staandehouding meer tijd kost, is gekomen tot 20 fte die nodig is voor de 
verwerIcing van alleen de teclmische constateringen. 
122  KLPD, Functie informatie formulier, divisie mobiliteit, 1998. 
123  ICLPD,Funcrie informatie formulier, divisie mobiliteit, 1998. 
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Rijkswaterstaat kan immers bij gelijkblijvend budget een grotere handhavingsinspanning 
leveren. 

Een lcnelpunt ontstaat als de radarfilms een overtreding van de maximumsnelheid 
constateren met meer clan 40 km/u 124 . De ambtenaren van Rijkswaterstaat zijn hiertoe niet 
bevoegd 125 . Op dit moment is Rijkswaterstaat is nog geen aangever bij het CJIB. In de 
toekomstige situatie zou er een nieuwe aangever bijkomen. Voor het CJIB is dit echter geen 
probleem, een nieuwe aangever kan makkelijk in het systeem verwerkt worden' 26 . 

5.3.2.5 Aanwezige mogelijkheden voor effectiviteit en doelbereiking 
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Evenals bij de huidige situatie komt eerst de keus tussen handhaven en aanpassing van de 
weg aan de orde. Rijkswaterstaat is in de toekomstige situatie zowel bevoegd tot handhaving 
van verkeersfeiten door middel van technische registratie als tot het aanpassen van de 
infrastructuuri". De keus tussen handhaven of aanpassen van de infrastructuur kan dan dus 
door RWS zelf gemaakt worden. Hierbij moet bedacht worden dat de 
handhavingsbevoegdheid van Rijkswaterstaat beperkt is tot de technische registratie van 
mulderfeiten. Afstemming met het KLPD zal noodzakelijk zijn. De keuze om te gaan 
handhaven is beperkt door de beleidsmakende bevoegdheid en het toezicht op de hanclhaving 
door de OvJ128 . 

Ten tweede wordt de keus voor een methode van handhaven of een bepaald feit besproken. 
In de nieuwe situatie zijn er twee verkeershandhavers met verschillende of overlappende 
bevoegdheden: RWS en het KLPD. De bevoegdheid van RWS is beperkt tot de technische 
registratie van mulderfeiten, in de praktijk snelheidsovertredingen. De bevoegdheid ligt op 
dit niveau niet in een hand. Afstemming is noodzakelijk om een optimaal resultant te 
bereiken. 

Tot slot wordt bezien of de doelstellingen van de handhaver overeenstemmen met de 
beleidsdoelstellingent". Zoals uit paragraaf 2 duidelijk is geworden hanteren beide 
organisatie dezelfde beleidsdoelstellingen. Bij het KLPD ligt de nadruk op veiligheid, terwijl 
bij Rijkswaterstaat de nadruk ligt op doorstroming. Een doelverschuiving kan optreden. 

5.3.2.6 Afstemming van beheer en handhaving 

In de eerste sub-variant zijn er verschillende ketens tussen de wegbeheerder en de 
handhaver: het beheer en de handhaving door middel van technische registratie, en beheer en 
handhaving door staandehouding. De eerste keten is beheer en handhaving door technische 
registratie. Hierbij valt weer het onderscheid te maken tussen de fimctioneel 
gedeconcentreerde situatie en de territoriaal gedeconcentreerde situatie. De toekomstige 
keten bij functionele deconcentratie ziet er als volgt uit: 

afdeling 	9 RWS 4 	directie 
beheer 	 uitvoering 
regionale 
directie 

dienst 
technische 
regi strati e 

De keten bestaat uit 3 organisatieschalcels. De keten bevindt zich geheel binnen dezelfde 
organisatie, wel worden er stappen gemaakt naar verschillende delen van de organisatie. 

124  Dit kwam in 1998 10.680 maal voor. Tobias statistieken, ICLPD, 1998. 
125  Zie paragraaf 6.3.2. 
126  Informatie: informanten, bijlage 1. Dit geldt zowel voor de geconcentreerde als de gedeconcentreerde variant. 
127  Voor zover dit laatste niet aan eerdere afspraken en richtlijnen is gebonden 
128  Artikel 3 WAHV, zie ook paragraaf 6.3.1. 
129  Dit is de derde hypothese uit het gedragsmodel voor beleidsuitvoering. 
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De keten in geval van territoriaal gedeconcentreerde handhaving is als volgt: 

afdeling 
beheer 
regionale 
directie 

5.3.2.7 Handhavingsniveau 

Ht regionale 14-1 
directie 

afdeling 
hand having 
regionale 
clitectie 

Variant A, Bestuurlyke aspecten 

Het aantal organisatieschakels is 2. De schakels bevinden irch binnen eon organisatie. 

Voor wat betreft de afstemming van de beheerder met de handhaver die bevoegd is tot het 
handhaven door middel van staandehouding, gelden de ketens die bij de huidige situatie 
besproken zijn. Deze worden niet korter als een deel van de handhaving, namelijk technische 
registratie, over zou gaan naar het bestuur. Er blijft een overstap nodig naar een andere 
organisatie. De afstemming wordt gecompliceerd als zowel het KLPD als Rijkswaterstaat 
bevoegd zijn. Dat de doelstellingen van beide organisaties overeenstemmen, is een positieve 
indicatie voor het verloop van een dergelijk overlegw. Het overleg moet dan structuredl 
plaatsvinden. Een standaardprocedure voor de afstemming zou ontwikIceld kunnen worden. 

Afstemming wordt bevorderd als beide organisaties/afdelingen zelfstandig kunnen handelen. 
Voor de handhaving door middel van teclunsche registraties en het beheer geldt dat beide 
afdelingen evenveel bevoegdheden zouden hebben; ze behoren tot dezelfde organisatie. In 
geval van territoriaal gedeconcentreerde handhaving vallen de afdelingen zelfs binnen 
dezelfde regionale directie. Volgens de infonnanten is een sterke mate van feitelijke 
beleidsvrijheid aanwezig. In geval van functioned l gedeconcentreerde handhaving ligt dit jets 
anders. Omdat de directe lijn naar de bovengeschikte korter is, zal de mate van feitelijke 
beleidsvrijheid minder zijn' 31 . Technische registratie is echter maar een deel van de 
handhaving. De overige feiten dienen door middel van staandehouding geregistreerd te 
worden. Officieel zijn geen van beide organisaties volledig bevoegd tot het maken van 
beleid, maar RWS geeft aan feitelijke beleidsvrijheid te bezitten.'" De doelstellingen van 
beide organisaties komen overeen'". Op basis van de derde hypothese'" kan gezegd worden 
dat de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot is. Doordat technische registratie 
en staandehouding nu in twee handen liggen, wordt de afstemming gecompliceerd. 

Bij dit vergelijkingspunt wordt gelet op het aantal constateringen dat wordt bereikt door een 
bepaalde handhavingsinspanning bij een bepaalde wijze van financieren. De wijze van 
financiering kan in de toekomst leiden tot een stijging of dating in het aantal constateringen. 
Bij de eerste sub-variant heeft Rijkswaterstaat de bevoegdheid tot het constateren van 
mu1derfeiten door middel van teclunsche registratie. Wordt een budgettaire prikkel 
toegediend, dan stijgt het aantal teclmische registraties, hetgeen tot de bevoegdheid van 
Rijkswaterstnnt behoort. Het aantal staandehoudingen blijft gelijk; met betreldcing tot 
staandehoudingen is namelijk geen budgettaire prildcel aanwezig. De verhouding is nu: 87% 
technische registratie en 13% staandehoudingen. Als het aantal technische registraties stijgt, 
zal het relatieve percentage staandehoudingen binnen het totaal dalen. Gekoppeld aan de 
delicten die geconstateerd worden, wil dit zeggen dat er in geval van een stijging meer 
snelheidsovertredingen geconstateerd worden, en minder andere overtredingen. Dit wordt 
veroorzaalct door de beperkte bevoegdheid van Rijkswaterstaat. Wet kan, door voorwaarden 
te stellen aan de prikicel, invloed uitgeoefend worden op de plaatsen waar de controle wordt 
uitgevoerd. Naast deze stijging in het handhavingsniveau door middel van een prikkel, zal 

130  Zie de paragrafen 5.2.2 en 5.2.3. 
131  Immers de controle is veel dichterbij. 
132  Zie paragraaf 5.3.2.7. 
133  Zie ook de paragraaf in de huidige situatie, 5.2.4.7. 
134  Als er een spanning is tussen conforme beleidsuitvoering (beleidsdoelstellingen) en de organisatiebelangen 
(doelstellingen van de organisatie), zal het beleid niet conform worden uitgevoerd. 
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5.3.2.8 Totaaleffecten 

5.3.3 	Kansen en risico's 
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een absolute stijging optreden doordat Rijkswaterstaat bij gelijkblijvend budget een grotere 
handhavingsinspaning zal kunnen leveren. 

In deze pamgraaf komen worden de effecten van de eerste sub-variant op de eenheid in het 
handhavingsbeleid, de allocatie van middelen en de eenvoud van het systeem besproken. 
Ook komen de fusiekosten en de left overs aan de orde. 

De eenheid in het handhavingsbeleid wordt beinvloed doordat het handhavingsbeleid bij 
meer dan den instantie komt te liggen. Naast het ICLPD heeft nu ook RWS invloed op het 
beleid. In beide gevallen echter kan de OvJ beleidsregels stellen omtrent de 
verkeershandhaving. Beleid en uitvoering zijn bij RWS gescheiden. De beleidsafdeling voor 
de verkeershandhaving blijft centraal. Ook bij het ICLPD ligt het handhavingsbeleid centraal. 
Om de eenheid in het handhavingsbeleid te bewaren is afstemming nodig tussen de officier 
van justitie, Rijkswaterstaat en het KLPD. Voor de allocatie van middelen geldt hetzelfde. 
De allocatie wordt bepaald door de beleidsmalcers. 

De eenvoud van het systeem is een volgend element. In de huidige situatie wordt de 
handhaving uitgevoerd door den handhaver. In de eerste sub-variant zou er een handhaver 
zijn, die bevoegd is voor staandehoudingen en de technische registratie van overtredingen. 
Ook zou er een beheerder zijn, die belast is met de handhaving van mulderfeiten door middel 
van technische registratie. Handhaving en beheer zijn niet gescheiden, maar ook niet 
helemaal gecombineerd. De kans bestaat zelfs dat er de bevoegdheden van RWS en KLPD 
elkaar ten aanzien van bepaalde feiten overlappen. Het systeem is meer gecompliceerd. 

De fusiekosten die het systeem met zich meebrengt zijn gering. Het gaat voornamelijk om 
het onderbrengen van extra mensen en materieel. Hierbij gaat het niet om grote aantallenw. 
Veel extra opleiding is niet nodig. Het contact met het CJIB vergt weinig problemen. De 
fiisiekosten blijven daannee beperkt. Op grond van de negende' 36, tiendel" en elfde' 38  
veronderstelling uit het model, kan gezegd worden dat de fusiekosten een beleidsconforme 
uitvoering niet in de weg zullen staan. 

De left overs van de bevoegdheidsoverdracht vonnen een laatste element. Als een deel van 
de bevoegdheid tot handhaven wordt overgedragen aan het bestuur, blijft er nog een groot 
deel over. In de eerste sub-variant zijn dat de staandehoudingen. Voor staandehouding blijft 
de situatie zoals het was. Het KLPD moet nog steeds surveilleren, er worden nog steeds 
staandehoudingen verricht, alleen de technische registratie is voor een deel door 
Rijkswaterstaret overgenomen. De eerste sub-variant leidt niet tot gaten in de handhaving. 

De gevolgen van de eerste sub-variant, de overdracht van technische registreerbare 
mulderfeiten, worden in deze paragraaf weergegeven in de vorm van kansen en risico's. De 
kansen en risico's van de eerste sub-variant worden besproken aan de hand van de volgende 
hoofdgroepen van vergelijkingspunten: extern toezicht, kwaliteit ten aanzien van de 
handhaving, handhavingsprestatie en totaaleffecten. In de laatste paragraaf worden alle sub-
varianten met elkaar vergeleken. 

135  Zie paragraaf 5.3.2.4. 
136  Als de organisatie de financiele middelen heel om beleid conform uit te voeren, is de kans dat gebeurt groot. 
137 

Als de organisatie de personele middelen heeft om het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat ook 
g_e_beurt groot. 
13' Als de organisatie de huisvestingsmiddelen heeft om het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat ook 
gebeurt groot. 
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Extern toezicht op de handhaver 
Extern toezicht op de handhaver wordt uitgeoefend door het Rijk (aansturing) en door de 
burger (verantwoording). Rijkswaterstaat is een onderdeel van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Toch heeft de minister geen volledige zeggenschap over RWS, doordat de OvJ 
beleidsregels kan stellen ten aanzien van de verkeershandhaving. Deze bevoegdheid kan 
echter ook aan RWS zelf toekomen. De beslisbevoegdheid voor het Rijk is dan groot. Ook 
binnen het KLPD, de handhaver van de overige verkeersfeiten, heeft het Rijk sterke 
zeggenschap. Wel moet bedacht worden dat de aansturing vanuit twee ministeries 
plaatsvindt. In de toekomstige situatie zit een kans ten aanzien van de aansturing van 
Rijkswaterstaat via de financien. Binnen RWS wordt namelijk gewerkt met doeluitkeringen. 
De minister heeft daarmee vooraf invloed, terwijl op het KLPD achteraf controle plaatsvindt 
op de financion. Er is geen sterk toezichtinstnnnent voor de verantwoordelijke minister, 
binnen RWS geldt slechts het instrument van de ambtelijke hierarchie. Naast controle door 
het Rijk, wordt inhoudelijk toezicht op de handhaving uitgeoefend door de officier van 
Justitie. Dit toezicht kan echter aan een ander orgaan worden opgedragen. Is er geen toezicht 
door een orgaan, dan verzwalct dit de controle op de uitvoering van de handhaving. 

Voor het KLPD en voor Rijkswaterstaat dient verantwoording over het gevoerde beleid te 
worden afgelegd in de Tweede Kamer. Indien Rijkswaterstaat voor een deel van de 
verkeershandhaving bevoegd zou zijn, verandert de plaats waar verantwoording gevraagd 
kan worden door de burger, niet. 

Kwaliteit ten aanzien van de handhaving 
Rijkswaterstaat heeft geen ervaring met verkeershandhaving. Dit is een negatieve indicatie 
voor de deskundigheid van deze organisatie. Wel bezit Rijkswaterstaat veel kennis over het 
te hancihaven gebied, vanuit de functie als wegbeheerder. De omvang van de technische 
registratie is niet van die aard, dat het zou leiden tot een hoge prioriteit voor de uitvoering 
van de handhaving. Indien echter een prikkel tot constateren ontstaat, kan de 
handhavingstaak als kemtaak beschouwd worden. 

Een kans is gelegen in het feit dat de bestuurlijk handhavingsambtenaren geen 
opsporingsbevoegdheid nodig zouden hebben wanneer zij alleen mulderfeiten handhaven. 
Het bezitten van toezichtbevoegdheid is dan voldoende. Hierdoor kan het 
handhavingspersoneel goedkoper worden. 

Handhavingsprestatie 
Rijkswaterstaat heeft in deze sub-variant slechts de bevoegdheid tot handhaven van 
muldeffeiten door middel van technische registratieapparatuur. Daamaast is haar 
bevoegdheid Seperlct door de bevoegdheden van de OvJ (eventueel). Ook de bevoegdheid tot 
het doen van een infrastructurele aanpassing is beperkt door richtlijnen en programma's. Om 
een effectieve afweging over de inzet van middelen te bereiken S afstemming nodig zijn 
met het KLPD en de OvJ (eventueel), een sub-optimale situatie ontstaat. De afweging over 
de inzet van middelen wordt gemaalct in het licht van de nationale doelstelling ten aanzien 
van verkeershandhaving. Hoewel zowel het KLPD als RWS dezelfde beleidsdoelen dienen, 
is er een accentverschil tussen beide organisaties. 

Ten aanzien van de afstemming van beheer en handhaving biedt deze sub-variant een kans. 
Deze kans geldt echter alleen ten aanzien van de afstemming tussen beheer en de 'technische 
handhaving'. De afstemming vindt dan plants binnen een organisatie. Voor de handhaving 
van de overige verkeersfeiten en de handhaving door middel van staandehouding zal 
afstemming plaats moeten vinden tussen het KLPD en RWS. Hierbij geldt dat het KLPD op 
opemtioneel niveau weinig zelfstandige beslisbevoegdheid heeft, tenvijI deze bij 
Rijkswaterstaat wel aanwezig is. 
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De nieuwe situatie heeft gevolgen voor het niveau van de handhaving. Indien geen 
verandering optreedt in de wijze van financieren zal de handhaving sterker gericht zijn op 
het technisch constateren van snelheidsovertredingen. Flier komt immers de feitelijke. 
bevoegdheid van Rijkswaterstaat in deze variant op neer. In tegenstelling tot de huiclige 
situatie richt RWS zich geheel op de constatering van deze feiten. Indien een financidle 
prilckel wordt toegediend zal de gerichtheid op het constateren van deze feiten alleen maar 
sterker worden. Binnen de handhavingsinspanning kan weinig gevarieerd worden binnen 
deze sub-variant, omdat Rijkswaterstaat slechts bevoegd is tot handhaving door middel van 
technische registratie. Wel kan door voorwaarden te stellen aan een financidle priklcel, 
invloed uitgeoefend worden op de plaatsen waar handhaving door RWS plants zal vinden. 

Totaaleffecten 
Ten slotte kent deze sub-variant enkele totaaleffecten: de eenheid in het handhavingsbeleid 
wordt bedreigd doordat er twee handhavingsinstanties aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de 
allocatie van middelen. Dit zijn risico's. De fusiekosten van invoering van de eerste sub-
variant zijn niet zo groot. Ook vallen er geen gaten in de handhaving. Het systeem dat 
onstaat is echter zeer complex, doordat twee handhavers actief zijn. De aanwezigheid van 
twee handhavende instanties roept de vraag op of de bevoegdheid van de den, de 
bevoegdheid van de ander beperkt. Indien besloten wordt het KLPD naast RWS bevoegd te 
laten blijven voor de technische registratie van mulderfeiten, zal meer afstemming nodig 
zijn. 

De problemen die ontstaan bij invoering van de eerste sub-variant zijn gelegen in de oorzaalc 
van de bevoegdheidsoverdracht. De bevoegdheid die wordt gegeven is een deel van een 
grotere bevoegdheid. Doordat de bevoegdheid niet volledig is, zal afstemming noodzakelijk 
zijn. Een volgend probleem is dat het deel van de bevoegdheid dat wordt overgedragen sterk, 
gericht is op snelheidsovertredingen. Hierdoor wordt de nadruk van de handhaving van 
verkeersregels gericht op snelheidsovertredingen. 

In de laatste paragmaf van dit hoofdstuk vindt een vergelijking plants van deze sub-variant 
met de andere sub-varianten. Dit gebeurt in de vonn van een tabel waarin alle sub-varianten 
worden vergeleken' 39  

5.4 	Tweede sub -variant: Alle Mulderfeiten naar Rijkswaterstaat 

In deze paragraaf komt de tweede sub-variant aan de orde. De sub-variant houdt de 
overdracht van de handhaving van alle mulderfeiten naar het bestuur in. Deze variant wordt 
op dezelfde manier besproken als de vorige sub-variant. In paragraaf 5.4.1 wordt de sub-
variant uitgebreider beschreven aan de hand van de variabelen: organisatievorm en 
financiering. Vervolgens worden de consequenties van de variant aan de hand van de 
vergelijkingspunten besproken in paragraaf 5.4.2. 

5.4.1 	Beschrijving tweede sub -variant 

In deze sub-variant gaat RWS de mulderfeiten handhaven in plants van het KLPD. Dit zal 
gebeuren door middel van technische registratie of door middel van staandehouding. 
Hieronder wordt nader ingegaan op de gevolgen van deze overdracht voor de 
organisatievorm en de financian van de handhavende organisatie. 

Organisatievorm 
De nieuwe handhavingstaalc zou ingepast kunnen worden bij de huidige organisatie van 
Rijkswaterstaat. Bij de behandeling van de organisatievorm wordt aandacht besteed aan het 
onderscheid tussen territoriale en functionele deconcentratie. Belangrijk bij deze sub-variant 

139  Paragraaf 5.6. 
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is dat het bestuur nu naast de tecluftsche registratie oak de bevoegdheid tot staandehouden 
heeft. In de huidige situatie is binnen het KLPD ongeveer 500 fie gereserveerd voor 
verkeershandhaving. In geval van fimctionele deconcentmtie zou er bij RWS een dienst 
handhaving verkeer ingesteld kunnen worden. Deze dienst zou dan aarnnerkelijk groter zijn 
dan bij de vorige sub-variant. In de hub:lige situatie zijn er verschillende standplaatsen voor 
de auto's en motoreem. In deze sub-variant kunnen de standplaatsen centraal geplaatst 
worden. Er kan ook voor worden gekozen am de huiclige standplaatsen te behouden, en de 
coordinatie centraal te regelen bij de dienst handhaving verkeer, onder de directie uitvoering 
van RWS. Bij de directie uitvoering wordt dan een afdeling handhavingsbeleid ingesteld, 
immers beleid en uitvoering zijn gescheiden binnen Rijkswaterstaat. Binnen de dienst 
handhaving zal dan de co6rdinatie, registratie en verwerking plaatsvinden. In geval van 
territoriale deconcentratie zou bij iedere regionale directie een eigen handhavingsafdeling ,  
ingesteld worden. De territoriale spreiding van de regionale directies valt niet samen met de 
indeling van standplaatsen zoals bij het KLPD. Een keuze kan zijn om de standplaatsen van 
de surveillancewagens te koppelen aan de regionale directies. Ook kan de keuze zijn de 
standplaatsen te laten bestaan en de coOrdinatie en registratie te verdelen over de regionale 
directies. De beleidsafdeling bestaat dan nog bij de directie uitvoering. Eon en ander is 
overzichtelijk gemaalct in het organisatieschema van de tweede sub-variant, bijlage 7. De 
gevolgen van de verschillende organisatievormen worden bij de vergelijkingspunten 
behandeld. 

Financiering 
De financiering van de handhaving is een volgende variabele. Op twee manieren kan een 
financiele prildcel tot handhaven ingebouwd worden. In de eerste plaits door de 
boeteopbrengst terug te sluizen naar de handhaver. Een andere priklcel is het financieren op 
output. Het budget van de handhaver wordt gekoppeld aan het aantal constateringen. 

De eerste budgettaire prildcel tot handhaving die wordt besproken, is de outputfinanciering. 
In de tweede sub-variant zou dit inhouden dat RWS door meer te constateren een hoger 
budget voor de handhaving zou verkrijgen. De kans is groot dat op die manier de aandacht 
van de organisatie gericht wordt op de opbrengst van handhaving in geld, niet in veiligheid. 
Tecluftsche registratie is voor de organisatie de meest eenvoudige manier om haar budget te 
verhogen. De kans bestaat dat de nadruk sterk op technische registratie komt te liggen. Een 
oplossing zou zijn om aan de budgettaire prikIcel voorwaarden toe te kennen, waarbij een 
evenwicht tussen het aantal staandehoudingen en het aantal technische registraties wordt 
bereiktut . Een probleem bij de budgetverhoging is de omvang van het budget. Er wordt 
gestreefd naar een kostendekkend systeem. De vraag is wat er gebeurt met geld dat eventueel 
overblijft nadat de kosten gedelct zijn, in het geval dat de organisatie het budget kan 
verhogen. Den situatie vraagt om een regeling met betrekking tot de besteding van het 
budget. Indien er geen invloed van de handhaver op het budget is, kan een budget gesteld 
worden op de hoogte van de kosten. De budgettaire prildcel tot handhaven is dan afwezig. 

De tweede budgettaire prildcel die wordt besproken wordt gevonnd door het terugsluizen van 
de boeteopbrengst naar de handhaver. Door meer constateringen te verrichten, onstaat een 
hogere boeteopbrengst en meer budget voor de handhaver. De constateringen van 
mulderfeiten leverde in 1998 ongeveer 72 miljoen op'". Het KLPD gaf in 1998 59 miljoen 
uit, voor het verkeer. Hoewel precieze gegevens over de kosten van handhaving niet bekend 
zijn, doen deze bedragen vermoeden dat bij de tweede sub-variant de kosten voor 
handhaving lager zijn dan de opbrengst. Dit maalct regulering van de geldstroom 
noodzalcelijk. In de nieuwe situatie is het KLPD is bevoegd om de niet-mulderfeiten te 

140  Zie ook het organisatieschema van de divisie mobiliteit, bijtage 4. 
141 Bijvoorbeeld: als binnen 2 jaar een relatieve stijging van 20% in het aantal staandehoudingen ten opzichte van 
het aantal technische regi statics is opgetreden, wordt het budget voor de handhaving met 22% verhoogd. 
142  Jaarverslag CJIB, 1998. Het bedrag komt voort uit de vermenigvuldiging van het aantal constateringen met het 
gemiddelde initiate boetebedrag. 
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constateren. Hiertoe maalct zij kosten voor handhaving. Deze kosten zouden niet gedekt 
worden door de inkomsten, wanneer RWS de boeteopbrengst ontvangt. 

5.4.2 	Vergelijkingspunten tweede sub-variant 

5.4.2.1 Aansturing van de handhavende organisatie 
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De vergelijkingspunten worden besproken in de volorde die gebruikt is bij de vorige sub-
variant. De verantwoording van de vergelijkingspunten staat in hoofdstuk 3. 

De beslisbevoegdheid is het eerste element dat wordt besproken. De huidige situatie is 
behandeld in paragraaf 5.2.2.1. De toekomstige situatie is als volgt: in geval van territoriaal 
gedeconcentreerde handhaving is de minister officieel de bevoegde instantie, maar de 
regionale directies geven aan feitelijke beleidsvrijheid te bezitten. In geval van functionele 
deconcentratie bij mandaat heeft de minister de mogelijkheid om beslissingen ongedaan te 
maken. De beslisbevoegdheid van de minister is beperkt door het toezicht op de handhaving 
van de officier van justitie. Indien ook de toezichtbevoegdheid naar RWS gaat, is de 
beslisbevoegdheid beperkt doordat RWS het toezicht uitoefent over een deel van de 
handhaving. Voor de handhaving van niet-mulderfeiten geldt dat de bevoegdheid wordt 
gedeeld door de minister, de mad voor het korps en de OvJ. 

Een volgend element dat wordt besproken in het kader van de aansturing zijn de financien. 
RWS krijgt geoormerkte budgetten, doeluitkeringen. Ook het budget voor 
verkeershandhaving zal geoormerkt moeten zijn. Over het gebruik van deze gelden moet 
RWS verantwoording afleggen. De minister kan sterk sturen via de financien van de 
handhaver. Voor de financiele aansturing van het KLPD geldt dat de financiele 
verantwoording vindt achteraf plaats. 

Het laatste element dat bepalend is voor de aansturing is de controle over informatie. 
Hiervoor geldt dat in geval van territoriale deconcentratie het sturingsmiddel ambtelijke 
hierarchie is, voomamelijk gebaseerd op loyaliteit. In geval van functionele deconcentratie 
bij mandaat kan de minister de beslissingen van de handhavingsdienst ongedaan maken. 
Voor wat betreft de aansturing van de andere handhaver, het KLPD, geldt dat buiten de 
verslaglegging toezicht alleen plaatsvindt via de financidle weg. 

Op basis van de vierde"3  en vijfde" 4  hypothese kan gezegd worden dat de sterke controle in 
de financien een conforme uitvoering bevordert. Het gebrek aan beslisbevoegdheid van de 
verantwoordelijke minister belemmert de beleidsconforme uitvoering. Ook het gebrek aan 
toezichtshanchlingen belemmert conforme uitvoering. Daar de doelstellingen van de 
organisatie en het beleid overeenkomen is dit probleem minder van belang. De overeenkomst 
van doelstellingen is een voorwaarde voor confonne beleidsuitvoering" 5 . Hierbij gaat het 
echter alleen nog maar om de handhaving van mulderfeiten, ook het KLPD verricht 
handhavingstaken. Voor de handhavingstaken van het KLPD geldt hetgeen gezegd is in 
paragraaf 5.2.41 

5.4.2.2 Verantwoording aan de burger 

Bij dit vergelijkingspunt wordt gezocht naar het eerste democratische lichaam binnen of in 
de aansturing van de handhavende organisatie. De afstand wordt gemeten door te kijken naar 

143  Als er spanning tussen de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen van de organisatie is, maar de 
beleidsmaker heefl een sterke controle over de organisatie, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd 
Froot. 
144  Als er spanning tussen de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen van de organisatie is, maar de organisatie 
kan met toezichtshandelingen geconfronteerd worden, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot. 
145  Dit is de derde hypothese van het model. 
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het aantal organisatieschakels. Filerbij kan onderscheid gemaakt worden naar een territoriaal 
of functioneel gedeconcentreerde organisatie, maar ook naar centmle standplaats, 
standplaatsen bij de regionale directies en standplaatsen zoals ze in de huidige situatie 
voorkomen. 

In geval van territoriale deconcentratie, standplaats bij de regionale directie is dat: 

afdeling 
handhaving 
regionale 
directie 

standplaatsen 

dienst 
handhaving 

standplaatsen 

Het aantal schakels is 4. De eerste mogelijlcheid voor de burger om democratische controle 
uit te oefenen, is via de Tweede Kamer. Het aantal schalcels in geval van territoriale 
deconcentratie met behoud van de oude standplaatsen is 5: 

1-0.1 

regionale 
directie 

afdeling 
handhaving 
regionale 
directie 

In geval van functionele deconcentratie met een centrale standplaats is het aantal schakels 4: 

directie 
	PI uitvoering 

FAH 
dienst 
handhaving 

1--■1 
RWS 

regionale 
directie 

RWS 

directie 
uitvoering 

F-0.1 

146  Zie de huidige situatie over het KLPD, paragraaf 5.2.4.2. 
147  Zie paragraaf 5.3.2.2. 

minister van 
verkeer en 
waterstaat 

1-0.1 

minister van 
verkeer en 
waterstaat 

RWS 

RWS 

1-01 
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Tweede 
Kamer 

minister van 
verkeer en 
water slant 

Tweede 
Kamer 

Tweede 
Kamer 

In geval van functionele deconcentratie met behoud van de oude standplaatsen is de keten als 
volgt: 

minister van 
verkeer en 
waterstaat 

Tweede 
Kamer 

Het aantal organisatieschalcels is 5. 
De Kamer kan vragen stellen over het functioneren van de handhaving door Rijkswaterstaat, 
aan de minister, de minister is volledig verantwoordelijk. De democratische afstand van de 
burgers tot de nieuwe handhaver, Rijkswatersthat, loopt via de Tweede Kamer, de afstand is 
dus groot. Daarbij komt ook nog dat voor de overige handhaving, misdrijven en 
overtredingen, dezelfde afstand geldt'". 

5.4.2.3 Deskundigheid van de organisatie 

In deze paragraaf staat de deskundigheid van Rijkswaterstaat ten aanzien van het 
handhavingsgebied centraal. Van belang is de ervaring van Rijkswaterstaat met handhaving. 
Daamaast is van belang of de verkeershandhavingstaak als kemtaalc wordt gezien. Hiervoor 
worden het aantal formatieplaatsen en het bijbehorend budget bekeken. 

Zoals in paragraaf 5.3.2.3 aan de orde kwam zijn de uitgaven voor de droge poot de grootste 
uitgaven van Rijkswaterstaat. De verkeerstaak staat hoog op de prioriteitenlijst. 
Rijkswaterstaat heeft echter geen ervaring met handhavingstaken'". Wet heeft 
Rijkswaterstaat veel ervaring met het te handhaven gebied. Alle gegevens om een goede 
afweging te kunnen maken over de inzet van handhaving zijn aanwezig. 

Bezien moet worden of de handhavingstaak prioriteit krijgt binnen het totale pakket van 
taken. Hiervoor wordt gelet op het aantal fte's en de bijbehorende budgetten. Het 
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handhavingsbudget van RWS zou ongeveer 59 miljoen bedragen, 519 fte'". Hoewel het hier 
dus gaat om een hoger handhavingsbudget dan bij de eerste sub-variant, is het maar een klein 
beetje vergeleken bij wat Rijkswaterstaat voor bijvoorbeeld beheer en onderhoud uitgeeft (in 
1998 ongeveer 1 miljard 149). Op grond van het aantal fte's en het budget valt niet te 
verwachten dat de verkeershandhaving hoog op de prioriteitenlijst komt te staan. Op basis 
van de achtste hypothesel" kan dan verondersteld worden dat de kans op conforme 
beleidsuitvoering ldein is. Indien uit de handhaving inkomsten kunnen worden verkregen, 
bijvoorbeeld wanneer de boeteopbrengst terug wordt gesluisd naar Rijkswaterstaat, kan de 
taak een hoge prioriteit krijgen. 

5.4.2.4 Deskundigheid ten aanzien van handhaving 

In deze paragraaf komt aan de orde of RWS de deskundigheid bezit om de handhaving door 
middel van technische registratie de staandehouding adequaat te kunnen verrichten. In 
paragraaf 5.3.2.4 is duidelijk geworden dat RWS geen ervaring heeft met handhaving. 

Een volgend aandachtspunt is het personeel dat belast wordt met de uitvoering van de 
handhaving. Indien de handhaving van alle mulderfeiten door het bestuur wordt verricht is 
geen opsporingsbevoegdheid nodig voor de medewerkers verkeer en de medewerkers 
beschildcingverwerking. De opleiding voor de politieambtenaren is niet nodig voor de 
toezichtambtenaren (politieacademie). Toch kunnen de handhavers niet zonder opleiding de 
straat op worden gestuurd. Een opleiding blijft nodig om de materie te leren kennen, leren 
om te gaan met agressie en weerstand'''. Er zal een opleiding in het leven geroepen moeten 
worden voor toezichtambtenaren. 

Een probleem ligt in de begrenzing van de bevoegdheid van de nieuwe handhaver. Als de 
bestuursambtenaren een niet-mulderfeit constateren, zijn zij niet bevoegd 152. Voor de 
constatering van overtredingen en misdrijven blijven 1CLPD-verkeersagenten nodigl". Men 
kan kiezen voor het verlenen van de bevoegdheid tot het constateren van de mulderfeiten aan 
zowel het KLPD als Rijkswaterstaat. Afstemming tussen beide handhavende instanties wordt 
daarmee noodzakelijk. 

Men zou kunnen overwegen de medewerkers van het KLPD over te plaatsen naar het 
bestuur, maar dit levert diverse problemen op. In de eerste plants is voor de 
politieambtenaren het hebben van opsporingsbevoegdheid een factor die bepalend is voor de 
loonhoogte. Verliezen zij deze bevoegdheid, dan daalt het loon. Een plotselinge 
loonsverlaging wordt waarschijnlijk niet geaccepteerd door de werlcnemers en de bonden 
waarin zij verenigd zijn. Op de korte termijn is er dus geen voordeel van lagere 
personeelskosten. De verandering van werkgever brengt nieuwe arbeidsvoorwaarden met 
zich mee. Ook hierbij is verandering op korte tennijn moeilijk. Een volgend probleem is dat 
de KLPD-medewerkers algemeen opgeleide politiemensen zijn en het dus maar de vraag is 
of het 1CLPD deze medewerkers zou willen overdragen aan RWS. Ze kunnen wellicht 
ingezet worden voor een andere taak. Een zeer goede overgangsregeling wordt daarmee een 
vereiste. 

148 
Uitgezonderd de SWAB-medewerkers; Formatiebeschikking en jaarplan, KLPD, 1999. 

149  Balans Rijkswaterstaat 1998. 
1 " Als de nieuwe taak door de organisatie als kemtaak wordt beschouwd, is de kans op beleidsconforme 
uitvoering van de taak groot. 
151  Informatie, informanten, bijlage 1. 
152  Zie paragraaf 6.4.2. 
153  In 1998 zijn door het KLPD 28.177 misdrijven en overtredingen geconstateerd. 
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5.4.2.5 Aanwezige mogelijkheden voor effectiviteit en doelbereiking 
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De effectiviteit en doelbereiking in de nieuwe situatie zullen worden onderzocht door te 
beredeneren wat de meest waarschijnlijke beleidskeus van de nieuwe handhaver, zal zijn. 
Afstemming van de methoden van doelbereiking zal 'olden tot het meest effectieve resultaat. 
Een situatie waarbij bevoegdheden tot het gebmik van een bepaalde methocle van 
doelbereiking in een hand liggen bevordert de afstemming. Er warden twee niveaus van 
methoden van doelbereildng onderscheiden. Op het eerste niveau gaat het am de keus tussen 
een infrastructurele aanpassing of handhaven, op het tweede niveau gaat het am de keus 
binnen de handhaving voor een bepaalde methode of een bepaald feit. Tot slot is van belang 
of de organisatie de afweging maalct in het kader van de doelstellingen van het beleid. 

In de eerste plaats wordt bekeken waar de bevoegdheid tot het maken van de keus tussen 
infrastructurele aanpassing en handhaving ligt. RWS heeft de bevoegdheid am een 
infrastructurele aanpassing te malcen. Deze bevoegdheid is beperIct doordat het maken van 
een infrastructurele aanpassing gebonden is aan richtlijnen en eerder vastgesteld 
programma's, zoals Duurzaam Veilig. Bij de tweede sub-variant zou RWS de bevoegdheid 
krijgen am de mulderfeiten te handhaven. Beheer- en handhavingsbevoegdheden liggen in 
den hand. Toch is de bevoegdheid am te gaan handhaven niet volledig, immers de 
handhaving is beperkt tot de handhaving van mulderfeiten. 

Vervolgens wordt de keus op het tweede niveau besproken. In de tweede sub-variant zou 
Rijkswaterstaat de bevoegdheid ontvangen am mulderfeiten te constateren door technische 
registratie en staandehouding. De beide bevoegdheden lijken daannee in den hand te liggen. 
Echter het ICLPD blijft in deze situatie bevoegd ten aanzien van niet-mulderfeiten. De 
bevoegdheid is beperkt en er is afstemming nodig tussen de beide handhavers. In het geval 
dat wordt gekozen voor het naast elkaar bevoegd zijn van RWS en ICLPD ten aanzien van de 
handhaving van mulderfeiten'", wordt de noodzaak voor afstenuning grater. Voor wat 
betreft de keuze van het leggen van nadruk op het constateren van bepaalde feiten is 
Rijkswaterstaat gebonden aan de groep mulderfeiten. Daamaast zullen de speerpunten voor 
de handhaving, zoals ook in de huidige situatie het geval is, bepaald wordend oor de 
landelijk politiek. 

Tot slot wordt bezien of de doelstellingen van de handhaver overeenstemmen met de 
beleidsdoelstellingen'". Zoals uit paragraaf 2 duidelijk werd hebben beide organisatie 
dezelfde doelstellingen als het beleid hanteert. Bij het ICLPD ligt de nadruk op veiligheid, 
terwij1 bij RWS de nadruk ligt op doorstroming. 

5.4.2.6 Afstemming van beheer en handhaving 

In de situatie bij de tweede sub-variant zijn er verschillende ketens tussen de beheerder en de 
handhaver. De vonngeving van de handhaving kan varieren naar functioned en territoriaal 
gedeconcentreerd, en naar het behoud van de oude of het plaatsen van nieuwe standplaatsen 
van surveillancewagens bij de regionale directies. De eerste keten die wordt bekeken is de 
keten tussen beheer en handhaving in geval van territoriale deconcentratie, met standplaatsen 
bij de regionale directies: 

afdeling beheer 
regionale directie 1--■1 

regionale 
directie 

afdeling handhaving 
regionale directie 

Het aantal organisatieschalcels is 2. De schakels bevinden zich binnen dezelfde organisatie. 

154  Zie paragraaf 5.4.2.4. 
155  flit is de derde hypothese uit het gedragsmodel voor beleidsuitvoering. 
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afdeling beheer 
regionale directie 

afdeling beheer 
regionale directie 

afdeling beheer 
regionale directie 

h--■1 
regionale 
directie 

regionale 
directie 

regionale 
directie Hol RWS 

RWS 

afdeling handhaving 
regionale directie 

directie 
uitvoering 

directie 
uitvoering 

dienst 
coordinatie 
handhaving 

handhavingsdienst 
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In de volgende keten is de handhaving territoriaal gedeconcentreerd, maar de standplaatsen 
van de surveillancewagens zijn nog dezelfde als in de huidige situatie: 

standplaatsen 
surveillancewagens 

Het aantal organisatieschakels is 3. Deze keten is langer dan de vorige keten, nu moet een 
stap worden gemaalct naar een standplaats, die gedeeld wordt met andere regionale directies. 
De volgende keten is de keten in geval van finictionele deconcentratie met een centrale 
standplaats: 

Het aantal organisatieschalcels is 4. De stappen die gemaakt worden vinden plaats birmen 
dezelfde hoofdorganisatie, maar wel binnen verschillende eenheden van die organisatie. 
De laatste keten die wordt bezien is de keten in geval van functionele deconcentratie, met 
behoud van de oude standplaatsen: 

standplaatsen 

Het aantal organisatieschakels is 5. Weer zijn het stappen binnen de hoofdorganisatie, maar 
verdeeld over verschillende eenheden. 

Nadeel van de bevoegdheidsoverdracht bij deze sub-variant is dat de bestuurlijke handhaver 
slechts bevoegd is om mulderfeiten te constateren. In geval van constatering van een misdrijf 
of overtreding is het KLPD bevoegd. Het KLPD zal clan ook surveilleren en gebruik moeten 
maken van de standplaatsen. Afstemming met het KLPD blijft noodzakelijk. Hiervoor 
gelden de afstemmingsketens zoals ze zijn gepresenteerd in paragraaf 5.2.4.3. Er kan ook 
voor gekozen worden het KLPD eveneens bevoegd te laten zijn voor de constatering van 
mulderfeiten. Dit leidt tot een dubbele bevoegdheid voor dezelfde feiten en afstemming 
wordt noodzakelijk. In dat geval zou Rijkswaterstaat nieuw materiaal en nieuwe 
medewerkers moeten gebruiken. De kosten van de overdracht worden daarmee erg hoog. 

Een volgend element dat wordt bekeken in het kader van de afstemming tussen beheer en 
handhaving, is de beleidsvrijheid die de beheerder en de handhaver bezitten 156 . Eerder bleek 
dat officieel RWS weinig eigen bevoegdheden heeft. Wel is in geval van territoriale 
deconcentratie sprake van feitelijke beleidsvrijheid. Bij functionele deconcentratie zou de 
feitelijke beleidsvrijheid minder zijn, doordat de directe controle groter is m. De afstemming 
van beheer en handhaving daar waar het gaat om de niet-mulderfeiten zou nog steeds 
plaatsvinden op de wijze die beschreven is in paragraaf 5.2.4.6. Het gaat hierbij om 28.177 
feiten in 1998 158 . De doelstellingen van beide organisaties komen overeen 159, maar door de 
verdeling van de bevoegdheden wordt het overleg gecompliceerd. Ook bij deze sub-variant 
blijft het probleem bestaan, dat door middel van technische registratie ook niet-mulderfeiten 
ontdekt kunnen wordenm. 

156  Zie ook 5.3.2.6. 
157  De afstand tussen de verantwoordelijke minister en de handhavingsdienst is korter dan bij de regionale 
directies. 
158  Tobias statistieken, 1CLPD, 1998. 
159  Dit is de derde hypothese uit het gedragsmodel voor beleidsuitvoering: als de doelstellingen van beide 
organisaties overeenkomen, bevordert dit de afstemming. 
160  Dit probleem wordt uitgebreid behandeld in paragraaf 6.3.2. 
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5.4.2.7 Handhavingsniveau 

Variant A, Bestuurlitke aspecten 

Het handhavingsniveau is het aantal constateringen dat wordt bereikt door een bepaalde 
handhavingsinspanning bij een bepaalde wijze van financieren. Hierbij wordt gelet op het 
aantal registraties en staandehoudingen en op de financiering van handhaving. De wijze van 
financieren kan leiden tot een stijging of dating in het aantal constateringen. De invoering 
van de tweede sub-variant heeft gevolgen voor de inzet van de instrumenten van handhaving. 
Bij deze sub-variant heeft RWS de bevoegdheid tot het constateren van alle mulderfeiten 
door middel van technische registratie en staandehouding. In 1998 zijn 793.233 mulderfeiten 
geconstateerd' I . Daamaast zijn door het ICLPD in 1998 28.177 niet-mulderfeiten 
geconstateendl". Voor het 1CLPD bestaat geen budgettaire prikkel tot handhaving. Het aantal 
teclunsche registraties van niet-mulderfeiten zal niet toenemen, indien de bevoegdheid van 
het 1CLPD tot het constateren van niet-mulderfeiten wordt beperkt. In het aantal 
staandehoudingen door het ICLPD zal een daling optreden. Het KLPD zou in dit geval alleen 
nog surveilleren voor het ontdeklcen van niet-mulderfeiten. Nu alleen voor deze feiten 
gesurveilleerd zal worden, zullen wellicht minder wagens en ambtenaren ingezet worden'". 

Het aantal constateringen van mulderfeiten door RWS zal worden beinvloed door de wijze 
van financiering. Ms een budgettaire priklcel tot handhaving wordt ingebouwd — door de 
organisatie invloed te laten uitoefenen op het budget, of door de boeteopbrengst terug te 
sluizen naar de handhaver — zal het aantal constateringen stijgen. 1ndien RWS op output 
gefinancierd zal worden, zal voor de makkelijkste vermeerdering van de inkomsten worden 
gekozen. Dit zal leiden tot een stijging van het aantal technische registraties. Er kan als 
voorwaarde worden gesteld dat zowel het aantal staandehoudingen als het aantal technische 
registraties moet stijgen. 

Wordt gekozen voor een budgettaire prildcel in de vorrn van het terugploegen van de 
boeteopbrengst, dan vindt alleen stijging plants van het aantal teclunsche constateringen. 
Daarmee kan immers op makkelijke wijze de handhaving uitgebreid worden. De organisatie 
kan zo het budget aanmerkelijk vergroten. Staandehoudingen leveren minder boeteopbrengst 
op. Ook hier bestaat de mogelijkheid dat aan het terugploegen van de boeteopbrengsten de 
eis van een bepaalde verhouding tussen het aantal staandehoudingen en constateringen, 
wordt verbonden. 

Op het hoofdwegennet worden door middel van technische registratie voomamelijk 
snelheidsovertredingen geconstateerd. De overige feiten worden door middel van 
staandehouding geconstateerd. De verhouding in percentages van het totaal was in 1998: 
87%13% 164 . Dit houdt in dat 87% van het aantal constateringen gericht is op 
snelheidsovertredingen. Zoals bovenstaand is aangegeven, is de kans dat dit percentage 
groter wordt, ofwel minder aandacht besteed wordt aan andere overtredingen aanwezig, 
indien geen voorwaarden worden gesteld aan de wijze van constateren bij het toedienen van 
een financiele prikkel tot handhaven. 

5.4.2.8 Totaaleffecten 

In deze paragraaf komen de effecten die van belang zijn voor de eenheid in beleid, de 
allocatie van middelen en de eenvoud van het systeem naar voren. Ook komen de 
fusiekosten en de left overs aan de orde. Deze worden achtereenvolgens behandeld. 

De eenheid in het handhavingsbeleid wordt verstoord doordat de handhaving van het verkeer 
over meerdere instanties is verdeeld. Naast de bevoegdheid tot handhaven, bestaat de 

161  Tobias statistieken, KLPD, 1998. Jaarverslag CIIB, 1998. 
162  Tobias statistieken, KLPD, 1998. 
163  De inzet wordt immers bepaald door te letten op het aantal te behalen constateringen. Jaarplan 1CLPD, 1999. 
164  Zie ook paragraaf 5.2.4.7. 
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bevoegdheid tot het stellen van beleidsregels rond de handhaving van verkeersregels. Deze 
bevoegdheid is op dit moment in handen van de OvJ. Ook als deze bevoegdheid naar RWS 
overgaat, blijft zij beperkt, doordat ook het 1CLPD handhavingsbevoegdheid heeft. Doordat 
de bevoegdheden rond de handhaving van verkeer verdeeld zijn, is ook de bevoegdheid tot 
de allocatie van de middelen van handhaving verdeeld. Afstemming tussen de verschillende 
actoren is noodzakelijk. 

De eenvoud van het systeem is een volgend element dat wordt besproken. In de situatie die 
ontstaat door de tweede sub-variant is er sprake van den beheerder, die tevens de handhaver 
van de mulderfeiten is. Daarnaast fimctioneert nog steeds het ICLPD als handhaver van de 
misdrijven en overtredingen, waarvoor de beheerder niet bevoegd is. De mogelijkheid 
bestaat dat het KLPD volledig bevoegd blijft voor de handhaving van het verkeer. Uiticomst 
van deze bevoegdheidsverdeling is, dat er naast de surveillances van Rijkswaterstaat ook nog 
surveillances van het KLPD zijn. Het systeem wordt, voor de burger, op die manier niet 
duidelijker. Het systeem dat ontstaat is complex. 

De fusiekosten van deze sub-variant zijn niet gering. Doordat de staandehoudingen verricht 
worden door een grote groep ambtenaren, moeten deze ambtenaren allemaal ofwel een 
nieuwe plants krijgen, ofwel naar hetzelfde niveau doorbetaald worden in een functie die een 
lager salaris met zich mee kan brengen. Daarnaast zou een eventuele opleiding voor deze 
medewerkers opgezet moeten worden. De huisvesting van deze mensen, en vooral het 
materieel zou ook problemen kunnen opleveren. Als het materieel op de oude standplaatsen 
blijft wordt het overleg, de afstemming 165  en de aansturine lastiger. Wil men de oude 
standplaatsen verwijderen en nieuwe malcen, kost dit erg veel geld. Op grond van tiende' 67, 
elfde' 68  en twaalfde' 69  veronderstelling uit het model, kan gezegd worden dat de fusiekosten 
een beleidsconforme uitvoering in de weg zullen staan. 

Een laatste element dat aan de orde komt is wat er overblijft als deze variant zou worden 
ingevoerd. In de eerste plants ontstaat een probleem met de groep medewerkers van het 
KLPD die overblijven en wellicht alleen bevoegd zijn tot de constatering van niet-
mulderfeiten. Het gaat hier om 28.177' 7° constateringen, ten opzichte van de 792.951 
constateringen binnen de Wet Mulder. Hierdoor wordt de verkeerstaak van het KLPD zeer 
sterk beperkt, daar waar deze organisatie het verkeer als kerntaak ziet. Het is zeer de vraag of 
het voor het KLPD werkzaam is om deze delicten nog te blijven handhaven. Men kan ook 
kiezen voor een dubbele bevoegdheid tot handhaving van RWS en het ICLPD' 71 . In dat geval 
ontstaat een flinke capaciteitsuitbreidingl", die veel kosten met zich meebrengt. Daarnaast 
ontstaat een probleem met de standplaatsen voor het materieel. De standplaatsen worden of 
gedeeld met verschillende regionale directies, of met het KLPD, of er moeten nieuwe 
standplaatsen :ngedeeld worden. 

165  Zie ook paragraaf 5.3.2.6. 
166  zie ook paragraaf 5.3.2.1. 
167  Als de organisatie de personele middelen heeft om het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat ook 
gebeurt groot. 
168  Als de organisatie de huisvestingsmiddelen heeft om het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat ook 
gebeurt groot. 
169  Als de toevoeging van middelen aan de organisatie een ingrijpende verandering van de bestaande routine 
vergt, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd klein. 
179  Hierbinnen vallen alle constateringen, ook die delicten die niets met verkeer te maken hebben, maar op de weg 
geconstateerd zijn. Verder zijn alle buitenlanders die een overtreding of misdrijf hebben begaan niet meegeteld. 
Bron: Tobias statistieken KLPD, 1998. 
171  Zie paragraaf 5.3.2.1. 
172  De voordelen die aan een capaciteitsvergroting verbonden zijn kunnen ook voorkomen indien een 
capaciteitsvergroting binnen het KLPD wordt gerealiseerd. Deze voordelen komen niet voort uit de overgang van 
de handhaving naar het bestuur. 
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5.4.3 	Kansen en risico's 

Variant A, Bestuurlijke aspecten 

De kansen en risico's die zijn verbonden aan de tweede sub-variant, de ovenlmcht van de 
handhaving van mulderfeiten naar het bestuur, komen in deze paragraaf aan de orde. De 
gevolgen van de bevoegdheidsoverdracht warden per hoofdgroep van vergelijlcingspunten 
besproken. 

Extern toezicht op de handhaver 
Extern toezicht op de handhaver wordt uitgeoefend door het Rijk (aansturing) en door de 
burger (verantwoording). Evenals bij de vorige sub-variant heeft de minister geen volledige 
zeggenschap over RWS, doordat de OvJ beleidsregels kan stellen ten aanzien van de 
verkeershandhaving. Dit is echter een keuze. Komt deze bevoegdheid toe aan RWS zelf, dan 
heeft de minister zeggenschap. Wel moet bedacht warden dat de aansturing vanuit twee 
ministeries plaatsvindt, ook het KLPD verricht handhaving. In de toekomstige situatie zit een 
kans ten aanzien van de aansturing van Rijkswaterstaat via de financien. De minister heeft 
door doelfinanciering vooraf invloed, terwijl op het ICLPD achteraf controle plaatsvindt op 
de financien. Er is geen sterk toezichtinstnunent voor de verantwoordelijke minister, birmen 
RWS geldt slechts het instrument van de ambtelijke hierarchic. Naast controle door het Rijk, 
wordt inhoudelijk toezicht op de handhaving uitgeoefend door de officier van justitie. Dit 
toezicht kan echter aan een ander orgaan worden opgedragen. Is er geen toezicht door een 
orgaan, dan verzwalct dit de controle op de uitvoering van de handhaving. 

Voor het KLPD en voor Rijkswaterstaat dient verantwoording over het gevoerde beleid te 
worden afgelegd in de Tweede Kamer. Indien Rijkswaterstaat voor een deel van de 
verkeershandhaving bevoegd zou zijn, verandert de plants waar verantwoording gevraagd 
kan warden door de burger, niet. 

Kwaliteit ten aanzien van de handhaving 
Zoals bij de vorige sub-variant al aan de orde kwam, heeft RWS geen ervaring met 
handhaving op zich, maar wel een grate kennis ten aanzien van het handhavingsgebied. De 
organisatie mag daardoor deskundig geacht worden ten aanzien van het gebied. Hoewel het 
budget en het aantal fte's voor de handhavingstaak groter zijn dan bij de vorige sub-variant, 
valt dit weg in vergelijking met de andere uitgaven van RWS voor het verkeer. Het risico 
bestaat dat de verkeershandhavingstaak niet hoog op de prioriteitenlijst van Rijkswaterstaat 
komt te staan. Indien echter een prilckel wordt toegediend, kan de handhavingstaak tot 
kemtaak verworden. 

De deskundigheid ten aanzien van de uitvoering van de handhaving, het surveilleren, is niet 
aanwezig binnen Rijkswaterstaat. Een kans is gelegen dat RWS voor de handhaving gebruik 
maken van goedkoper personeel. Dit omdat voor de handhaving van mulderfeiten geen 
opsporingsbevoegdheid nodig is. De nieuwe medewerkers van RWS hebben echter wel een 
opleiding nodig. Een passende opleiding bestaat nog niet en zal opgericht moeten warden. 

Handhavingsprestatie 
Voordat beslissingen genomen lcunnen worden ten aanzien van de meest effectieve afweging 
van middelen ter bereiking van het beleidsdoel, zal afstemming met het KLPD en eventueel 
het OM nodig zijn. De handhavingsbevoegdheid van RWS is in deze sub-variant namelijk 
beperlct tot mulderfeiten. Het KLPD handhaaft de overige feiten. Vervolgens kan voor 
gekozen worden om de OvJ toezicht op de handhaving te laten uitoefenen, waardoor de 
bevoegdheidsuitoefening eveneens beperkt wordt. De bevoegdheid van RWS tot het maken 
van een infrastructurele aanpassing is beperlct door richtlijnen en meerjarenprogramma's. De 
afivegingen over de inzet van middelen am de gestelde beleidsdoelen te verwezenlijken 
warden gemaalct in het licht van de nationale beleidsdoelstellingen. Eerbij geldt dat het 
KLPD de nadruk legt op veiligheid, terwijl RWS zich vooral richt op doorstroming. 
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Door de bevoegdheidsbeperking — slechts een deel van de handhaving is tot taak van RWS 
gesteld — is afstemming tussen beheerder en handhaver noodzakelijk. Tussen twee 
organisaties dient afgestemd te worden. Hierbij geldt dat Rijkswaterstaat feitelijk 
beleidsvrijheid bezit, terwijl het KLPD dat mist. In de gevallen waarin Rijkswaterstaat het 
beheer afstemt op dat deel van de handhaving waartoe RWS zelf bevoegd is, is de afstand 
kort. Indien het KLPD echter bevoegd blijft voor het geheel van de handhaving, gaat ook dit 
voordeel verloren. 

De tweede sub-variant heeft gevolgen voor het niveau van de handhaving. Wordt geen 
financiele prildcel toegediend dan zal het aantal staandehouding dalen, en daarmee ook de 
aandacht voor andere feiten dan snelheidsovertredingen. Dit omdat het KLPD minder 
surveillance zal gaan verrichten. Dit wordt gecompenseerd doordat Rijkswaterstaat met 
goedkoper personeel werkt, waardoor bij een gelijkgebleven budget meer inspanning 
geleverd kan worden. Wordt wel een financidle priklcel toegediend, dan mag verwacht 
worden dat het aantal constateringen zal stijgen. Worden aan deze prikkel geen voorwaarden 
verbonden, dan zal deze stijging plaatsvinden in de constatering van snelheidsovertredingen 
door technische registratie, de meest malckelijke manier. Blijft het KLPD naast 
Rijkswaterstaat bevoegd tot het verrichten van de handhaving van mulderfeiten, dan zou een 
capaciteitsvergroting op kunnen treden, doordat Rijkswaterstaat meer inspanning kan leveren 
voor een gelijkblijvend budget. 

Totaaleffecten 
De eenheid in het beleid wordt bedreigd doordat twee handhavingsinstanties aanwezig zijn. 
Dit geldt ook voor de allocatie van middelen. De fusiekosten van invoering van de tweede 
sub-variant zijn groot, hetgeen een beleidsconfonne uitvoering in de beginfase zou kunnen 
belemmeren. Het handhavingssysteem met twee handhavers is meer complex dan de huidige 
situatie, met een handhaver. Wanneer het KLPD de mulderbevoegclheid kwijt zou raken, 
wordt het voor deze organisatie lastig om zijn handhavingstaak uit te voeren. Het grootste 
deel van de werkzaamheden wordt immers door een andere organisatie uitgevoerd. Wanneer 
beide organisaties bevoegd zouden zijn voor de constatering van mulderfeiten, bestaat dit 
risico niet. 

De problemen die ontstaan bij invoering van de tweede sub-variant zijn gelegen in de 
oorzaak van de bevoegdheidsoverdracht. De bevoegdheid die wordt gegeven is een deel van 
een grotere bevoegdheid. Doordat de bevoegdheid niet volledig is, zal voor alles afstemming 
nodig zijn. De verschillende financiering van de beide handhavers zorgt voor een scheve 
verhouding in de handhaving. 

5.5 	Derde sub-vrriant: Mulderfeiten en overige WVW-feiten naar Rijkswaterstaat 

In deze paragraaf wordt de derde sub-variant behandeld. Bij deze variant gaat het om de 
overdracht van de handhaving van mulderfeiten naar RWS. De handhaving kan plaatsvinden 
door middel van technische registratie of staandehouding. Naast de mulderfeiten worden ook 
de overige overtredingen en misdrijven uit de Wegenverkeerswet ter handhaving 
overgedragen. Deze sub-variant wordt op dezelfde manier besproken als de eerste twee sub-
varianten. Eerst wordt de variant kort beschreven aan de hand van de variabelen: 
organisatievorm en financiering. Vervolgens worden de effecten van de variant besproken 
aan de hand van de vergelijkingspunten in paragraaf 5.5.2. Tot slot worden de kansen en 
risico's die uit deze paragraaf naar voren komen nog eens op een rijtje gezet in de laatste 
paragraaf. 

5.5.1 	Beschrijving derde sub-variant 

Bij de beschrijving van de verschillende mogelijIcheden bij deze sub-variant wordt ingegaan 
op twee variabelen: de organisatie en de financiering van de handhaving. 
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Organisatievorm 
De huidige organisatie van RWS is besproken in paragraaf 5.2.2. De nieuwe 
handhavingstaalc dient in deze organisatie ingepast te warden. RWS krijgt de bevoegdheid 
tot het handhaven van mulderfeiten en overige feiten ttit de WVW door middel van 
staandehouding en technische registratie. RWS is een centraal georganiseerde eenheid. De 
optic om de handhaving decentraal in te passen in deze organisatie valt daamtee at Wel is 
het onderscheid tussen concentratie en deconcentratie van belang. Binnen RWS zijn beleid 
en uitvoering gescheiden. De beleidsafdelingen zijn geconcentreerd binnen het ministerie. 
Zo ook de toekomstige beleidsafdeling voor handhaving. Logischerwijs zou deze afdeling 
binnen de directie uitvoering komen te staan, waar ook het andere beleid rond het wegennet 
wordt gemaalct. De uitvoering zou fimctioneel gedeconcentreerd laumen plaatsvinden in een 
handhavingsdienst onder de directie uitvoering, met of zonder behoud van de oude 
standplaatsen. In geval van territoriale deconcentratie zou de coordinatie, registratie en 
verwerking van de handhaving bij de regionale directies komen te liggen, met of zonder 
behoud van de oude standplaatsen van het materieel. De situatie is gelijk aan de tweede sub-
variant'". 

Financiering 
De financiering van de handhaving is een volgende variabele. I-fierbij gaat het om de 
budgettaire prikkel tot handhaven die kan worden toegediend. Een budgettaire prildcel tot 
handhaven kan warden gevormd door de handhavende organisatie invloed te laten 
uitoefenen op de hoogte van het budget (outputfinanciering), of door de boeteopbrengst terug 
te ploegen naar de handhavende organisatie. 

De eerste budgettaire prikkel tot handhaving die wordt besproken, wordt gevormd door de 
invloed die de organisatie op het budget kan uitoefenen. In de derde sub-variant zou dit 
inhouden dat RWS door meer te constateren een hoger budget voor de handhaving verkrijgt. 
De kans bestaat dat op die manier de aandacht van de organisatie gericht wordt op de 
opbrengst van handhaving in geld, niet in veiligheid. Technische registratie is voor de 
organisatie de meest eenvoudige manier om haar budget te verhogen. De kans bestaat dat de 
nadrulc sterk op technische registratie komt te liggen. Een oplossing zou zijn om aan de 
budgettaire prildcel voorwaarden toe te kennen, waarbij een evenwicht tussen het aantal 
staandehoudingen en het aantal technische registraties wordt bereikt ml . Een volgend 
probleem bij de budgetverhoging is de omvang van het budget. Bij de variant wordt 
gestreefd naar een kostendeldcend systeem. Het budget zou de kosten van handhaving 
moeten deldcen. Als de organisatie het budget kan verhogen, is de vraag wat er met geld 
gebeurt dat eventueel overblijft. Deze situatie vraagt om een regeling met betrelcking tot de 
besteding van het budget. Indien er geen invloed van de handhaver op het budget is, kan een 
budget geste1:1 worden op de hoogte van de kosten. De budgettaire prikkel tot handhaven is 
dan afwezig. 

De volgende budgettaire prilckel die wordt besproken is de boeteopbrengst. De budgettaire 
prildcel houdt in dat de boeteopbrengst naar de handhaver wordt gesluisd. Door meer 
constateringen te verrichten, onstaat een hogere boeteopbrengst en meer budget voor de 
handhaver. De constateringen van mulderfeiten leverde in 1998 ongeveer 72 miljoen or s . 
Over de opbrengst van de overige overtredingen en misdrijven zijn geen cijfers bekend. Het 
KLPD gaf in 1998 59 miljoen uit, voor het verkeer. Hoewel precieze gegevens over de 
kosten van handhaving niet bekend zijn, doen deze bedragen toch vermoeden dat bij de 
derde sub -variant de kosten voor handhaving lager zijn dan de opbrengst. Dit maakt 

173  Paragraaf 5.4.1. Dit geheel wordt inzichtelijk gemaakt in het organisatieschema van deze variant, bijlage 7. 
174  Bijvoorbeeld: als binnen 2 jaar een relatieve stijging van 20% in het aantal staandehoudingen ten opzichte van 
het aantal technische registraties is opgetreden, wordt het budget voor de handhaving met 22% verhoogd. 
175  Jaarverslag CJIB, 1998. Het bedrag komt voort uit de vermenigvuldiging van het aantal constateringen met het 
gemiddelde initiate boetebedrag. 
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regulering van de geldstroom noodzakelijk, het geld mag immers niet voor andere 
doeleinden gebruikt worden dan de verkeershandhaving. 

5.5.2 	Vergelijkingspunten derde sub -variant 

De vergelijkingspunten worden behandeld in dezelfde volgorde als waarin in ze in de 
voorgaande pamgrafen zijn behandeld. De behandeling vindt plants voor zover afwijkend 
van de eerder behandelde sub-varianten. 

5.5.2.1 Aansturing van de handhavende organisatie 

Bij de aansturing van de handhavende organisatie wordt gelet op de beslisbevoegdheid, de 
financidle aansturing en de controle over informatie. 

De beslisbevoegdheid komt eerst aan de orde. RWS is in de derde sub-variant bevoegd om 
alle verkeersfeiten te constateren. Voor de handhaving hiervan ligt de beslisbevoegdheid 
slechts beperkt bij de verantwoordelijke minister. Uit de status van de medewerkers die de 
handhaving uitvoeren, de boa's', vloeit voort de het college van procureurs generaal 
beleidsregels kan stellen omtrent het beleid ten aanzien van de handhaving. Voor zover het 
het mulderiaanse vervolgtraject betreft kan de minister van V&W wel bevoegd zijn, deze 
bevoegdheid kan echter ook aan het college toekoment". De verantwoordelijke minister van 
V&W heeft een beperkte beslisbevoegdheid over de handhavende organisatie en kan dus op 
die manier niet aansturen. In het geval dat wordt gekozen voor het naast elkaar bevoegd zijn 
van RWS en KLPD of een vangnetbevoegdheid dient afstemming plants te vinden met het 
ICLPD. De bevoegdheid van de minister van V&W wordt sterker beperkt. 

Een volgend element dat wordt besproken in het kader van de aansturing zijn de financien 
van RWS. Bekeken wordt of de verantwoordelijke minister de mogelijkheid heeft om via de 
financien de handhavende organisatie te sturen. Binnen het ministerie van V&W wordt 
gewerkt met doeluitkeringen, geoormerkte geldenl". Op deze manier kan de minister goed 
aanstureni 79 . 

Een laatste element dat aan de orde komt in het kader van de aansturing is de controle over 
informatie. Hierbij gaat het om de wijze van verantwoording door de handhavende 
organisatie naar de verantwoordelijke minister. Ook de mogelijkheid van 
toezichtshandelingen speelt een rol. De handhavende organisatie moet zich verantwoorden 
over de besteding van haar budgetten bij de minister van V&W. De OvJ houdt toezicht op de 
handhaving, voor zover het de strafrechtelijke feiten betreft. Wordt er voor gekozen om dit te 
veranderen, dan heeft RWS naast de handhaving ook het toezicht op de handhaving voor 
zover het de mulderfeiten betreft. Deze bevoegdheid kan ook aan de officier toekomen' 80 . De 
mogelijkheid van toezichtshandelingen door de verantwoordelijke minister verschilt al naar 
gelang de organisatie is ingerichtm. In geval van territoriale deconcentmtie geldt het middel 
van de ambtelijke hierarchie, voornamelijk gebaseerd op loyaliteit. In geval van functionele 
deconcentratie bij mandaat, kan de minister de beslissingen van de handhaver, RWS, 
ongedaan maken. Dit is echter weer beperkt doordat niet de beslissingen van het college van 
procureurs generaal kunnen worden aangetast. 

176 L,-..•e i paragraaf 5.5.2.4. 
177  Paragraaf 6.5.2. 
178  Paragrafen 5.2.2, 5.3.2.1, 5.4.2.1. 
179  De afspraken in het kader van de uitkering moeten overeenstemmen met het beleid zoals dat wordt gevoerd 
door het college van PG's. De financiele sturingsmiddelen van de minister van V&W zijn daardoor beperkt. 
18°  Paragraaf 6.5.2. 
181  Zie ook paragraaf 5.3.2.1. 
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Op basis van de vierdem en vijfdem hypothese kan gezegd worden dat de aansturing van de 
handhavende organisatie een beleidsconfonne uitvoeting niet bevordert. Er is echter wel 
sprake van overeenstemming tussen de doelstellingen van de handhavende organisatie, de 
verantwoordelijke minister en het college van procureurs generaal. Dit werIct weer 
bevorderend voor een conforme beleidsuitvoering l". 

5.5.2.2 Verantwoording aan de burger 

Om de afstand tot de burger weer te geven wordt gekeken naar het aantal schalcels dat leidt 
tot het eerste democratisch gekozen lichaam binnen de handhavende orgartisatie. Op deze 
manier kan iets gezegd worden over de democratische afstand van de burger tot de 
handhavende organisatie, in deze sub-variant: RWS. Het eerste democratische lichaam is de 
Tweede Kamer'". In geval van functionele of territoriale deconcentratie zijn dat 4 stappen, 
als de oude standplaatsen blijven bestaan zijn dat 5 stappen. De afstand blijft even groot als 
bij de vorige sub-varianten, en ten opzichte van de huidige situatie treedt geen verbetering 
op. 

5.5.2.3 Deskundigheid van de organisatie 

In deze paragraaf wordt de deskundigheid van de orgartisatie besproken. Hiervoor zijn de 
huidige taken van de organisatie van belang, maar ook of de organisatie de nieuwe taak als 
kemtaalc ziet. Verder is van belang de omvang van het budget dat voor de taak stnat en de 
hoeveelheid fte's. Eerder kwam reeds naar voren dat Rijkswaterstaat de verkeerstaalc (niet 
alleen de handhaving) als kemtaalc ziet. RWS heeft geen ervaring met handhaving, maar 
bezit wel alle gegevens om een juiste afweging te kunnen malcen over de inzet van 
handhaving, vanuit haar functie als wegbeheerder. 

Doordat geen stijging plaatsvindt in het aantal 	zal in de omvang van de 
handhavingstaak geen verandering optreden in vergelijking met de vorige sub-variant'. 
Daar was de conclusie dat gezien het aantal fte's en het budget het niet waarschijnlijk is dat 
de handhavingstaak grote prioriteit krijgt binnen de verkeerstaak van RWS. Op basis van de 
achtste hypothese'" kan gesteld worden dat de kans op beleidsconforme uitvoering klein is. 
Indien uit de handhaving inkomsten kurmen worden verkregen, bijvoorbeeld wanneer de 
boeteopbrengst terug wordt gesluisd naar Rijkswaterstaat, kan de taak een hoge prioriteit 
krijgen. 

5.5.2.4 Deskundigheid ten aanzien van de handhaving 

In deze pararaaf wordt besproken welke deskundigheid RWS dient te bezitten om naast de 
mulderfeiten ook de niet-mulderfeiten te kunnen handhaven. RWS krijgt de bevoegdheid om 
te handhaven door middel van staandehouding en technische registratie. Deskundigheid 
wordt gemeten door te kijken naar de ervaring die de organisatie heeft met handhaving en 
door te letten op de hoeveelheid personeel en de eisen die aan dit personeel kunnen worden 

182  Als Cr spanning tussen de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen van de organisatie is, maar de 
beleidsmaker heeft sterke controle over de organisatie, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot. 
183  Als er spanning tussen de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen van de organisatie is, maar de organisatie 
kan met toezichtshandelingen geconfronteerd worden, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot. 
184  Dit op basis van de derde hypothese: als er een spanning is tussen de beleidsdoelen en de doelen van de 
uitvoerende organisatie, zal het beleid niet conform worden uitgevoerd. 
185  Zie ook paragrafen 5.3.2.2, 5.4.2.2. 
186  Zie paragraaf 5.3.2.3. 

Zie paragraaf 5.5.2.4. 
188  Paragraaf 5.3.2.3. 
189  Als de nieuwe taak door de organisatie als kemtaak wordt beschouwd, is de kans op beleidsconforme 
uitvoering groot. 
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gesteld. Uit paragraaf 5.3.2.4 kwam naar voren dat Rijkswaterstaat zelf geen ervaring heeft 
met handhaving. 

Bij de vorige sub-variant zijn de eisen besproken die aan het personeel kunnen worden 
gesteld dat mulderfeiten gaat handhaven. Hiervoor is geen opsporingsbevoegdheid vereist, 
en daarniee ook niet de opleiding die daarvoor nodig is'. De ambtenaren die de 
registmtieapparatuur bedienen hebben wel opsporingsbevoegdheid nodig, wanneer door 
middel van deze films een overtreding van de maximumsnelheid met meer dan 40Icm/u 
wordt geconstateerd. Bij deze sub-variant mogen de ambtenaren van RWS ook niet-
mulderfeiten constateren en beboeten. Zoals uit paragraaf 6.5.3 blijkt, is dat alleen mogelijk 
als deze ambtenaren bijzonder opsporingsambtenaar (Boa) worden. De delicten waarvoor zij 
dan bevoegd zijn, kunnen worden beperkt tot de niet-mulderfeiten uit de WVW. Voor de 
status van Boa is een specifieke opleiding vereist. Daarmee worden de ambtenaren die de 
handhaving uit gaan voeren duurdert 91 , even duur als dat ze nu zijn. Het is niet de 
verwachting dat er meer mensen nodig zouden zijn, het is een aanvulling op de bevoegdheid 
van de ambtenaren waar in de vorige sub-variant over werd gesproken, die daardoor meer 
kunnen constateren. De personeelsomvang binnen RWS blijft gelijk. 

De verkeersafdelingen van het KLPD zouden kunnen worden opgeheven, en de regiokorpsen 
zouden benaderd kunnen worden voor de verbalisering van de feiten waartoe de 
Rijkswaterstaatsambtenaren niet bevoegd zijn. Het probleem van het gat in de handhaving 
van de niet-verkeersfeiten kan ook worden opgelost door naast Rijkswaterstaat het KLPD 
bevoegd te laten blijven om verkeersfeiten te handhaven. Afstemming tussen beide 
organisaties is dan noodzalcelijk. Een andere optie zou zijn om het KLPD alleen bevoegd te 
laten zijn voor niet-mulderfeiten, terwijl Rijkswaterstaat helemaal bevoegd is voor het 
constateren van verkeersfeiten. De ambtenaren van Rijkswaterstaat kunnen dan in hun 
taakomschrijving wel de bevoegdheid tot het constateren van niet-mulderfeiten hebben, maar 
in een intern werkdocument kan bepaald worden dat het constateren van misdrijven en 
overtredingen niet de prioriteit heeft. In principe zou het KLPD deze feiten moeten 
opsporenl". De bevoegdheid van de Rijkswaterstaatambtenaren voor niet-mulderfeiten is 
daarmee verworden tot een soon vangnetbevoegdheid. 

5.5.2.5 Aanwezige mogelijkheden voor effectiviteit en doelbereiking 

De effectiviteit en doelbereiking in de nieuwe situatie wordt bekeken aan de hand van de 
beleidskeus die de nieuwe handhaver waarschijnlijk zal maken. Afstemming van de 
verschillende methoden van doelbereiking leidt tot het meest effectieve resultant. 
Afstemming is optimaal als de bevoegdheden tot het gebruiken van de methoden van 
doelbereiking in een hand liggen. Op die manier maakt de organisatie de meest effectieve 
afweging. Twee niveaus van methoden om het doel te bereiken worden onderscheiden: een 
keus tussen handhaven of het doen van een infrastructurele aanpassing en het niveau om 
binnen de handhaving te kiezen voor een bepaalde methode of een bepaald feit. Van belang 
is verder, of het doel van de organisatie overeenstemt met het doel van het beleid. 

In de eerste plants wordt de keus tussen handhaven en een infrastructurele aanpassing 
behandelt. Bij de derde sub-variant is Rijkswaterstaat de wegbeheerder, maar ook de 
handhaver van de verkeersregels. Beide bevoegdheden lijken hiermee in een hand te liggen, 
de beperking dat RWS maar een deel van de handhaving heeft is afwezig. Formeel ligt het 
beleid omtrent de handhaving echter in handen van het college van procureurs generaal 
voorzover het de constatering van strafrechtelijke feiten betreft. Voor vat betreft het toezicht 
op de handhaving van mulderfeiten, kan er voor gekozen worden dat Rijkswaterstaat daartoe 

1 " Paragraaf 5.4.2.4. 
191  Het hebben van opsporingsbevoegdheid is een factor die de loonhoogte bepaalt, in positieve zin. 
192  Bij de vorige sub-variant is reeds aangegeven dat een beperkte bevoegdheid van het KLPD tot handhaving van 
verkeersovertredingen en misdrijven, een probleem oplevert in de kosten-batenverhouding van deze organisatie. 
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bevoegd wordt. De bevoegdheid kan ook bij het college van procureurs generaal blijven. De 
bevoegclheid om te kiezen voor handhaving is beperkt, doordat het college voor een deel van 
de handhaving het laatste woord heeft. Dit vloeit weer voort uit de bevoegdheid tot het 
constateren van misdrijven en overtredingen. Er zou ook voor gekozen kunnen worden deze 
misdrijven en overtredingen onder de Wet Mulder te brengen. In dat geval heeft RWS het 
monopolie op de handhaving en het beheer van het hoofdwegennet. Misbruik van deze 
bevoegdheid ondervindt dan geen weerstand, omdat er geen controleorgaan is. In het geval 
dat wordt gekozen voor dubbele bevoegdheid tot handhaving van verkeersfeiten of een 
vangnetbevoegdheid'", is afstemming nodig met de andere handhaver: het 1CLPD. 

In de tweede plaats worden de keuzemogelijkheden binnen de handhaving van 
verIceersregels besproken. Rijkswaterstaat heeft in deze sub-variant de bevoegdheid tot het 
verrichten van staandehoudingen en technische registratie. Beide bevoegdheden lijken bij 
deze sub-variant weer in de hand te zijn van RWS. De bevoegdheden zijn echter beperkt 
doordat het college van procureurs generaal het toezicht op een deel van de handhaving 
heeft. Dit college heeft het laatste woord over de inzet van de Boa's. Hierdoor liggen beide 
bevoegdheden niet in een hand. RWS zal de inzet van beide methoden moeten afstemmen 
met het college van procureurs generaal. In de keus voor het nadruk leggen op het 
constateren van een bepaald delict, lifict Rijkswaterstaat de vrije hand te hebben. Zoals echter 
ook nu bij de politie gebeurt, zullen een aantal speerpunten in de landelijke politiek bepaald 
worden. In het geval dat wordt gekozen voor het naast elkaar bevoegd zijn van RWS en 
KLPD ten aanzien van de handhaving van verkeersregelr, wordt de noodzaak voor 
afstemming groter. 

Zoals uit het bovenstaande geconcludeerd kan worden, vereist de optimale afweging om tot 
de meeste effectieve inzet van handhaving te komen afstemming. De doelstellingen van het 
beleid zijn: veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming. Ook RWS geeft aan deze punten als 
hoofdoelen van het verIceersbeleid te zien. Daar RWS de beherende instantie is, zal de 
nadruk komen te liggen op die punten, die het beheer van de wegen beinvloeden. RWS zal 
zich voomamelijk richten op doorstromingsproblemen'". Het KLPD is een bij uitstek 
handhavende organisatie. De nadruk ligt bij deze organisatie dan ook op de naleving van de 
verkeersregels. Het accent verschuift dan naar een andere hoofddoelstelling: veiligheid. 
Beide instanties hanteren dezelfde doelen, de beleidsdoelen, maar het accent verschilt. Dit 
bemoeilijkt de afstemming en daamtee de kans op de optimale inzet van handhaving. 

5.5.2.6 Afstemming van beheer en handhaving 

De afstemming van beheer en handhaving wordt onderzocht aan de hand van de lengte van 
de keten tusszn de beheerder en de handhaver. Ook is de mate van beleidsvrijheid van 
beheerder en handhaver van belang. Hierbij wordt gelet op de mate van decentralisatie en de 
organisatieopbouwm. De ketens zijn korter dan bij de huiclige situatie, ook kan de 
afstemming binnen don organisatie plaatsvinden. Het verschil met de tweede sub-variant is 
dat RWS in deze variant ook de bevoegdheid heeft om niet-mulderfeiten te constateren, en 
dat op dat terrein geen afstemming meer hoeft plants te vinden met het ICLPD. Ms RWS als 
enige bevoegd is voor de handhaving van verkeersovertredingen op het hoofdwegennet 
kunnen beheer en handhaving goed op elkaar afgestemd worden. De gehele afstemming kan 
plaatsvinden binnen RWS. In het geval van twee handhaver (RWS en KLPD) of een 
vangnetbevoegdheid dient nog wel afstemming plants te vinden met het ICLPD. 

193  Zie pamgraaf 5.5.2.1. 
194  lie paragraaf 5.4.2.4. 
195  Dit geldt niet voor alle regionale directies. In sommige gebieden vormt doorstroming immers geen probleem. 
In die gebieden zal de aandacht nicer gericht zijn op veiligheid. 
196  Dit is de derde hypothese uit het gedragsmodel voor beleidsuitvoering. Overeenkomst tussen de doelstellingen 
van de organisatie en het beleid is eon succesfactor voor beleidsconforme uitvoering. 
195  Zie ook 5.4.2.6. 
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5.5.2.7 Handhavingsniveau 
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Doordat de afstemming bij deze sub-variant intern kan plaatsvinden, geldt dat in geval van 
territoriale deconcentratie er sprake is van feitelijke beleidsvrijheid. In geval van functionele 
deconcentmtie is de beleidsvrijheid minder grooti". Een complicatie is de status van de 
medewerkers voor de hanclhaving. Doordat zij ook de bevoegdheid moeten hebben om 
misdrijven en overtredingen te constateren, zijn zij Boa. De geconstateerde strafrechtelijke 
feiten worden door het OM vervolgd. Het college van procureurs genemal waalct over de 
opsporing van deze feitenm. De OvJ houdt toezicht op de handhaving van strafrechtelijke 
feiten. Deze bevoegdheid van de officier kan ook uitgebreid worden naar het toezicht op de 
handhaving van mulderfeiten. De beperking wordt dan groter. In geval van dubbele 
bevoegdheden of een vangnetbevoegdheid geldt dat afstemming noodzakelijk is, maar het 
KLPD heeft geen beleidsvrijheid. 

De wijze van financieren kan leiden tot een stijging of een daling in het aantal constateringen 
en een vergroting of vermindering van de handhavingsinspanning. Hierbij wordt 
verondersteld dat als een organisatie een budgettaire prildcel tot handhaven ontvangt, de 
organisatie meer gaat handhaven. Dit leidt tot meer constateringen, maar zegt niets over de 
kwaliteit van de handhaving. 

De invoering van de derde sub-variant heeft gevolgen voor de inzet van de instrumenten van 
handhaving. Het aantal constateringen door RWS zal worden beinvloed door de wijze van 
financiering. Als een budgettaire prilckel tot handhaving wordt ingebouwd', zal het aantal 
constateringen stijgen. Of het aantal constateringen door technische registratie en door 
staandehouding beide zullen stijgen hangt af van de budgettaire prilckel die wordt gebruikt. 
Als RWS invloed kan uitoefenen op het budget door meer te constateren, zal voor de 
maldcelijkste venneerdering van het budget worden gekozen. Dit mondt uit in een stijging 
van het aantal technische registraties. Als voorwaarde bij de budgettaire prildcel kan worden 
gesteld dat de stijging zowel in het aantal staandehoudingen als het aantal technische 
registraties moet voorkomen. Zo zullen beide soorten constateringen stijgen. Wordt gekozen 
voor een budgettaire prildcel in de vorm van het terugploegen van de boeteopbrengst, dan 
vindt alleen stijging plants van het aantal technische constateringen. Daarmee kan immers op 
maldcelijke wijze de handhaving uitgebreid worden. De organisatie kan zo het budget 
aanmerkelijk vergroten. De boeteopbrengst door staandehoudingen wordt moeizamer 
bereikt. Ook hier bestaat de mogelijkheid dat aan het terugploegen van de boeteopbrengsten 
de eis van een bepaalde verhouding tussen het aantal staandehoudingen en constateringen 
wordt verbonden. Door het stellen van voorwaarden aan de te geven budgettaire prikkel kan 
een optimale verhouding tussen het aantal technische registraties en het aantal 
staandehoudir.gen worden bereilct. 

Indien wordt gekozen voor twee handhavers die bevoegd zijn tot het constateren van 
verkeersfeiten, zal het KLPD zal geen budgettaire prikkel ontvangen. Het aantal 
constateringen zal dan ook gelijk blijven. Wordt gekozen voor de vangnetbevoegdheidwl, 
dan constateert het KLPD alleen de overige overtredingen en misdrijven. Dan treedt een 
daling op in het aantal staandehoudingen door het KLPD. 202  

Over het handhavingsniveau kan het volgende gezegd worden: als sprake is van de 
bevoegdheid van RWS om alle verkeersfeiten te constateren, vindt een stijging in het aantal 
constateringen plants als een budgettaire prikkel wordt gegeven. Indien aan de budgettaire 

198  Zie ook 5.3.2.6 en 5.4.2.6. 
199  Paragraaf 6.5.2. 
200  Door de organisatie invloed te laten uitoefenen op het budget, of door de boeteopbrengst terug te sluizen naar 
de handhaver 
201 Zie paragraaf 5.5.2.4. 
202  Paragraaf 5.4.2.7. 
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prildcel voorwaarden zijn verbonden kan een optimale inzet van beide constateringsmiddelen 
worden bereikt. Worden aan de budgettaire prildcel geen voorwaarden verbonden, dan.stijgt 
de inzet van technische registmtie ten opzichte van de inzet van staandehouding. Gekoppeld 
aan de delictsoorten wil dit zeggen dat meer aandacht besteed S worden aan 
snelheidsovertredingen dan aan andere overtredingen'. 

5.5.2.8 Totaaleffecten 

Variant A. Bestuurlyke aspecten 

In deze paragraaf komen de effecten aan de orde die van belang zijn voor de eenheid in het 
beleid, de allocatie van middelen en de eenvoud van het systeem. Ook komen de fusiekosten 
en de left overs aan de orde. Deze elementen worden achtereenvolgens behandeld. 

Bij de derde sub-variant is de bevoegdheid tot het constateren van verkeersfeiten in handen 
van Rijkswaterstaat. De eenheid in het beleid en de allocatie van middelen lijken daarmee 
landelijk gewaarborgd. De OvJ houdt het toezicht op de handhaving voor zover het de 
handhaving van strafrechtelijke feiten betreft. Voor de handhaving van mulderfeiten kan er 
voor gekozen worden RWS het toezicht te laten uitoefenen, deze bevoegdheid kan echter 
ook bij de OvJ blijven. Met de officier dient afstemming plaats te vinden over het 
handhavingsbeleid. In het geval dat wordt gekozen voor dubbele bevoegdheden of een 
vangnetbevoegdheid is ook afstemming nodig met het KLPD. Dit kan bedreigend zijn voor 
de eenheid in het beleid en de allocatie van middelen. 

De eenvoud van het systeem is een volgend element. Zoals we zagen bij deze sub-variant is 
RWS bevoegd om alle verIceersfeiten te handhaven. Een complicerende factor bij deze sub-
variant is dat het college van procureurs genaal het toezicht op de handhaving van 
strafrechtelijke feiten houdt, maar dat de minister van V&W de verantwoordelijke minister 
is. Oak kan gekozen warden voor de mogelijkheid dat de officier bevoegd blijft om het 
toezicht op de handhaving van mulderfeiten uit te oefenen. In het geval dat gekozen wordt 
voor dubbele bevoegdheden of een vangnetbevoegdheid, ontstaat weer de situatie dat er 
meerdere handhavers zijn. Dat tast de eenvoud van het systeem aan. 

De fusiekosten van deze variant zijn niet gering, doch lager dan bij de vorige variant. In de 
eerste plaats is er het feit dat de medewerkers opsporingsbevoegdheid nodig hebben, en 
daarom duur zijn204 . Wellicht zouden ze overgeplaatst kunnen worden vanuit het KLPD. De 
huisvesting van deze mensen, en vooral het materieel wordt oak een probleem. Als het 
materieel op de oude standplaatsen blijft wordt het overleg, de afstemming en de aansturing 
lastiger. Wil men de oude standplaatsen opheffen en nieuwe maken, brengt dit grote kosten 
met zich mee. Op grand van tiende"s, elfde"' en twaalfden veronderstelling uit het model, 
kan gezegd worden dat de fusiekosten een beleidsconfonne uitvoering in de weg zullen 
staan. 

Tot slot zijn oak de overblijfselen na eventuele invoering van deze sub-variant van belang. In 
vergelijking met eerdere sub-vatianten lijken de left avers bier gering. Immers RWS is 
verkeershandhaver, zowel als wegbeheerder. Het KLPD hoeft nu niet meer de straat op voor 
misdrijven en overtredingen uit de Wegenverkeerswet. Het KLPD integreert haar 
verkeerstaak zeer sterk met andere taken, zoals (overige) criminaliteit en milieu.m Als het 

203 Door middel van technische registratie warden op het hoofdwegennet voornamelijk snelheidsovertredingen 
geconstateerd, paragraaf 5.2.4.7. 
204 paragraaf 5.5.2.1. 
205 Als de organisatie de personele middelen heeft am het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat oak 
gebeurt groat. 
206  Ms de organisatie de huisvestingsmiddelen heeft om het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat ook 
ebeurt de o 

07 Als glrotatevoeging van middelen aan de organisatie een ingrijpende verandering van de bestaande routine 
vergt, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd klein. 
208 -.• e  paragraaf 5.2.4.3. 
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KLPD haar verkeerstaak, haar hoofdtaak verliest, verliest de organisatie een belangrijk deel 
van haar takenpalcket. De delicten die de ambtenaren van het 1CLPD buiten de 
verkeersdelicten constateren zouden niet onder de bevoegdheid van RWS vallen en lumen 
alleen via de heterdaadbevoegdheid geconstateerd worden. Afhandeling dient door een 
bevoegd ambtenaar te worden verricht. In 1998 werden door het KLPD 446 209  niet-
verkeersfeiten geconstateerd. Het is niet rendabel om voor dit aantal constateringen het 
KLPD nog te laten surveilleren op het hoofdwegennet. 

5.5.3 	Kansen en risico's 

De kansen en risico's die voortvloeien uit de derde sub-variant komen in deze paragraaf aan 
de orde. De derde sub-variant houdt in dat de bevoegdheid tot het constateren van 
mulderfeiten, overige overtredingen en misdrijven uit de Wegenverkeerswet worden 
overgedragen aan RWS. De gevolgen van de bevoegdheidoverdracht worden aan de hand 
van de hoofdgroepen van vergelijkingspunten besproken. 

Extern toezicht op de handhaver 
De aansturing van de handhavende organisatie door de minister van V&W wordt bemoeilijkt 
doordat de OvJ de bevoegdheid beleidsregels te stellen te aanzien van de handhaving van de 
verkeersfeiten. Deze bevoegdheid kan echter ook bij RWS komen te liggen. In het laatste 
geval heeft de minister zeggenschap over de verkeershandhaving. De aansturing via 
geoormerkte budgetten is sterk, hierin schuilt een kans. De minister van Verkeer en 
Waterstaat heeft weinig mogelijkheden om Rijkswaterstaat met toezichtshandelingen te 
confronteren. De officier van justitie houdt wel inhoudelijk toezicht op de handhaving van 
verkeersregels. Er kan voor gekozen worden deze bevoegdheid aan een ander lichaam op te 
dragen. De afwezigheid van een extern toezichtorgaan verzwalct de controle op de 
handhavende organisatie. 

De verantwoording aan de burger vindt plants in de Tweede Kamer. Ten opzichte van de 
huidige situatie verandert daarin niets. 

Kwaliteit ten aanzien van de handhaving 
Zoals reeds eerder is besproken heeft Rijkswaterstaat geen ervaring met handhaving, maar 
bezit de organisatie wel deskundigheid op het te handhaven gebied. Hoewel het budget en 
het aantal fte's voor de handhavingstaak groter zijn dan bij de eerste sub-variant, vallen deze 
weg in vergelijking met de andere uitgaven van RWS voor het verkeer. De omvang van de 
taalc lijkt niet te leiden tot een hoge prioriteit. Wel kan worden verwacht dat de handhaving 
een hoge prioriteit krijgt indien de boeteopbrengsten toekomen aan de handhaver zelf. 

RWS is niet ervaren ten aanzien van het uitvoeren van de handhaving. Een ander risico is 
gelegen in de bevoegdheid van de handhavende ambtenaren. Bij deze sub-variant mogen zij 
weliswaar strafbare verkeersfeiten handhaven, maar overige strafrechtelijk te handhaven 
feiten vallen buiten hun bevoegdheid. Bovendien dienen de ambtenaren 
opsporingbevoegdheid te bezitten, waardoor geen kostenvoordeel ten opzichte van de 
huidige situatie valt te behalen. 

Handhavingsprestatie 
Bij de derde sub-variant heeft RWS de bevoegdheid om alle verkeersfeiten te handhaven: de 
mulderfeiten en de overige feiten uit de Wegenverkeerswet. De 
verkeershandhavingsbevoegdheid van RWS is daarmee volledig. Het OM zou in deze 
situatie een controlerende taak ten aanzien van (het strafrechtelijk te handhaven deel van) de 
handhaving kunnen houden, om te voorkomen dat een deskundig toezichtorgaan ontbreekt. 
Doordat de bevoegdheid van Rijkswaterstaat niet is beperkt, kan een integrale afweging 

209  Tobias statistieken, ICLPD, 1998. 
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gemaalct worden ten aanzien van de handhaving op zich, maar ook ten aanzien van beheer en 
handhaving. Deze afweging zal gericht zijn op de inzet van middelen am de doorstroming te 
bevorderen, een hoofddoel uit het nationale verkeersbeleid. 

Afstemming met het KLPD is bij deze variant niet noodzakelijk. Dit verandert als wordt 
besloten dat het KLPD naast Rijkswaterstaat bevoegd blijft. Dan is afstemming met het 
KLPD we! noodzakelijk. De officier van justitie kan in deze variant bevoegd zijn om het 
toezicht te houden op de handhaving van verkeersfeiten. Houdt de officier deze 
bevoegdheid, dan zal afstemming over de inzet van handhaving plaats moeten vinden met de 
officier. 

Over het handhavingsniveau kan het volgende gezegd worden: als sprake is van de 
bevoegdheid van RWS om alle verkeersfeiten te constateren en er wordt een budgettaire 
priklcel gegeven, dan vindt een stijging in het aantal constateringen plaats. Indien aan de 
budgettaire priklcel voorwaarden zijn verbonden kan een optimale inzet van beide 
constateringsmiddelen worden bereikt. Hierin schuilt een kans. Warden aan de budgettaire 
prildcel geen voorwaarden verbonden, dan zal de inzet van technische registratiemiddelen ten 
opzichte van de inzet van staandehouding stijgen. Gekoppeld aan de soorten overtredingen 
wil dit zeggen dat in verhouding meer aandacht besteed zal worden aan 
snelheidsovertredingen dan aan andere overtredingen. 

Totaaleffecten 
De eenheid in het beleid en een evenredige verdeling van middelen worden bij deze sub-
variant bedreigd wanneer meerdere handhavers actief zijn. Deze situatie kan echter 
vermeden warden door Rijkswaterstaat de totale handhavingsbevoegdheid ten aanzien van 
het verkeer te geven. Wanneer het KLPD geen verkeersregels meer handhaaft op het 
hoofdwegennet, zullen niet-verkeersfeiten minder ontdekt worden dan in de huidige situatie. 
Er onstaat derhalve een gat in de handhaving. Het systeem van vericeershandhaving lijkt 
eenvoudig doordat een handhavende instantie actief is. De fiisiekosten bij invoering van de 
derde sub-variant zijn hoog. Ook moet bezien warden welke functie het KLPD na invoering 
van deze sub-variant zou moeten vervullen. Het grootste taaicgebied is immers verdwenen. 

De derde sub-variant lijkt kansrijk te zijn. Doordat de bevoegdheidsoverdracht volledig is, 
ontstaan de problemen, die bij de vorige sub-varianten naar voren kwamen, niet. In het geval 
dat wordt gekozen voor dubbele bevoegdheden of een vangnetbevoegdheid, ontstaan deze 
problemen wel. Een voordeel van die situatie is dat een forse capaciteitsvergroting wordt 
bereikt. 

5.6 	Conclusie 

In het bovenstaande hoofdstuk is de eerste variant van bestuurlijke verkeershandhaving 
besproken. De variant beperIct zich tot de verkeershandhaving op het hoofdwegennet. Nadat 
het KLPD en RWS zijn besproken, zijn de drie verschijningsvonnen van de eerste variant 
behandeld. Door bij iedere sub-variant te kijken naar verschillende vergelijkingspunten zijn 
de kansen en risico's die deze varianten met zich meebrengen naar voren gekomen. In deze 
laatste paragraaf worden de verschillende sub-varianten met elkaar vergeleken. Op die 
manier wordt de keuzesituatie inzichtelijk gemaakt. Onderstaande tabel geldt echter alleen 
voor de bestuurlijke aspecten van bestuurlijke verkeershandhaving. De juridische aspecten 
worden in het volgende hoofdstuk behandeld. 

Het geheel van kansen en risico's van de eerste variant van bestuurlijke verkeershandhaving, 
wordt weergegeven in tabelvorm. De kansen van een bepaalde sub-variant warden 
gewaardeerd met een 'k', de risico's met een 'r'. In eon oogopslag komen de verschillen tussen 
de sub-varianten aan het licht. Doordat gebruik wordt gemaalct van de tabelvorm, kunnen 
alleen de hoofdpunten worden behandeld. 



Huidig 	 Variant Al 	 Variant Al 	 Variant A3 

Aansturing 	Beslisbevoegdheid 	R 	Beslisbevoegdheid 	R ' Beslisbevoegdheid 	R 	Beslisbevoegdheid 	R 
handhaver 	verdeeld (officier, 	verdeeld (twee 	verdeeld (twee 	 over Boa's beperict 

minister, raad) 	1 	hanclhavers) 	 handhavers) 	 door officier 
Overige 	 K 
beslisbevoegdheid 
niet beperkt 
Beslisbevoegclheid 	R 
beperkt door toezicht 
officier op boa's 

Financiele 	R 	Sterke financiele 	K 	Sterke financiele 	K 	Sterke financidle 	K 
verantwoording 	sturing/andere 	/ 	sturing/andere 	/ 	sturing 
achteraf 	 handhaver niet 	R 	handhaver niet 	R 
Verantwoording in 	K 	Verantwoording in 	Verantwoording in 	K 	Verantwoording in 	K 

.stukken 	 stukken 	 K 	stuldcen 	 stukken 
Toezicht achteraf 	R 	Ambtelijke 	 Ambtelijke hidrarchie 	R 	Ambtelijke hierarchic 	K 

hierarchie 	R 
Toezicht door de 	Toezicht door de 	R 	Toezicht door de 	R 
officier 	 R 	officier 	 officier 

Verantwoording 	Lang (via de 	R 	Lang (via de 	R 	Lang (via de Tweede 	R 	Lang (via de Tweede 	R 
aan de burger 	Tweede Kamer) 	Tweede Kamer) 	Kamer) 	 Kamer) 
Deskundigheid 	Gericht op 	K 	Niet gericht op 	R 	Niet gericht op 	R 	Niet gericht op 	R 
van de 	handhaving 	 handhaving 	 handhaving 	 handhaving 	R 
organisatie 	Hoog op de 	K 	Erg laag op de 	R 	Lang op de 	R 	Lang op de 

prioriteitenlijst 	prioriteitenlijst 	prioriteitenlijst 	 prioriteitenlijst 	R 
Deskundigheid 	Ervaring aanwezig 	K 	Geen ervaring 	R 	Geen ervaring 	R 	Geen ervaring 	R 
ten aanzien van 	Gericht op 	K 	Niet gericht op 	R 	Niet gericht op 	R 	Niet gericht op 	R 
de handhaving 	handhaving 	 hancihaving 	 handhaving 	 handhaving 

Duur personeel 	R 	Goedkoper 	K 	Goedkoper personeel 	K 	Duur personeel 	R 
personeel 

Volledige 	K 	Gedeelde 	R 	Gedeelde 	 R 	Volledige 	 K 
bevoegdheid 	 bevoegdheid 	 bevoegdheid 	 bevoegdheid 

Dubbele 	K 	Dubbele bevoegdheid 	K 	Dubbele bevoegdheid 	K 
bevoegdheid 

Vangnetbevoegdheid 	K 
Mogelijkheden 	Afstemming tussen 	R 	Afstemming tussen 	R 	Afstemming tussen 	R 	Afstemming tussen 	K 
voor effectiviteit 	beheer en 	 beheer en 	 beheer en handhaving 	beheer en handhaving 
en doelbereiking 	hancihaving nodig 	handhaving nodig 	nodig 	 niet nodig voor 

mulderfeiten, wet 	R 
voor boa's 
Afstemming nodig 	R 
voor mulderfeiten en 
boa's 

Afstemming over 	R 	Afstemming over 	R 	Afstenuning over de 	R 	Afstemming over de 	K 
te plaatsen 	 de inzet nodig 	inzet nodig 	 inzet voor mulder niet 
middelen nodig 	 nodig, boa's wet 	R 

Afstemming voor de 	R 
inzet van mulder en 
boa's nodig 

Dubbele 	R 	Dubbele 	 R 	Dubbele 	 R 
bevoegdheden 	bevoegdheden 	 bevoegdheden wet 
afstemming nodig 	afstenuning nodig 	afstemming nodig 

Vangnetbevoegdheid 	R 
afstemrning nodig 

Overeenkomende 	K 	Overeenkomende 	K 	Overeenkomende 	K 	Overeenkomende 	K 
doelen 	 doelen 	 doelen 	 doelen 

Afstenuning 	Afstand lang 	R 	Afstand Lang 	R 	Afstand lang (andere 	R 	Afstand kort (geen 	K 
beheer en 	(andere organisatie) 	(andere organisatie) 	organisatie) 	 andere organisatie) 
handhaving 	Beide weinig 	R 	Beide weinig 	R 	Beide weinig 	R 	Feitelijke 	 K 

beleidsvrijheid 	beleidsvrijheid 	beleidsvrijheid 	 beleidsvrijheid  
Handhavings- 	Nadruk op 	R 	Prikkel leidt tot nog 	R 	Nadruk op technisch 	R 	Nadruk op tecluusch 	R 
niveau 	technisch 	 meer nadruk op 	(met of zonder 

technisch 	 prikkel) 
Wordt beinvloed 	K 	Wordt beinvloed 	R 	Voorwaarden leiden 	K 	Voorwaarden leiden 	K 
door KLPD 	 door KLPD en 	(deels) tot evenwicht 	tot evenwicht 

RWS 	 Wordt beinvloed door 	R 	Wordt beinvloed door 	K 
Nadruk op 	R 	Nadruk op 	R 	KLPD en RWS 	RWS 
snelheidsovertre- 	snelheidsovertre- 
dingen 	 dingen 
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Totaaleffecten 	Eenheid in beleal 	K 	Eenheid m beleui 	R 	Eenheid in beleid 	R 	Eenheid in beleid 	K 
bedreigd (twee 	bedreigd (twee 	voor mulder, niet 
handhavers) 	handhavers) 	• 	voor strairechtelijk 	It 

Eenheid in beleid 	It 
bedreigd door 
toezicht oft-icier over 
mulder en boa's 

Allocatie evenredig 	K 	Evenredige 	It 	Evenredige allocatie 	R. 	Evenredige allocatie 	K 
allocatie bedreigd 	bedreigd (twee 	voor mulder, niet 	It 
(twee handhavers) 	handhavers) 	 voor boa's 

Evenredige allocatie 	It 
bedreigd door 
toezicht officier over 
mulder en boa's 

Geen hoge 	K 	Hoge fusiekosten 	It 	Hoge fusiekosten 	It 
fusiekosten 

Eenvoudig systeem 	K 	Complex systeem 	It 	Complex systeem 	It 	Eenvoudig systeem 	K 
Dubbele 	 It 
bevoegdheid, 
complex systeem 
Vangnetbevoegdheid, 	R. 
complex systeem 

Left oven klein 	K 	Lastige left oven 	R 	Left oven, opheffen 	It 
verkeerstaak KLPD 
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In bovenstaande tabel zijn de kansen en risico's van bestuurlijke verIceershandhaving op het 
hoofdwegennet weergeven. Opvallend aan deze tabel is dat de huidige situatie en de derde 
sub-variant het meest kansrijk lijken. Zowel bij de eerste als de tweede sub-variant is de 
verkeershandhaving verdeeld over twee instanties. Dit geeft problemen met de afstemming, 
de aansturing en de effectiviteit. Een splitsing van de verkeershandhaving lijkt daannee in de 
praktijk nogal wat problemen op te leveren. Ook daar waar sprake is van twee bevoegde 
handhavers zijn de afstemming, aansturing en effectiviteit in het gedrang. Daar waar deze 
splitsing afwezig is, in de derde sub-variant, ontstaan deze problemen Met. 

Een priklcel leidt tot meer constateringen (niet noodzakelijk tot een betere kwaliteit van de 
handhaving). Een prikkel heeft echter ook tot gevolg dat het budget van de handhaver de 
kosten overschrijdt. Aan de eisen van een zelffinancierend systeem wordt dan voorbijgegaan. 
Aan de andere kant kunnen aan de prikkel voorschriften verbonden worden. Deze 
voorschriften kunnen de handhaver dwingen zoveel te constateren, dat de gewenste 
verhouding tussen het aantal staandehoudingen en het aantal technische registraties wordt 
bereilct. 

Tot slot is opvallend dat door invoering van de derde sub-variant een gespecialiseerde 
verkeersdienst zou ontstaan. Deze dienst functioneert onder de wegbeheerder, niet onder de 
politie. Een dergelijke dienst doet denken aan de reeds opgeheven Algemene verkeersdienst 
van het KLPP. Deze specialisatie heeft als nadeel dat de integratie van de verIceerstaak van 
het ICLPD met andere taken verdwijnt. Voor de constatering van een niet-verkeersfeit kan de 
Rijkswaterstaatsambtenaar wel staandehouden op grond van zijn heterdaadbevoegdheid, 
maar voor de afhandeling van het feit is hij afhankelijk van een bevoegd agent. 

In het volgende hoofdstuk komen juridische aspecten van bestuurlijke venceershandhaving 
aan de orde. De kansen en risico's die ontstaan als Rijkswaterstaat de handhavingstaak van 
het ICLPD op het hoofdwegennet ovemeemt, komen aan de orde. In hoofdstuk 7 wordt 
tenslotte een totaaloverzicht gegeven van de kansen en risico's van variant A. 
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Hoofdstuk 6: 
Juridische aspecten van bestuurlijke verkeershandhaving op het 
hoofdwegennet 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de juridische aspecten van bestuurlijke 
verkeershandhaving in het geval deze uitgevoerd zou worden door RWS ten aanzien van het 
hoofdwegennet. Er worden binnen variant A drie sub-varianten onderscheiden. De eerste 
sub-variant houdt in dat handhaving van de mulderfeiten die door technische middelen 
geconstateerd kinmen worden, overgeheveld wordt naar RWS (6.3). Bij de tweede sub-
variant gaat de handhaving van alle mulderfeiten over naar RWS (6.4). De derde sub-variant 
houdt in dat de handhaving van alle verkeersvoorschrifien overgeheveld zal worden naar 
RWS (6.5). Aan het eind van elke paragraaf zullen de kansen en risico's van de 
desbetreffende sub-variant besproken worden. Deze zullen in dit hoofdstuk afzonderlijk 
behandeld worden. Voor -afgaand aan de bespreking van de verschillende sub-varianten wordt 
in paragraaf 6.2 de huidige juridische situatie besproken. Bij de behandeling van de diverse 
sub-varianten zal zoveel mogelijk aansluiting gezocht worden bij deze huidige situatie. 
Bestuurlijke verkeershandhaving wordt op die manier bereikt door middel van zo min 
mogelijk wetswijzigingen. Daardoor wordt het aantal (principiele) keuzes tot een minimum 
beperkt. In paragraaf 6.6 — de conclusie — zullen de verschillende sub-varianten in onderlinge 
samenhang worden beschouwd. 

6.2 	Beschrijving huidige situatie 

De wetten waarin de meeste verkeersvoorschriften te vinden zijn, zijn de Wegenverkeerswet 
1994 en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), ook 
wel Wet Mulder genoemd. Deze laatste wet kent een bijlage met daarin de str -afbaarstelling 
van gedragingen uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV), het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Voertuigenreglement en het 
Kentekenreglement. Naast deze wetten zijn her en der nog andere verkeersvoorschriften te 
vinden. 1  De twee wetten die centraal staan in het onderzoek zijn de Wegenverkeerswet 1994 
en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Omdat deze wetten 
erg van elkaar verschillen, zullen zij steeds afzonderlijk behandeld worden. 

6.2.1 	Verkeersvoorschriften 

6.2.1.1 De Wegenverkeerswet 1994 2  

De `hoofdwee op het gebied van verkeersregels, is de WVW. Deze bevat, gelet op artikel 2, 
regels die kunnen streldcen tot: 

het verzekeren van de veiligheid op de weg 
het beschermen van weggebruikers en passagiers 
het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan 
het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer 
het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaalcte overlast, hinder of 
schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer 
het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaalcte aantasting van het 
karakter of van de functie van objecten of gebieden 
het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik 

1  Bijvoorbeeld artikel 426-427 Wetboek van Strafrecht, artikel 30-37 Wet aansprakelijkheidsverzekering 
motorvoertuigen en artikel 92 Wet Personenvervoer. 
2  TK 1991-1992,22 030. 
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In het kader van deze uitgangspunten, is in de WVW een aantal overtredingen en misdrijven 
opgenomen. De verkeersregels uit de Wegenverkeerswet worden overkoepeld door drie 
hoofdbeginselen: het veiligheidsbeginsel, het vlotheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. 
Een belangrijk artikel uit de WVW is artikel 5 WVW, welk luidt als volgt: "Het is een ieder 
verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaalct of kan worden 
veroorzaalct of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd." 
Daamaast kent de Wegenverkeerswet enkele andere bepalingen, zoals bijvoorbeeld het 
verbod van een zodanige gedraging dat een ongeval veroorzaalct wordt (artikel 6 WVW), het 
verbod tot het verlaten van een plaats na een ongeval (artikel 7 WVW), het verbod tot het 
besturen van een voertuig onder invloed (artikel 8 WVW), etc. 

Het overgrote gedeelte van de overtredingen uit de Wegenverlceerswet zijn opgenomen in de 
bijlage bij de WAHV. Dat betekent dat zij afgedaan worden volgens de manier die in die wet 
beschreven staat. Voor de overige overtredingen en voor de misdrijven uit de WVW geldt, 
dat zij langs het gebruikelijke strafrechtelijke traject worden afgehandeld. 

6.2.1.2 De Wet Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 3  

End 1987 werd een op de voorstellen van de Commissie Mulder gebaseerd wetsvoorstel 
ingediend bij de Tweede Kamer. De Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften, doorgaans naar de geestelijke vader van de wet aangeduid als 'Wet 
Mulder', trad op 1 september 1990 in werking in het arrondissement Utrecht, waama de wet 
in de rest van het land ressortsgewijs werd ingevoerd. Sinds 1 juli 1992 geldt de Wet Mulder 
in het hele land. 

De Wet Mulder kent een bijlage waarin alle overtredingen zijn opgenomen, met daarbij het 
voor die overtreding geldende boetebedrag. De opgenomen overtredingen zijn aflcomstig uit 
de WVW, het RVV, het BABW, het VR en het KR. De Wet Mulder had tot doe1: 4  een 
vereenvoudiging aan te brengen in de wijze van afdoening van enkele veel voorkomende 
verkeersovertredingen van lichte aard, werklast bij justitie verminderen, goede 
rechtsbescherming waarborgen en bestaande ineffectiviteit van tenuitvoerlegging van 
opgelegde boeten wegnemen. 

Bij de invoering van de Wet Mulder waren er niet alleen maar positieve geluiden. In 
kritische commentaren op de voorstellen van de commissie is bij herhaling teruggegrepen op 
de mogelijkheid van vereenvoudigde strafrechtelijke afdoening van verkeersovertredingen, 
waarbij concrete suggesties zijn gedaan hoe de wet gewijzigd zou moeten worden om deze 
vereenvoudigde afdoening te bewerkstelligen. 5  

6.2.1.3 Samenloop Wet Mulder en Wegenverkeerswet 1994 

In de pralctijk kan de situatie zich voordoen dat het strafrechtelijke regime uit de 
Wegenverkeerswet 1994 en het regime uit de Wet Mulder op den feitencomplex van 
toepassing zijn. Het is mogelijk dat wordt geconstateerd dat iemand gevaarlijk rijdt, en dat 
hij tevens een lichte vonn van gevaarzetting begaat, welke een formele verkeersovertreding 
oplevert. Volgens de MvT zijn er diverse mogelijkheden: "Bij constatering van een dergelijk 
samenstel van gedragingen S de politie-ambtenaar kunnen afzien van het uitreiken van een 
besehildcing. Hij zal in dat geval proces-verbaal opmalcen wegens overtreding van artikel 25 
WVW (oud —onderzoekers). In het bier bedoelde geval zou de politie-ambtenaar ook we] een 
beschikking kunnen uitreiken voor de lichte gedraging. Zou de OvJ vervolgens besluiten om 
voor het gevaarlijk rijden overtreding van artikel 25 WVW ten laste te leggen, dan S hij, 

3  TK 1987-1988, 20 329. 
4  TK 1987-1988, 20 329 nr.3. 
5  Zie voor een opsomming van enkele hiervan de Memorie van Toelichting bij de WAHV, TK 1987-1988,20 
329, nr.3, pag. 32 e.v. 
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gelet op de beginselen van behoorlijke procesgang, niet ontvankelijk worden verklaard in 
zijn vervolging." In deze redenering vallen twee punten op. Blijkbaar kan de 
opsporingsambtenaar beslissen of de zaak strafrechtelijk dan wel administratiefrechtelijk 
wordt afgedaan. Ten tweede wordt door het inslaan van de administratiefrechtelijke weg de 
strafrechtelijke vervolging onmogelijk. 6  

Onder opsporing wordt in het algemeen verstaan het onderzoek dat wordt ingesteld indien 
het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd. Het belangrijkste doel van de 
opsporing is - heel globaal gezegd - het achterhalen van de waarheid. Aangezien opsporing 
deel uitmaakt van de strafvordering, kan opsporing gezien artikel 1 Sv. alleen geschieden op 
basis van een wet in formele zin. De wetgever heeft ambtenaren aangewezen die met de 
opsporing zijn belast, zoals in artikel 141 Sv. en tal van bijzondere wetten, bijvoorbeeld 
artikel 159 WVW en artikel 8 van de Opiumwet. Daamaast zijn in de wet 
opsporingsbevoegdheden toegekend, meestal aan opsporingsambtenaren, zoals in artikel 52 
en artikel 96 Sv., maar soms ook aan gewone burgers, zoals artikel 53 Sv. De 
opsporingsbevoegdheden uit de Wegenverkeerswet vorrnen een aanvulling op die uit het 
Wetboek van Strafvordering. De dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering zijn 
ook in verkeersrechtelijke zaken van toepassing, voor zover er sprake is van een strafbaar 
feit. 

Er zijn twee soorten opsporingsambtenaren, namelijk `gewoon' opsporingsambtenaren 
(artikel 141 Sv.) en buitengewoon opsporingsambtenaren (artikel 142 Sv.). Tussen de 
gewoon en de buitengewoon opsporingsambtenaren bestaat een belangrijk verschil. Gewoon 
opsporingsambtenaren hebben een algemene opsporingsbevoegdheid; zij mogen in beginsel 
alle strafbare feiten opsporen. Buitengewoon opsporingsambtenaren hebben in de regel een 
beperkte opsporingsbevoegdheid. Hun bevoegdheid is doorgaans beperkt tot de feiten die 
strafbaar gesteld zijn in de wettelijke regeling met de handhaving waarvan zij zijn belast. 8  

Toezicht, ook wel controle genoemd, is iets anders dan opsporing. Toezicht wordt - kort 
gezegd - verricht om na te gaan of de regels worden nageleefd. Een verdenking dat de regels 
zijn overtreden is geen voorwaarde voor het mogen uitoefenen van toezichthoudende 
bevoegdheden. Het Wetboek van Strafvordering geeft geen regels voor toezicht. In 
bijzondere wetten, zoals in de Wegenverkeerswet en de Wet Wapens en Munitie, zijn wel 
ambtenaren belast met toezicht op naleving, en zijn controlebevoegdheden toegekend. 

6.2.2.1 Toezicht en opsporing in de Wegenverkeerswet 1994 

Artikel 159 WVW bevat een opsomming van personen die zijn belast met de opsporing van 
de feiten, strafbaar gesteld bij of kmchtens de Wegenverkeerswet. Onder a worden de met 
algemene of buitengewone opsporingsbevoegdheid belaste ambtenaren uit de artikel 141 en 
142 Sv. genoemd. Op basis van de onderdelen b en c kunnen bij algemene maatregel van 
bestuur ambtenaren worden aangewezen van de Rijksbelastingendienst, de Rijks- en 
provinciale Waterstaat, van de Dienst Wegverkeer en van de verkeersinspecties, en 
beambten en bedienden van de spoorweg. De opsporingsbevoegdheid kan bij de algemene 
maatregel van bestuur worden beperkt tot bepaalde delicten. Zo waren bijvoorbeeld onder de 

6  M.Barels, Hoofdlijnen van de Wet Mulder, Zwolle 1993, pag.82. 
7  A.E.Harteveld en H.G.M.Krabbe, De Wegenverkeerswet , een strafrechtelijk commentaar, Deventer 1999, 
rag. 282. 

Soms echter heeft een buitengewoon opsporingsambtenaar algemene opsporingsbevoegdheid. Blijkens artikel 
142 Sv. kan door de minister of het college van procureurs-generaal verleende akte of de door de minister gedane 
aanwij zing inhouden dat de opsporingsbevoegdheid alle strafbare feiten omvat. 
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oude Wegenverkeerswet ambtenaren van de Rijlcsdienst voor het Wegverkeer alleen belast 
met het opsporen van de overtredingen van de artikelen 9a en 9b WVW 1935. 

In artikel 158 WVW wordt het toezicht op de naleving van de bepalingen tilt de WVW 
opgedragen aan diegenen die belast zijn met algemene en buitengewone 
opsporingsbevoegdheid uit artikel 141 resp. 142 Sv.. Op grond van artikel 160 lid 4 WVW 
hebben zij daartoe de bevoegdheid om rich te vergewissen van de naleving van de bij of 
krachtens de WVW gestelde voorschriften en zo nodig mogen zij een voertuig voor 
onderzoek naar een nabijgelegen plaars voeren of doen voeren. De opsporingsbevoegclheden 
uit het Wetboek van Strafvordering zijn onverkon van toepassing als een feit wordt begaan, 
strafbaar gesteld bij of luachtens de Wegenverkeerswet. Zo zal een motorvoertuig waannee 
een aanzienlijke overschrijding van de maximumsnelheid heeft plaats gevonden in beslag 
lumen worden genomen. De Wegenverkeerswet bevat aanvullende bevoegdheden die meer 
zijn toegesneden op het gebied van deze bijzondere wet. 9  

Als door middel van toezicht een bepaald felt wordt geconstateerd dan mag worden staande 
gehouden. Staandehouden is te omschrijven als het aanspreken, eventueel aanklampen van 
de verdachte om hem naar zijn personalia te vragen. Het is een vrijheidsbeperkend 
dwangmiddel. De verdachte heeft te dulden dat hem naar zijn naam en verdere personalia 
wordt gevraagd en dat hij daartoe even stil wordt gehouden. Verder gaat de bevoegdheid 
niet. Indien de verdachte zich onttrekt aan staandehouding door bijvoorbeeld weg te lopen, 
pleegt hij geen strafbaar feit. Dat doet hij pas als hij zich met geweld of bedreiging met 
geweld tegen de opsporingsambtenaar die hem wil staande houden, verzet (artikel 180 Sr.). 
De staandehoudingsbevoegdheid is in artikel 52 Sv. aan iedere opsporingsambtenaar 
toegekend.i° 

Met name bij overtredingen van de maximumsnelheid en bij rood licht-negatie, wordt voor 
de constatering van de overtreding gebruik gemaakt van teclmische middelen. Bij 
snelheidsovertredingen gebeurt dit door middel van "automatische trajectcontrole". Hierbij 
wordt op elektronische wijze een gereden afstand gedeeld door de daarvoor gebruikte tijd. 
Het proces-verbaal waarin de meting door middel van deze automatische 
trajectsnelheidsmeter is gerelateerd is een proces-verbaal conform artikel 344 lid 2 Wetboek 
van Strafvordering, ook al zijn de waamemingen en de berekeningen elektronisch 
uitgevoerd." Bij "automatische trajectcontrole" blijft de bestuurder van de auto onbekend, in 
die zin dat hij niet naar zijn personalia gevraagd kan worden. 

Op grond van artikel 181 WVW is het mogelijk bij onbekend gebleven bestuurder de 
eigenaar of houder van een motorrijtuig waarvan is vastgesteld dater een overtreding mee is 
gepleegd, te hestraffen. Dit is alleen het geval als de eigenaar of houder niet kan aantonen 
dat hij niet de bestuurder van dat motorrijtuig was op het moment van de constatering. Als 
het de eigenaar of houder van het motorrijtuig niet redelijkerwijs te verwijten is dal hij niet 
heeft kunnen vaststellen wie de bestuurder van het motorrijtuig was, vindt dit principe 
uitzondering. 

Warmeer wordt vastgesteld dat met een bepaald motorrijtuig een feit is gepleegd, is de 
eigenaar of houder van dat motorrijtuig bij onbekend gebleven bestuurder op grond van 
artikel 165 WVW verplicht, voor zover dat redelijkerwijs van hem te verwachten is, om de 
personalia van de bestuurder bekend te maken. Doet hij dat niet, dan levert dat een 
overtreding op. 

9  A.E.Harteveld en H.G.M.ICrabbe, De Wegenverkeerswet , een strafrechtelijk commentaar, Deventer 1999, 
pag. 283. 

G.J.M.Corstens, het Nederlands strafprocesrecht, Arnhem 1995, pag. 346. 
II  HR 26 januari 1999, NJ 1999 nr.511. 
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6.2.2.2 Toezicht en opsporing in de Wet Mulder' 
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Vanaf 1 januari 1998 is in de Awb een hoofdstuk 5 opgenomen, handelend over de 
handhaving van administratiefrechtelijke wetten, waaronder ook de WAHV valt. De Awb en 
derhalve ook genoemd hoofdstulc 5, streeft onder andere een systeem na waarbij niet meer in 
de bijzondere administratieve wetgeving (derhalve ook de WAHV) steeds opnieuw 
bevoegdheden aan toezichthouders worden toegekend. Deze bevoegdheidstoedeling is nu 
vervangen door een systeem waarbij centraal (in de Awb) een aantal bevoegdheden wordt 
verleend die toezichthouders van administratiefrechtelijke wetten voor de vervulling van hun 
taak nodig hebben. Gezien het algemene karalcter van de Awb betreft het derhalve 
bevoegdheden die in algemene zin worden omschreven. Tevens dient te worden bedacht dat 
in de Awb de term "handhaving" wordt gebruikt voor de aanduiding van toezicht, opsporing 
en andere vormen van handhaving tezamen. Van bestuursrechtelijke handhaving wordt clan 
ook gesproken indien toezicht wordt uitgeoefend of sancties worden opgelegd door 
bestuursorganen. Daarnaast bestaat er een vloeiende overgang van de toezichthoudende rol 
naar een eventuele opsporingsfase.' 

De met toezicht belaste ambtenaren 
In artikel 5:11 Awb is bepaald dat `onder toezichthouder moet worden verstaan: een persoon, 
bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van 
het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift'. In het eerste lid van artikel 3 
WAHV wordt bepaald dat de toezichthoudende ambtenaren van deze wet bij algemene 
maatregel van bestuur worden aangewezen. 
Deze maatregel van bestuur is het besluit administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriftee. In artikel 2 van dit besluit zijn de volgende ambtenaren belast met 
het toezicht op de naleving: 

de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141, aanhef en onder b, van het Wetboek 
van Strafvordering; 
de ambtenaren die een basisopleicling volgen aan een onderwijsinstelling, ressorterend 
onder het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, uitsluitend gedurende hun 
praktijkstage bij een politiekorps; 
de militairen van de Koninklijke marechaussee, bedoeld in artikel 141, aanhef en 
onder c, van het Wetboek van Strafvordering, voor de gevallen, waarin deze militairen 
zijn belast met de uitvoering van de politietalcen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder 
b, c, d, e, en f, van de Politiewet 1993; 
de buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142, eerste lid, onder a en 
b van het Wetboek van Strafvordering, voor zover deze ambtenaren krachtens de alcte 
of aanwijzing, de bevoegdheid hebben tot het opsporen van alle strafbare feiten, dan 
wel tot het opsporen van de bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994, de 
Provinciewet of de Gemeentewet strafbaar gestelde feiten, dan wel voor het toezicht 
op de naleving van de in artikel 2, eerste lid, van de wet bedoelde voorschriften; 
de buitengewoon opsporingsambtenaren van de Dienst Wegverkeer voor de 
gedragingen, vermeld onder nummer K045 in de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, van de WAHV. 

Geen anderen dan genoemde ambtenaren, komt derhalve toezichtbevoegdheid toe. Waar het 
gaat om het hoofdwegennet zijn het met name de ambtenaren van het KLPD die toezien op 
de naleving van de bepalingen uit de WAHV." 

12  Grotendeels gebaseerd op losbladige Wegenverkeerswetgeving, onder redactie van A.M.Durieux, Deventer en 
's Gravenhage: WAHV — comm. Artikel3 — pag.1 t/m pag.11. 
13  Men denke aan het feit dat een betroldcene een valse naam opgeeft aan een toezichthouder op grond van het 
Wetboek van Strafvordering. 
14  Besluit van 29 juli 1994, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 3, eerste en derde lid, 22 tweede lid, 
en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, Stb.614. 
15  Zie voor een meer uitgebreide bespreking van het KLPD als organisatie paragraaf 5.2.3. 
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De toezichtbevoegdheden 
Met betreldcing tot de bevoegdheden uit de WAHV vervangen sinds 1 januari 1998 de 
artikelen 5:11 tot en met 5:20 de bevoegdheden (staande houden en personalia vorderen) van 
toezichthoudende ambtenaren en bepalen deze artikelen uit de Awb nu de soort en de 
omvang van de bevoegdheden die aan deze ambtenaren ter beschildcing staan bij de 
uitoefening van hun handhavingstaak in het kader van de bijzonder administratiefrechtelijke 
wet, de WA'. De toezichthoudende bevoegdheden in het kader van hoofdstuk 5 Awb zijn 
de volgende: 

- De verplichting voor de toezichthouder om slechts van zijn bevoegdheden gebruik te 
maken, 	voor zover dat redelijkerwijs 	nodig 	is 	(artikel 	5:13 	Awb) 

Artikel 5:13 Awb bepaalt het volgende: "Een toezichthouder maalct van zijn bevoegdheden slechts 
gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn task nodig is." Dit zogenaamde 
evenredigheidbeginsel houdt in dat de toezichthouder (in het kader van de WAHV) een bevoegdheid niet 
mag uitoefenen als dat voor de vervulling van zijn taak niet redelijkerwijs noodzakelijk is. Dit betekent 
onder meer dat sommige bevoegdheden die krachtens de Algemene wet bestuursrecht aan 
toezichthouders toekomen \Poor een aantal toezichthouders geen betekenis hebben, omdat de aard van de 
voorschriften waarop zij toezien dit met zich meebrengt. Tevens vloeit uit het evenredigheidsbeginsel 
voort dat de toezichthouder zijn bevoegdheid op de voor de burger minst belastende wijze client uit te 
oefenen. Daarnaast is het een vereiste van zorgvuldigheid dat een toezichthouder bij de uitoefening van 
de aan hem verleende bevoegdheid aan de betrokkene de reden meedeelt waarom hij van zijn 
bevoegdheid gebruik zal maken. Tot slot zal can toezichthouder in de regel 'tie tot de uitoefening van een 
hem toegekende bevoegdheid kunnen overgaan als de betrokkene reeds te kennen heeft gegeven 
vrijwillig medewerking te zullen verlenen. 

- Bevoegdheden van toezichthouders kunnen worden beperkt (artikel 5:14 Awb) 

Artikel 5:14 Awb biedt de mogelijkheid om aan een toezichthouder toekomende bevoesdheden te 
beperken Daarbij moet worden gedacht aan beperkingen ten aanzien van bepaalde toezichthouders. Zo zal 
bijvoorbeeld de behoefte kunnen bestaan dat medewerkers beneden can bepaalde rang over een beperkter 
aantal bevoegdheden beschikken. Daarnaast is het mogelijk om de uitoefening van een bepaalde 
bevoegdheid door alle toczichthouders op een bepaald terrein geheel uit te sluiten, indien de bevoegdheid 
voor het desbetreffende terrein nimmer noodzakelijk zal zijn. Specifiek in het kader van de WAHV beidt 
artilcel 3 BAHV aan de hoofdofficier van Justitie de bevoegdheid om te bepalen dat een bevoegde 
ambtenaar geen gebruik zal maken van de verleende bevoesdheid tot het opleggen van administratieve 
sancties. Deze bevoegdheid kan de hoofdofficier van Justitie uitoefenen indien de (onjuiste) 
taakvervulling van de ambtenaar dat vordert. 

- Het vorderen van inlichtingen door de toezichthouder (anikel 5:16 Awb) 

Variant A, Juridische aspecten 

Met betrekking tot de handhaving van de WAHV is in artikel 5:16 Awb een belangrijke regeling 
neergelegd. Dit artikel bepaalt dat door de toezichthouder inlichtingen van de betrokkenen kunnen 
worden 6avorderd. Natuurlijk is deze regeling van het vorderen van inlichtingen begrensd en wel door het 
evenredigheidsbeginsel, zoals vormgegeven in artikel 5:13 Awb. Een leidraad voor de omvang van het 
vorderen van inlichtingen in het kader van de WAHV is te vinden in de regeling van artikel 3 WAHV, 

zoals deze gold tot 31 december 1997. Immers luidde artikel 3 WA!-1V — voor zover van belang — toen: 
" 	te vorderen dat hij zijn naam, voornamen, geboortedatum, geboortejaar, geboorteplaats en adres 

opgeeft. 	" Op grond van het vorenstaande mag in ieder geval worden geconcludeerd dat de 
toezichthouder binnen de grenzen van artikel 5:13 Awb blijft indien hij bij de uitoefening van zijn 
toezichthoudende taak van de betrokkene zijn naam, voornamen, geboortedatum, -jaar en -plants en zijn 

adres vordert. 

- De bevoegciheid om vervoenniddelen en hun lading te onderzoeken; inzage vorderen van 
wettelijk voorgeschreven bescheiden; vorderen dat de bestuurder zijn vervoermiddel 
stilhoudt en deze naar een aangewezen plants overbrengen (artikel 5:19 Awb) 

Van aanmerkelijk belang voor het toezicht en de handhaving van de WAHV is artikel 5:19 Awb, hetgeen 
— samengevat — regelt dat een toezichthouder bevoegd is om voertuigen en eventueel de lading daarvan te 
onderzoeken, de inzage van wettelijke bescheiden te vorderen en het voertuig naar een andere plaats over 
te brengen. Ook de Wegenverkeerswet 1994 kent in artikel 160 een vergelijkbare bevoegdheid, te weten: 
het op eerste vordering van (politie)ambtenaren stilhouden van het voertuig, met name genoemde 
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bescheiden ter inzage afgeven en het voertuig zonodig overbrengen !liar een plaats van onderzoek. Bij de 
vraag welke bevoegdheid wordt gehanteerd bij het toezicht op de naleving van verkeersvoorschriften, 
artikel 5:19 Awb dan we! artikel 160 WVW, dient men zich te realiseren dat de WAHV een bijzondere 
administratiefrechtelijke wet is, waarvoor in de Awb, de bevoegdheden zijn opgenomen. Op grond 
hiervan kan worden gesteld dat voor de handhaving van de WAHV de bevoegdheden gelden uit 
hoofdstuk 5 Awb en dat voor de handhaving van andere dan in de WAHV genoemde 
verkeersvoorschriften de bevoegdheden gehanteerd worden uit artikel 160 WVW. Dit betekent dat het 
frustreren van de uitoefening van bevoegdheden uit de Awb een overtreding oplevert van artikel 34 
WAHV en indien dit `opzettelijk' gebeurt het misdrijf van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. 
Het frustreren van de uitoefening van de bevoegdheden uit de WVW kent zijn eigen strafbedreiging in 
artikel 177 lid 1 van de WVW en eveneens in geval van `opzet' in het misdrijf van artikel 184 Sr. 
Vervolgens is in artikel 34 WAHV bepaald dat het niet voldoen aan een vordering om inlichtingen te 
verstrekken i.c. het niet of het onjuist opgeven van de gevorderde gegevens een strafbaar feit oplevert. 16  

Artikel 5:19 Awb regelt wat ook wel de staandehoudingsbevoegdheid genoemd wordt. Op 
het hoofdwegennet vindt bij 11,7 % van alle constateringen staandehouding plaats. Dit is niet 
staandehouden op grond van het Wetboek van Strafrecht, maar staandehouden in meer 
feitelijke zin. Een andere manier van constateren is door middel van technische 
registratiemiddelen. In dat geva1 vindt identificatie van de overtreder plaats via het 
kentekenregister. In de WAHV is gekozen voor een systeem waarbij de kentekenhouder een 
soort risico-aansprakelijkheid heeft. Als een gedraging is verricht met een motorrijtuig 
waarvan niet aanstonds is vastgesteld wie de bestuurder is, wordt de boete opgelegd aan 
degene op wiens naam het kenteken is gesteld, kort gezegd de kentekenhouder." Deze kan 
zich slechts verontschuldigen op drie in de wet" genoemde gronden: het tonen van een 
vrijwaringsbewijs, het overleggen van een schriftelijk bedrijfsmatig aangegane 
huurovereenkomst voor een termijn van maximaal drie maanden, en als hij aannemelijk kan 
maken dat tegen zijn wil door een ander van het motorrijtuig gebruik is gemaakt en dat hij 
dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Uiteraard kan de kentekenhouder 
wel omstandigheden aanvoeren waardoor de onderliggende gedraging wordt 
gerechtvaardigd. Anders dan bij de Wegenverkeerswet kan hij echter niet aan bestraffing 
ontkomen door de naam van de bestuurder te noemen. 19  Op het hoofdwegennet wordt 88,3% 
van alle overtredingen uit de Wet Mulder door technische registratiemiddelen 
geconstateerd. 2°  

Toezicht op de handhaving 
In lid 3 van artikel 3 WAHV wordt bepaald dat de OvJ toezicht houdt op de wijze waarop de 
toezichthoudende ambtenaren van de hun verleende bevoegdheid gebruik maken. Hij kan 
daaromtrent beleidsregels vaststellen. Deze beleidsregels worden bekend gemaalct in de 
Nederlandse Staatscourant. Bestaande beleidsregels hebben betrelcking op de wijze waarop 
de ambtenaar dient om te gaan met gevallen van samenloop, politie-correctie, vrijwillige 
betaling, voorlopige maatregelen, dwangmiddelen en signalering in het opsporingsregister. 
Door deze richtlijn wordt verzekerd dat het OM zowel vooraf als achteraf aan de politie kan 
aangeven welk (algemeen) beleid met betrekking tot de afdoening van lichte verkeerszaken 
dient te worden gevoerd. Daarnaast bestaat ingevolge lid 3 WAHV voor het OM de 
mogelijIcheid om de aan de ambtenaar verleende bevoegdheid in te trelcken. De regeling 
hieromtrent is nader vorm gegeven in artikel 3 BAHV. In het verlengde van het bepaalde in 
het derde lid is in het vierde lid bepaald dat het college van procureurs-generaal een 
toezichthoudende taak heeft voor de wijze waarop handhaving van deze wet plaatsvindt in 

16  In dit kader is het overigens opmerkelijk dat het niet-opgeven van personalia op grond van artikel 34 WAHV 
een strafbaar feit is, waarna de betrokkene verdachte in strafrechtelijke zin wordt. Vervolgens dient de verdachte 
op grond van artikel 29 Sv. onder andere te worden gewezen op het feit dat hij niet tot antwoorden verplicht is, 
waarna hij vervolgens, als verdachte, niet meer de verplichting heeft om zijn personalia op te geven. Wel kan de 
verdachte op grond van artikel 61 Sv., gedurende zes uren voor verhoor worden opgehouden. 
17  Artikel 5 WAHV. 
18  Artikel 8 WAHV. 
19  M.Barels, Strafrechtelijke, administratiefrechtelijke en fiscale afdoening met de kentekenhouder, Verkeersrecht 
1994, nr.10, pag.285-289. 
20 CJIB,jaarverslag 1998. 
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het gehele resoort. Het geeft daartoe de nodige bevelen aan de diverse hoofdofficieren van 
Justitie. Dit toezicht kan slechts algemeen beleid betreffen en geen betreldcing hebben op 
individuele gevallen. 

6.2.3 	Sanctie-oplegging en rechtsbescherming 

6.2.3.1 Sanctie-oplegging en rechtsbescherming in de Wegenverkeerswet 

Variant A, Juridische aspecten 

Bij constatering van een overtreding of misdrijf uit de WVW, wordt het gebruikelijke 
strafrechtelijke traject gevolgd. Dit traject zal beschreven worden vanuit de ketenbenadering, 
waarvan het navolgende de onderscheiden schakels besproken zullen warden, te weten de 
politic, de OvJ en de rechter. 

Depot/tie 
Zoals hierboven besproken, houdt de politie rich bezig met controle en opsporing ten 
aanzien van de feiten uit de WVW. Ads een politie-ambtenaar een felt constateert, kan hij 
daamwe drie dingen doen: hij kan in het kader van een vervolging door de OvJ een proces-
verbaal opmaken, hij kan voor bepaalde feiten een transactie aanbieden en hij kan seponeren. 

Het proces-verbaal dat door een politie-ambtenaar is opgemaakt, is een belarigrijk 
bewijsstulc. Het wordt in artikel 339 Sv. genoemd als een van de wettige bewijsmiddelen. 
Artikel 344 lid 2 Sv. stelt vervolgens dat het bewijs dat de verdachte het telastegelegde felt 
heeft gepleegd, door de rechter aangenomen kan warden op het proces-verbaal van een 
opsporingsambtenaar. Dat is opvallend, aangezien de hoofdregel is dat het bewijs dat een 
verdachte het telastegelegde feit gepleegd heeft niet op grond van eon enkel bewijsstuk mag 
worden aangenomen. Dat is dus anders, wanneer dat ene bewijsstuk bestaat uit een proces-
verbaal van een opsporingsambtenaar. 

Een andere mogelijldieid voor de opsporingsambtenaar is het aanbieden van een zogenaamde 
politie-transactie. Sinds de invoering van artikel 74e Sr." is de transactiemogelijkheid in die 
zin vemiimd, dat de politie ter zake van de in artikel 74 lid 1 bedoelde overtredingen en 
misdrijven mag transigeren." Op grand van artikel 74c Sr. is het transactiebesluit 1994" 
ingesteld, dat voorschriften geeft met betrekking tot de precieze reikwijdte van de 
bevoegdheid, de wijze van betaling, de termijn waarbinnen de betaling moet zijn geschiedt, 
de aanwijzing van de opsporingsambtenaren die de transactiebevoegdheid krijgen, het 
toezicht op de wijze waarop zij van de hun verleende bevoegclheid gebruik maken en de 
intrekking van de aanwijzing als opsporingsambtenaar. 

De laatste megelijkheid is het zogenaamde politie-sepot. Hoewel volgens de wet officieren 
van justitie zijn belast met sepotbeslissingen, pleegt in de praktijk de politie ook vaalc te 
seponeren. Dat houdt dan in dat geen proces-verbaal wordt opgemaakt, zodat er geen 
procesdossier tot stand komt.' 

De officier van just/tie (0v4 
Artikel 4 RO bepaalt dat het openbaar ministerie in het bijzonder is belast met de handhaving 
der wetten, met de vervolging van alle strafbare feiten en het doen uitvoeren van alle 
strafvonnissen. 

Nadat het voorbereidend onderzoek is afgesloten, nil moeten worden beslist wat met een 
strafzaak dient te gebeuren. Moet de zaak ter berechting aan de rechter worden voorgelegd of 
niet? De met die beslissing belaste OvJ zal daarbij de haalbaarheid van een veroordeling, 

21  16 september 1993, Stb.1993, 516, in werking op 
22  G.J.M.Corstens, het Nederlands strafprocesrecht, 
23  Besluit van 9 mei 1994, Stb. 340. 
24  G.J.M.Corstens, het Nederlands strafprocesrecht, 

15 oktober 1993, Kamerstukken 22 523. 
Arnhem 1995, pag. 753. 

Arnhem 1995, pag. 465. 
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althans schuldigverklaring en de opportuniteit van de (verdere) vervolging betrekken. De 
haalbaarheidscomponent van zijn beslissing duidt op een anticiperend oordeel ter zake van 
de vraag of de zaak tot een veroordeling zal leiden. 

Naast de haalbaarheid van een zaak, zal de officier de gewenstheid, de opportuniteit van de 
(verdere) vervolging moeten wegen. Als vervolging de officier haalbaar en opportuun 
voorkomt, dan dient hij bij de rechter een dagvaarding in door middel van een telastelegging. 
De officier kan er ook voor kiezen om een transactievoorstel te doen. Ook de verdachte kan 
zo'n voorstel doen." De verdachte is nooit verplicht om te transigeren. Hij kan altijd de gang 
naar de rechter maken. 26  

De rechter 
Als geen transactie plaatsvindt, wordt bij de rechter een dagvaarding ingediend, die de 
telastelegging van de OvJ bevat. Artikel 2 Sv. regelt bij welke rechter deze moet worden 
ingediend." De rechter moet een zaak beoordelen op grond van de telastelegging (artikel 348 
Sv.). Hij mag dus geen vonnis geven over zaken die door de officier niet zijn aangedragen. 
Daarom wordt de officier ook we! de 'dominus litis' genoemci, de heerser van het geding. Het 
bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door de rechter slechts 
worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door de 
inhoud van wettige bewijsmiddelen" de overtuiging heeft bekomen". Pas als het feit bewe-
zenverklaard kan worden en er geen strafuitsluitingsgronden zijn, kan de rechter overgaan tot 
strafoplegging". 

Naast het opportuniteitsbeginsel zijn belangrijke componenten van het strafrecht het 
schuldbeginsel en het legaliteitsbeginsel. Het schuldbeginsel houdt in dat geen straf zal 
worden opgelegd, wanneer geen sprake is van enige mate van schuld bij de verdachte. Het 
legaliteitsbeginsel heeft een strafrechtelijke en een strafvorderlijke vorm. Het strafrechtelijke 
legaliteitsbeginsel bepaalt dat niet gestraft mag worden zonder dat er een wettelijke bepaling 
is, waarin het te bestraffen gedrag strafbaar is gesteld. De strafvorderlijke variant van het 
legaliteitsbeginsel bepaalt dat strafvorderlijk handelen niet geoorloofd is, wanneer daarvoor 
geen wettelijke basis bestaat. 

De executie van de straf ligt in handen van het openbaar ministerie. Dat volgt uit artikel 553 
Sv.: "De tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen geschiedt door het openbaar 
ministerie dan wel op voordracht van deze door Onze Minster." 

6.2.3.2 Sanctie-oplegging en rechtsbescherming in de Wet Mulder 

Bij constatering van een overtreding uit de bijlage bij de Wet Mulder, wordt een traject 
gevolgd dat ook wel wordt aangeduid als het `mulderiaanse tmject'. Dit traject zal, net als 
het strafrechtelijke tmject, beschreven worden vanuit de ketenbenadering, waarvan in het 
navolgende de onderscheiden schakels besproken zullen worden, te weten: de politie, de 
OvJ, de kantonrechter en het centmal justitieel incassobureau. 

25  Artikel 74 en 74a Sr. 
26  J.M.van Bemmelen en Th.W.van Veen, Ons strafrecht deel 4: Strafprocesrecht, bewerkt door D.H.de Jong en 
G.Knigge, Alphen aan den Rijn 1993, pag.100 e.v. 
27  Onder andere die waar het feit is begaan, waar de verdachte woont, verblijft of zich bevindt, of het laatst 
woonde of verbleef, waar de vervolging tegen de verdachte ter zake van een ander feit is aangevangen. Zie verder 
artikel 2 Sv. 
28  De wettige bewijsmiddelen worden opgesomd in artikel 339 Sv. en zijn: eigen waarneming van de rechter, 
verklaringen van de verdachte, verklaringen van een getuige, verklaringen van een deskundige, schriftelijke 
bescheiden. 
29  Artikel 338 Sv. 
30  Artikel 350 Sv. 
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De politic 
De bevoegdheid tot het opleggen van een boete als gevolg van een overtreding van een feit 
uit de bijlage bij de Wet Mulder, is uitsluitend toegekend aan opsporingsambtenaren, die in 
dat kader optreden als bestuursorgaan. Bij constatering van een gedraging ingevolge de Wet 
Mulder vult de agent op een zogenaamde `aankondiging van beschikking' een aantal 
gegevens in, zoals een korte omschtfiving van de gedraging, het boetebedrag, de datum en 
het tijcistip van de gedraging. De OvJ is belast met de inning van de boete. 

De Officier van Justitie 
Tegen een beschikking ingevolge de Wet Mulder staat administratief beroep open bij de OvJ 
in het arrondissement waar de gedraging is verricht. De beroepstermijn bedraagt zes weken. 
Op dit beroep moet binnen zestien weken na ontvangst van het beroepschrift worden beslist. 
Het administratieve beroep schort de betalingsplicht op. De OvJ treedt in de WAHV op als 
een bestuursorgaan; bij de vervulling van zijn WI( dienen algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur in acht te worden genomen?' 

De Kantonrechter 
Tegen de beslissing van de OvJ staat beroep open bij het kantongerecht. De beroepstermijn 
bedraagt zes weken. De indiener van het beroepschrift moet het bedrag van de sanctie 
betalen, alvorens de kantonrechter het beroep in behandeling neemt. Dit wordt 
zekerheidstelling genoemd. Indien de zekerheidstelling niet wordt voldaan, wordt het beroep 
niet-ontvankelijk verklaard. Vemietigt de kantonrechter de beschikking, dan krijgt de 
betroldcene de zekerheidstelling terug. Verlaagt de kantonrechter de boete, dan krijgt de 
betroldcene het resterende gedeelte van de zekerheidstelling terug. Tegen de beslissing van 
de kantonrechter kan cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld." De kantonrechter heeft 
bij de toetsing van de beslissing van de OvJ rekening te houden met de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur. De Hoge Raad is van mening dat op grond van de wetsgeschiedenis 
van de WAHV moet worden aangenomen dat de kantonrechter volledig toetsingsbevoegd is 
en derhalve zowel de beslissing van de OvJ als de inleidende beschilcicing, waarbij de 
administratieve sanctie wordt opgelegd, volledig op haar rechtmatigheid en dus ook aan de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan toetsen." 

Het Centraal Justitieel Incassobureaun  
Het Centraal Justified Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden is aangewezen als de instantie 
die de boetes int namens het openbaar ministerie. De tenuitvoerlegging van administratieve 
sancties die zijn opgelegd op grond van de WAHV begint bij de overdracht van de 
znaksgegevens van de geconstateerde verkeersovertredingen door de politie. Op basis van 
deze etelctronisch aangeleverde zaakgegevens worden geautomatiseerd de initiate 
beschikkinger aangemaalct en aan de betrokkene verzonden. 

Is geen beroep ingesteld, dan heeft de betrokkene acht weken de tijd om het sanctiebedrag te 
betalen. Als het sanctiebedrag niet tijdig wordt betaald, vindt van rechtswege een verhoging 
met vijfentwintig procent plaats, met een minimum van tien gulden en krijgt de betroldcene 
een eerste aanmaning. Wordt ook deze niet tijdig voldaan, dan worth het sanctiebedrag van 
rechtswege nogmaals verhoogd, nu met vijftig procent, met een minimum van vijfentwintig 
gulden. Is desondanks de sanctie nog niet betaald, dan vindt verificatie van de adresgegevens 

31  Uit interviews bleak dat deze taak vaak door een substituutofficier wordt uitgevoerd. Dat is de reden dat een 
tijdje geleden ingevoerd is dat de officier een beslissing op administratief beroep nogmaals ter toetsing krijgt 
aangeboden, voordat de zaak aan de kantonrechter wordt voorgelegd. 
32  Op dit moment is can wetsvoorstel in behandeling waarin de Hoge Read als hoogste instantie wordt vervangen 
door het Hof Leeuwarden, en waarin hoger beroep wordt uitgesloten in de gevallen dat de kantonrechter beslist 
dat de verschuldigde sanctie f 150,- of lager is: TK 1997-1998, 25 927. 
33  E. Van Die, De invloed van de algemene rechtbeginselen op toepassing van de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften, Verkeersrecht 1996, nr.12. 
34  Centraal Justitieel Incassobureau,JaarversIag 1998. 
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6.3 	Eerste sub-variant: Technische registratie Mulderfeiten 

6.3.1 	Verkeersvoorschriften 
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van de betrokkene plants in de gemeentelijke basisadministratie om vast te stellen of de 
betrokkene nog staat ingeschreven op het adres dat bij het CJIB bekend is. Als het bank- of 
gironummer van de betrokkene bekend is, wordt het openstaande bedrag verhaald op 
zijn/haar bank- of girotegoed. Is dit verhaal niet mogelijk, dan wordt de gerechtsdeurwaarder 
ingeschakeld voor het ten uitvoer leggen van het dwangbevel. Is ook nu ,geen volledige 
betaling van de sanctie gedaan, dan wordt — afhankelijk van de zaalcgegevens — besloten tot 
het toepassen van een of meerdere van de toegestane dwangmiddelen: inname van het 
rijbewijs voor ten hoogste vier weken, buitengebruikstelling van het voertuig gedurende ten 
hoogste vier weken of gijzeling van de betroklcene voor ten hoogste zeven dagen. Het 
dwangmiddel gijzeling wordt gevorderd bij de kantonrechter en het dwangmiddel inname 
rijbewijs en buitengebruikstelling voertuig worden zonder tussenkomst van de kantonrechter 
door het CJIB toegepast. Als de betrokkene op enig moment geen bekende woon- of 
verblijfplaats blijkt te hebben, worden de zaalcsgegevens in het opsporingsregister 
opgenomen. 

Bij de eerste sub-variant wordt RWS verantwoordelijk voor de handhaving van die feiten uit 
de Wet Mulder, die door middel van technische registratie geconstateerd kunnen worden. 
Deze feiten zijn rood-licht negatie en overtredingen van de maximumsnelheid met maximaal 
40 km/u.35  Aangezien rood-licht negatie praktisch niet voorkomt op het hoofdwegennet, zal 
deze sub-variant besproken worden aan de hand van het voorbeeld van snelheidsovertreding 
tot een maximum van 40 km/u 36 . De technische constatering van zo'n snelheidsovertreding, 
geldt derhalve als voorbeeld voor alle technische constateringen van Mulderfeiten. 

Overtreding van de maximumsnelheid met minder dan 40 lcm/u is opgenomen in de bijlage 
bij de Wet Mulder. De verkeersregel zelf is te vinden in het RVV 1990. De 
maximumsnelheid voor motorvoertuigen op de autosnelwegen buiten de bebouwde kom is 
120 km/u, aldus artikel 21 RVV 1990. Daamaast kan door middel van (matrix)borden" een 
andere maximumsnelheid gegeven worden". De maximumsnelheid die op de borden staat, 
gaat boven de algemene regel". Overschrijding van die gegeven snelheid levert overtreding 
van artikel 62 RVV 1990 op. De wijze waarop de handhaving van de verkeersregel wordt 
vormgegeven en de boetebedragen zijn te vinden in de Wet Mulder.' 

In principe zou de strafbaarstelling op deze wijze kunnen blijven worden vormgegeven. De 
verkeersregel en de strafbaarstelling blijven in het RVV 1990 en de wijze van handhaving 
van de regel blijft in de WAHV. 

35  Overtreding van de maximumsnelheid met meer dan 40 lcm/u valt buiten het bereik van de WAHV. 
36  Hoofstuk 2, VIII d. WAHV: artikel 21 sub a RVV 1990 (cat 1), artikel 22 sub a RVV 1990 (cat 2), artikel 62. 
o. bord Al RVV 1990, artikel 62 Jo. bord A3 RVV 1990. 

37  De borden Al en A3 uit de bijlage bij het RVV. 
38  Voordat een (matrix)bord geplaatst kan worden, moet daartoe op grond van de BABW een verkeersbesluit 
worden genomen. Artikel 18 WVW bepaalt door wie dat besluit genomen moet worden: in het geval van het 
verkeer op de wegen die onder het beheer van het Rijk vallen, wordt een verkeersbesluit door de minister van 
Verkeer en Waterstaat genomen. 
39  Artikel 63 RVV 1990: Verkeersregels gaan boven verkeerstekens, voor zover deze regels onverenigbaar zijn 
met deze tekens. Artikel 63a RVV 1990: Verkeerstekens die een maximumsnelheid aanduiden gaan niet boven de 
in de artikelen 20, onderdeel b, 21 onderdeel b en 22 vastgestelde maximumsnelheden, voor zover deze tekens 
een hogere maximumsnelheid aanduiden. 
40 Waar een bepaalde verkeersregel of verkeersteken van toepassing is, wordt besloten door RWS, in overleg met 
het KLPD, zie daarvoor het BABW. 
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6.3.2 	Toezicht en opsporing 
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De ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de Mulderfeiten, worden 
opgesomd in artikel 2 SAW'. In een situatie waarbij RWS verantwoordelijk wordt voor de 
teclutische constatering van de snelheidsovertredingen, zou aan deze opsomming 'de daartoe 
aangestelde ambtenaren van Rijkswaterstaat' toegevoegd kunnen worden. Deze ambtenaren 
hebben dan de bevoegdheid tot het toezicht op de naleving van alle feiten uit de Wet Mulder. 
Er zou dan in bijvoorbeeld een interne taakomschrijving kunnen warden aangegeven dat het 
de bedoeling is dat deze ambtenaren itch alleen bezig houden met het toezicht op de 
naleving van de snelheidsovertredingen. Zo'n inteme taakomschrijving is echter niet 
bindend. Wel zouden de ambtenaren van RWS met het oog op artilcel 5:13 Awb verplicht 
zijn om slechts van hun bevoegdheden gebruik te maken voor zover dat redelijkerwijs nodig 
is." Het voordeel hiervan is dat wanneer in een later stadium besloten wordt am de 
ambtenaren van RWS te belasten met andere dan de snelheidsovertredingen, bijvoorbeeld 
omdat andere delicten ook door middel van teclmische middelen te constateren zijn in de 
toekomst, hiervoor geen wijziging nodig is. 

Er zou oak voor gekozen kunnen worden om de ambtenaren van RWS alleen de handhaving 
van de mwdmumsnelheid te doen uitvoeren. In dat geval zou de situatie er als volgt uit 
komen te zien: Naast de ambtenaren die in de huidige situatie belast zijn met de handhaving 
van onder andere alle mulderfeiten, komen er ambtenaren van RWS, die alleen maar belast 
zijn met de handhaving van de mwdmumsnelheid door middel van technische constatering. 
Hiertoe zou bijvoorbeeld een artikel 2a aan het besluit administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften toegevoegd kunnen worden, waarin de ambtenaren van RWS belast 
worden met het toezicht op de naleving van die Mulderfeiten, die door middel van 
teclmische middelen geregistreerd kurmen worden. Dit komt dan in de pralctijk neer op het 
toezicht op de maximumsnelheid door tecludsche middelen. Hiervan is het voordeel dat de 
wettelijke situatie en de werkelijke situatie meer op elkaar afgestemd zijn. Nadeel is dat 
wanneer besloten wordt dat de ambtenaren van RWS andere dan snelheidsovertredingen 
moeten gaan constateren, hiervoor een wetsvvijziging nodig is. 

Naast deze toezichthoudende ambtenaren, zouden ook ambtenaren zonder bevoegdheden 
kunnen worden aangesteld, die namens de toezichthoudende ambtenaren taken kunnen 
uitvoeren waarvoor geen bevoegdheden zijn vereist, bijvoorbeeld de verwerking van de 
constateringen. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor het salaris van deze aan te stellen 
ambtenaren. In een interview met functionarissen van het KLPD werd duidelijk dat voor 
deze taken ook in de huidige situatie al mensen warden aangesteld die betaald worden 
volgens salarisschaal 4, in plants van schaal 7. Het gaat hierbij om zogenaamde politic-
assistenten. Z9 bezitten beperkte opsporingsbevoegdheid dan wel toezichtbevoegdheid. Aan 
de ambtenaren die wel toezichtbevoegdheid hebben, zouden hogere (opleidings)eisen gesteld 
kunnen warden, net als in de huidige situatie." 

De nieuwe situatie heeft de volgende consequenties: 
Ten eerste zijn er consequenties als gevolg van de meer strilcte scheiding van het toezicht op 
de naleving van de snelheidsovertredingen uit de WAHV en die uit het Wetback van 
Strafrecht. Op dit moment is de situatie op de autosnelwegen zo, dat overtreding van de 
mwdmumsnelheid met minder dan 40 km/u onder de werking van de WAHV valt en 
overtreding met meer dan 40 lan/u onder de werking van het strafrecht valt. Dat is geen 
probleem, aangezien de bevoegdheid tot het toezicht op de naleving van beide overtredingen 
is neergelegd bij dezelfde personen, te weten bij de ambtenaren van politie. Wanneer de 
bevoegdheid tot toezicht op de naleving van deze overtredingen zou worden neergelegd bij 

41  Zie ook paragraaf 6.2.2.2. 
42  Zie ook paragraaf 6.2.2.2. 
43  Zie ook paragraaf 5.3.2.4. 
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verschillende personen, namelijk voor overtredingen met minder dan 40 km/u bij 
ambtenaren van RWS en voor overtredingen met meer dan 40 lcm/u bij ambtenaren van de 
politie, ontstaat de tot nu toe ongebruikelijke situatie dat wanneer door een toezichthoudende 
ambtenaar van RWS een overtreding de maximumsnelheid met meer dan 40 lcm/u wordt 
geconstateerd, hij niet zelf mag handelen, maar contact moet opnemen met een ambtenaar 
van de politie. De ambtenaar van RWS is echter in deze sub-variant niet bevoegd om een feit 
waarbij meer dan 40 km/u te hard wordt gereden te constateren. Een technische constatering 
door RWS kan derhalve niet gelden als het enige bewijs in een strafzaak, zoals dat in de 
huidige situatie gelet op artikel 344 lid 2 Sv. het geval is. De Hoge Raad heeft weliswaar 
besloten dat een proces-verbaal waarin de meting door middel van een automatische 
snelheidmeter is gerelateerd, een proces-verbaal oplevert in de zin van artikel 344 lid 2 Sv., 
maar de vraag is of een zodanig proces-verbaal dat opgemaakt wordt door een ambtenaar 
van RWS ook een zodanige geldingskracht bezit." Dit is echter niet het belangrijkste 
probleem. Voor het instellen en afstellen van camera's die bedoeld zijn om strafrechtelijke 
feiten mee te constateren, is opsporingsbevoegdheid uit artikel 141 Sv. of artikel 142 Sv. 
vereist." De ambtenaren van RWS zijn in deze sub-variant niet bevoegd op grond van een 
van deze artikelen. Dat betekent dat wanneer een door een ambtenaar van RWS ingestelde en 
afgestelde camera een strafrechtelijk feit constateert, deze constatering van geen waarde is in 
een strafprocedure.' 

Wanneer er voor gekozen zou worden om de politie niet langer te belasten met het toezicht 
op de naleving van de snelheidsovertredingen, aangezien dit al door RWS gedaan wordt, 
moet een politie-ambtenaar wanneer hij een overtreding van de maximumsnelheid tot 40 
lcm/u constateert op zijn beurt contact opnemen met RWS. In deze situatie zijn er dezelfde 
problemen als het gaat om een door RWS geconstateerd feit dat onder de bevoegdheid van 
de politie valt. Omgekeerd geldt het probleem echter niet onverkort: wanneer de politie een 
feit constateert dat eigenlijk onder de bevoegdheid van RWS valt, kan deze constatering als 
bewijs dienen. Dit komt doordat het bestuursrecht, in tegenstelling tot het strafrecht, geen 
wettelijke bewijsregels kent. 

Ten tweede moet men zich afvragen hoe het KLPD zich zal opstellen ten aanzien van het op 
technische wijze constateren van snelheidsovertredingen, wanneer het naast RWS belast 
blijft met het op technische wijze toezicht houden op de naleving van de 
snelheidsovertredingen. Waarschijnlijk za1 er afstemming plants zal vinden tussen beide 
instanties. 47  In dat geval zal het KLPD het door technische middelen constateren van 
snelheidsovertredingen over laten aan RWS. Het KLPD zou dan geen technische 
constateringsmiddelen meer tot zijn beschikking hoeven hebben. 

Echter, zoals hierboven beschreven zijn de ambtenaren van RWS zijn niet bevoegd tot het 
constateren van overtredingen van de maximumsnelheid met meer dan 40 km/u. Voor 
overtredingen met meer dan 40 km/u zouden dan door het KLPD speciale technische 
constateringsmiddelen moeten worden ingezet. De situatie ontstaat waarin twee instanties 
bestaan op het hoofdwegennet die elk hun eigen "automatische trajectcontrole" in moeten 
zetten. Dat zou een vreemde situatie opleveren, aangezien technisch bekeken een en 
hetzelfde apparaat beide overtredingen kan meten. 

Er zou voorkomen moeten worden dat twee instanties nodig zijn die beide "automatische 
trajectcontrole" gebruiken ten aanzien van verschillende soorten overtredingen, te weten tot 
40 lcm/u te hard en vanaf 40 lcm/u te hard. In dat geval moet het KLPD de instantie zijn die 
door middel van "automatische trajectcontrole" toezicht houdt op de naleving van de 
maximumsnelheid. Wanneer de bevoegdheid voor het constateren van overtredingen met 

44  Zie ook paragraaf 6.2.2.1. 
45  Interview met KLPD-informant, zie bijlage 1. 
46 	• • Tenzu deze ambtenaar aangewezen zou worden als bijzonder opsporingsambtenaar. 
47  Zie paragraaf 5.3.2.6. 
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minder dan 40 lan/u bij het KLPD blijft, is dat namelijk de enige instantie die bevoegd is om 
alle snelheidsovertredingen te constateren. In deze situatie zou RWS geen rechtstreekse 
toezichthoudende taken meer hebben. Beheer en handhaving liggen dan in verschillende 
handen. Dit is precies de situatie zoals die op dit moment is. 

Men kan er voor ldezen om de toezichtbevoegdheid ten aanzien van de 
snelheidsovertredingen bij het KLPD weg te halen. Er is dan geen instantie die de 
bevoegdheid heeft om Atte snelheidsovertredingen te constateren. Er onstaat dan een situatie 
waarin het nodig is om twee teclutische constateringsmiddelen naast elkaar te laten werken. 
Het ene constateringsmiddel dient namens RWS afgesteld te zijn op overtredingen met 
minder dan 40 km/u, het andere dient namens het KLPD afgesteld te zijn op overtredingen 
met meer dan 40 km/u. 

De denkbeeldige nieuwe situatie heeft vervolgens consequenties voor de beleidsvonning en 
voor de controle op het toezicht op de naleving. In de huidige situatie wonit het toezicht op 
de naleving gecontroleerd door de OvJ" en de handhaving van verkeersvoorschriften door 
het college van procureurs-generaa1 49 . Daarnaast kan de OvJ beleidsregels vaststellen 
omtrent de wijze waarop de toezichthoudende ambtenaren van de bun verleende 
bevoegdheid gebruik maken". 

Men zou er voor lcurmen kiezen om de bestuurlijke ambtenaren ook de werking van de leden 
3 en 4 van artikel 3 WAHV te laten vallen. Dat zou echter betekenen dat ambtenaren in 
dienst van RWS gecontroleerd worden door de OvJ en het college van procureurs-generaal 
en dat de wijze waarop deze ambtenaren hun bevoegdheid gebruiken door middel van 
beleidsregels kan worden vormgegeven door de OvJ. RWS heeft dan geen absolute maar 
gedeelde zeggenschap over de wijze waarop wordt gehandhaafd door haar ambtenaren. 

Men zou er ook voor kunnen kiezen om de ambtenaren van RWS niet onder de leden 3 en 4 
van artikel 3 WAHV te doen laten vallen. Dat zou betekenen dat er ambtenaren zijn met 
bevoegdheden in het kader van de Wet Mulder, die niet gecontroleerd worden vanuit justitie, 
maar vanuit RWS. 

In ieder geval onstaat een situatie waarbij er verschillende toezichthoudende ambtenaren op 
de weg aan het werk zijn die vanuit verschillende hoeken worden gecontroleerd en 
aangestuurd. Voorts zijn er twee beleidsmalcende instanties. In dat geval lijkt goed overleg 
onontbeerlijk. 

6.3.3 	Sanctie-oplegging en rechtsbescherming 

WAHV-vervolgtraject 
In de huidige situatie wordt de beschildcing opgelegd door de toezichthoudende 
ambtenaren m . Dat zijn de ambtenaren die in artikel 2 BAHV staan opgesomd. Als de 
ambtenaren van RWS als toezichthoudende ambtenaren aan het BAHV worden toegevoegd, 
zijn zij op grond van dit artikel gerechtigd tot het opleggen van een administratieve sanctie 
ter zalce van een door hen vastgestelde snelheidsovertreding. Bij volgen van het 
`mulderiaanse' vervolgtraject, zou dit een oplossing zijn. De gedragingen die door de 
toezichthoudende ambtenaren kunnen worden geconstateerd, worden reeds beperIct door de 
gedragingen waarvoor zij gerechtigd zijn toezicht te houden. Meer concreet: de ambtenaren 
die alleen toezicht mogen houden op de naleving van de maximumsnelheid, mogen ook 
alleen beschildcingen uitdelen voor het overtreden van die maximumsnelheid en niet voor 
andere feiten. 

48  Artikel 3 lid 3 WAHV. 
48  Artikel 3 lid 4 WAHV. 
" Artikel 3 lid 3 WAHV. 
51  Artikel 3 lid 2 WAHV. 
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Wanneer dit `mulderiaanse' traject zou blijven bestaan voor de snelheidsovertredingen, en er 
heeft geen wijziging van artikel 3 WAHV plaatsgevonden, verandert er niet erg veel ten 
opzichte van de huidige situatie. Wanneer echter artikel 3 WAHV wel gewijzigd wordt en 
niet de OvJ, maar RWS de instantie is die het toezichtsbeleid maalct, is de OvJ het 
administratiefrechtelijk beroepsorgaan, terwijl hij geen invloed heeft op het opleggingsbeleid 
en geen controle kan uitoefenen op de wijze waarop gehandhaafd wordt." 

Innen van de boete 
De incasso van de boetes die opgelegd worden door de ambtenaren van RWS zou door het 
CJIB gedaan kunnen blijven worden. De boeteopbrengsten ktumen vervolgens naar RWS 
terugvloeien als budgettaire prikkel of naar Financien gaan." Op dit punt moet een 
beleidsbeslissing genomen worden. 

Bestuursrechtelijk vervolgtraject 
Het vervolgtraject zou ook dat van het `gewone' bestuursrecht kunnen worden. Dit zou in 
een bepaalde zin voor de hand kunnen liggen, aangezien in de nieuwe situatie de handhaving 
zou gebeuren door ambtenaren van RWS. Voordat de consequenties van het volgen van een 
bestuursrechtelijk vervolgtraject besproken worden, volgt eerst een uiteenzetting van de 
wijze waarop in de Algemene wet bestuursrecht het besluit geregeld is: 

Wanneer door het bestuursorgaan een overtreding van een materidle bestuursrechtelijke regel 
wordt geconstateerd en het bestuursorgaan hiervoor een sanctie wil opleggen, neemt het 
bestuursorgaan een besluit. Bij een sanctie-besluit zal uit artikel 4:7 of 4:8 Awb bijna altijd 
voortvloeien dat de betrokkene moet worden gehoord. Dit volgt uit het beginsel van 
zorgvuldige voorbereiding." 

De inhoud van een besluit moet in ieder geval voldoen aan de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. Tegen het besluit kan de belanghebbende bezwaar aantekenen. Dit 
geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen". Als het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een 
heroverweging van het bestreden besluit plants. Voor zover de heroverweging daartoe 
aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en neemt voor zover het 
nodig is in de plants daarvan een nieuw besluit". Tegen het besluit op het bezwaarschrift kan 
door de belanghebbende beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter". 

De beschikking die uitgereikt wordt door de ambtenaar van RWS, geldt als besluit in de zin 
van de Awb. Bezwaar tegen de beschilcking zou bij het volgen van een `zuiver' 
bestuursrechtelijk traject ingediend moeten worden bij RWS, aangezien dat het 
bestuursorgaan is dat de beschikking heeft gegeven. Tegen de beslissing op bezwaar kan zo 
nodig beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. 

Er kan op twee manieren vorm worden gegeven aan het bestuursrechtelijke vervolgtraject. 
Men kan er voor ldezen om zoveel mogelijk bij de huidige regelgeving in de WAHV te 
blijven. Dit zou betekenen dat in feite alleen de instantie die het adrninistratief beroep 
respectievelijk het beroep bij de rechter behandelt, hoeft te veranderen. Er kan ook voor 
gekozen worden om de WAHV zodanig te wijzigen, dat het proces aansluit bij de wijze 
waarin dat in de Awb is geregeld. Op die manier wordt voorkomen dat de bestuursrechtelijke 
instanties met verschillende vormen van procesrecht geconfronteerd worden. Het voorkomen 
daarvan was ea van de doelstellingen van de Awb. 

52  De gevolgen hiervan worden besproken in paragraaf 5.3.2.1. 
53  Zie voor de gevolgen van deze keuze paragraaf 5.3.2.7. 
54  Van Wijk/ Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, 's Gravenhage 1999, pag. 479. 
55  Artikel 6:4 Awb. 

Artikel 7:11 Awb. 
57  Artikel 8:1 Awb. 
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Op dit moment kan administratief beroep tegen een beschildcing ingesteld worden bij de 
OvJ. Als de betroldcene het niet eens is met de beslissing van de OvJ, kan hij beroep instellen 
bij de kantonrechter. Voordat het de beslissing op beroep naar de kantonrechter wordt 
doorgestuurd, vindt eerst een heroverweging door de OvJ plaats. Dit is sinds kon ingevoerd 
en leven een behoorlijke werklastbesparing bij de kantongerechten op". Wanneer gekozen 
zou worden voor een bestuursrechtelijk vervolgtraject, zou deze heroverweging komen te 
vervallen. 

Daamaast is het zo, dat bij deze sub-variant voor de overige delicten uit de WAHV de OvJ 
het administratiefrechtelijk beroepsorgaan blijft. Er ontstaan twee rechtstrajecten voor 
dezelfde wet. 

Innen van de boete 
Wanneer het gebruikelijke bestuursrechtelijke traject gevolgd zou gaan worden, is de vraag 
hoe de incasso van de boetes geregeld moet gaan worden. Op het eerste gezicht zijn Cr twee 
mogelijkheden: het bestuursorgaan (RWS) zorgt zelf voor de incasso van de boetes of het 
CJIB blijft de instantie die de boetes, namens RWS, int. Wanneer er voor gekozen wordt om 
het `mulderiaanse' traject in stand te houden, kan het CJIB als innende instantie in ieder 
geval blijven bestaan. 

6.3.4 	Kansen en risico's 

Variant A, Jtrridische asp ecten 

De eerste sub-variant houdt in dat RWS verantwoordelijk wordt voor de handhaving op het 
hoofdwegennet van die feiten uit de Wet Mulder, die door middel van technische registratie 
geconstateerd ktumen worden. Dit komt in de praktijk neer op de handhaving van de 
overtredingen van de maximumsnelheid met hooguit 40 km/u. In deze paragraaf zullen de 
gesignaleerde kansen en risico's op een rijtje worden gezet en in hun onderlinge samenhang 
worden besproken. Hierbij zal de volgorde aangehouden worden die bij de uitgebreide 
bespreking van deze sub-variant is gekozen. Aan het eind van deze paragraaf zullen de 
kansen en risico's in hun onderlinge samenhang worden besproken. 

Bij deze sub-variant liggen de kansen en risico's niet in de verkeersvoorschriften zelf. Met 
betrekking tot toezicht en de opsporing liggen bij deze sub-variant echter enkele substantiele 
risico's. Wanrieer ambtenaren van RWS door middel van technische registratie toezien op de 
naleving van de maximumsnelheid, zullen zij feiten constateren die buiten hun bevoegdheid 
liggen. Het ICLPD zal dus in deze sub-variant naast RWS moeten blijven functioneren als 
instantie die door middel van "automatische trajectcontrole" toezicht houdt op de naleving 
van de maximumsnelheid. 

Daamaast zijn er risico's ten aanzien van het toezichtsbeleid. Er zijn twee mogelijkheden die 
allebei een risico in zich hebben. De eerste mogelijltheid is dat de OvJ het toezichtbeleid 
blij ft maken ten aanzien van de handhaving van snelheidscontroles. Dit betekent echter dat 
het handhavingsbeleid niet gemaakt wordt door RWS, maar door de OvJ. RWS hoeft alleen 
maar de handhavingsapparaat te financieren, maar heeft voor het overige weinig invloed op 
de handhaving zelf. 

Een andere optic is dat RWS het maken van toezichtsbeleid ten aanzien van de 
maximumsnelheid gedeeltelijk — voor snelheidsovertredingen tot 40 lun/u — ovemeemt van 
het OM. Dit heeft echter tot gevolg dat ten aanzien van een soon gedraging door twee 
verschillende instanties handhavingsbeleid wordt gemaalct. Daamaast wordt het overige 
`mulderbeleid' in deze sub-variant geheel door de OvJ gemaalct. Zonder zeer goed overleg 
lijkt het moeilijk om deze situatie probleemloos doorgang te doen vinden. 

58  Zie cijfers CAB in bijlage 11. 
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Bij de onderhavige sub-variant worden twee mogelijke wijzen van sanctie-oplegging 
besproken: het `mulderiaanse' tmject en het bestuursrechtelijke tmject. Wanrieer het 
`mulderiaanse' traject gevolgd zou worden in de toekomstige situatie, brengt dit niet veel 
veranderingen ten opzichte van de huidige situatie met zich mee. De enige wijziging onstaat 
wanneer niet de OvJ, maar RWS verantwoordelijk zou zijn voor het toezichtbeleid. De 
officier is dan de tweede instantie die over de opgelegde beschikking beslist, zonder dat hij 
invloed heeft gehad op de oplegging van de beschikking. Hierdoor wordt de officier tot een 
soon verkeersrechter in eerste aanleg. 

Het tweede tmject is het bestuursrechtelijke tmject. Bij dit traject wordt de OvJ als 
heroverweger vervangen door RWS. Dit kan vervolgens op .twee manieren worden 
vormgegeven. Bij de eerste manier moet RWS beslissen op grond van de Wet Mulder. In 
hoger beroep moet dan de bestuursrechter beslissen op grond van de Wet Mulder. Hierdoor 
ontstaan verscheidene vormen van procesrecht binnen het bestuursrecht, waar de Awb deze 
verscheidenheid juist wil opheffen. De tweede manier waarop het bestuursrechtelijke traject 
kan worden vormgegeven, is door de Awb onverkort van toepassing te verklaren op de Wet 
Mulder, maar dan slechts ten aanzien van die delicten die door een bestuursorgaan — RWS — 
worden gehandhaafd. Dat zou betekenen dat voor deze feiten de positieve effecten van de 
WAHV ongedaan zouden worden gemaalct. Deze effecten zijn te danken aan de efficiante 
inning en de beperking van de beroepsgronden. Een pralctische consequentie van deze keuze 
is dat voor een wet — de WARY — twee rechtstmjecten ontstaan. 

6.4 	Tweede sub -variant: Alle Mulderfeiten naar Rijkswaterstaat 

De tweede sub-variant houdt in dat RWS verantwoordelijk zou worden voor het handhaven 
van alle feiten uit de bijlage van de WAHV. Dit zijn overtredingen uit de WVW 1994, het 
RVV 1990, het BABW, het VR en het KR. Zoals in paragraaf 5.3 duidelijk werd, zijn in de 
pralctijk alleen de snelheidsovertredingen door middel van technische middelen te 
constateren. De overige feiten kunnen slechts door middel van staandehoudingen 
geconstateerd worden. 

6.4.1 	Verkeersvoorschriften 
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In deze sub-variant is het uitgangspunt dat de handhaving van alle feiten uit de bijlage bij de 
WARY overgeheveld worden naar RWS. Op het eerste gezicht is niet goed in te zien 
waarom van de huidige vorm van wetgeving afgeweken zou dienen te worden. Dat betekent 
dat ook in de te onderzoeken toekomstige situatie de regel en de strafbaarstelling in de 
betreffende bijzondere wet opgenomen blijven en dat de handhaving van deze feiten in de 
WAHV gererld blijft. 

6.4.2 	Toezicht en opsporing 

De ambtenaren van RWS kunnen belast worden met het toezicht op de naleving van alle 
Mulderfeiten door aan artikel 2 BAHV toe te voegen 'de daartoe aangestelde ambtenaren 
van RWS'. In artikel 3 WARY staat namelijk, dat de ambtenaren die bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen worden, belast zijn met het toezicht op de naleving van de 
voorschriften uit de bijlage. Deze algemene maatregel van bestuur is het BAHV. Binnen 
RWS zelf moet vervolgens een taakverdeling plaatsvinden, vergelijkbaar met de 
taakverdeling binnen het KLPD. Voor de eenvoudige handelingen is geen specifieke 
opleiding vereist. De vraag is of RWS dit beter kan — in de zin van goedkoper, efficienter 
etc. — dan het ICLPD.59  

59  Zie hiervoor paragraaf 5.4.2.1. 
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De vraag is nu of de ambtenaren van het KLPD bevoegd moeten blijven toe te zien op de 
naleving van feiten uit de Wet Mulder. Stel dat zij bevoegd blijven en dat zij ook in de 
nieuwe situatie toezicht blijven houden op de naleving van mulderfeiten. Dat betekent dat er 
twee organisaties op hetzelfde weggennet werken, die beide dezelfde werkzaamheden 
verrichten. Het is de vraag of dit efficient is. Daamaast moet men constateren dat deze 
situatie in feite Met meer is dan een capaciteitsvergroting: er werken meer mensen aan 
dezelfde taak. Waarschijnlijk zal deze situatie echter niet ontstaan. Het KLPD zal zich 
minder bezig houden met het toezicht op de naleving van mulderfeiten, ondanks het feit dat 
zij bevoegd 

Er kan ook gekozen worden voor een situatie waarbij de ambtenaren van RWS exclusief de 
bevoegdheid krijgen toezicht te houden op de feiten uit de Wet Mulder. Dat zou betekenen 
dat de ambtenaren van het KLPD deze bevoegdheid niet langer hebben. Wanneer zij dan 
kennis krijgen van een overtreding van een van de in de WAHV genoemde feiten, zouden zij 
contact op moeten nemen met de ambtenaren van RWS. Zij kunnen geen gebruik maken van 
de heterdaadbevoegdheid. De heterdaadbevoegdheid geldt ten aanzien van verdachten. Als 
verdachte wordt ye& dat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien 
uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit 
voorvloeit, aldus artikel 27 Sv. Weliswaar gaat het ook bij feiten uit de WAHV om strafbare 
feiten, maar bij artikel 2 WAHV worden alle voorzieningen van strafrechtelijke en 
strafvorderlijke aard uitgesloten voor wat betreft deze wet. 

Op het eerste gezicht lijkt er niets op tegen warmeer de ambtenaren van het KLPD de 
mulderbevoegdheid houden, ook wanneer zij er feitelijk niet of nauwelijks gebruik van 
zouden maken. Het is hooguit een onduidelijk: waarom zouden ambtenaren een bevoegdheid 
moeten hebben die zij toch niet gebruiken, dat schept alleen verwarring. Men zou kunnen 
zeggen dat het praktisch is wanner een ambtenaar van het 1CLPD een overtreding uit het 
WAHV constateert, dat hij daarop ook actie kan ondememen. Dit lijkt echter niet 
bevorderlijk voor de eenheid van beleid. Er moet dan ook overleg plaatsvinden tussen de 
beleidsmakers bij RWS en het 1CLPD over een werkbare regeling. 

De toezichthoudende ambtenaren van RWS hebben in deze sub-variant niet de bevoegdheid 
zelfstandig te handelen indien zij een overtreding of een misdrijf constateren welke niet 
onder de werking van de WAHV valt. In een dergelijke situatie kunnen zij contact opnemen 
met een politie-ambtenaar of eventueel gebruik malcen van de cheterdaadbevoegdheid'. Op 
grond van artikel 53 Wetboek van Strafvordering heeft namelijk een ieder de bevoegdheid de 
verdachte aan te houden in geval van ontdelcking op heterdaad. Na aanhouding moet de 
verdachte onvenvijld overgedragen worden aan een opsporingsambtenaar. 

In de pralctijk komen toezichthoudende ambtenaren op verschillende manieren in contact met 
feiten die niet onder de werking van de WAHV vallen. Ten eerste via de bepaling uit artikel 
2 lid 2 WAHV: "Als gedragingen in de zin van het eerste lid (die uit de bijlage van de 
WARY —onderzoekers) worden niet beschouwd die gedragingen waarbij letsel aan personen 
is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht". Het gaat bier dus om gedragingen die, 
wanneer geen letsel of schade is ontstaan, wel onder de werking van de WARY vallen. De 
Myr legt artikel 2 lid 2 WAHV als volgt uit: "Door de gekozen formulering wordt 
voorkomen dat de politie-ambtenaar dient na te gaan of er een causaal verband is tussen de 
gedraging en de schade of het letsel. Constateert hij schade of letsel, dan is hij niet bevoegd 
een beschikking te geven, maar dient hij de zaak via strafrechtelijke weg af te doen." 

Zie hiervoor paragraaf 5.4.2.8. 
62  TK, 1987-1988,20 329, nr.3 pag. 22. 
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Een tweede manier waarop de arnbtenaren van RWS in contact kunnen komen met feiten die 
niet onder hun bevoegdheid vallen, wordt in de MvT" bij de Wet Mulder als volgt 
beschreven: "Er kunnen zich gevallen voordoen waarin een gedraging in de zin van de 
voorstelde regeling samenloopt met een gedraging welke niet onder het bereik van het 
wetsvoorstel valt, omdat die gedmging daarvoor te emstig van aard is. Bijvoorbeeld in geval 
van gevaarlijk rijden gepaard gaande met een op zich zelf lichte vorm van gevaarzetting, 
welke een formele verkeersovertreding oplevert. Bij constatering van een dergelijk samenstel 
van gedragingen zal de politie-ambtenaar kunnen afzien van het uitreiken van een 
beschildcing. Hij zal in dat geval proces-verbaal opmaken wegens overtredingen van artikel 5 
WVW. In het hier bedoelde geval zou de politie-ambtenaar ook wel een beschildcing lcunnen 
uitreiken voor de lichte gedraging". 

Het moge duidelijk zijn dat in de toekomstige situatie de toezichthoudende ambtenaar van 
RWS deze keuze niet heeft. Wanneer er sprake is van een gedraging die zowel een feit uit de 
bijlage van de WAHV oplevert, als een overtreding van artikel 5 WVW, dan zal de 
toezichthoudende ambtenaar moeten kiezen of hij het feit zelf afhandelt, door een 
beschildcing te geven voor de formele verkeersovertreding, of dat hij de politie inschakelt, 
die vervolgens de zaak op strafrechtelijke wijze afhandelt. Men kan zich afvragen of de 
keuze voor het WAHV-delict dan niet de meest voor de hand liggende wordt. 

Vervolgens komt de toezichthoudende ambtenaar in contact met feiten die niet onder de 
werking van de WAHV vallen bij staandehoudingen. Op dit moment komen de ambtenaren 
van het KLPD strafrechtelijke feiten op het spoor, warmer zij een motorvoertuig stilhouden 
omdat zij een WAHV-overtreding constateren, bijvoorbeeld het niet dragen van de gordel". 
Daarnaast wordt bij elke staandehouding het kenteken ingevoerd in een computersysteem, 
waardoor dingen aan het licht komen als niet-betaalde boetes voor andere feiten, het feit dat 
het motorvoertuig als gestolen is opgegeven, etc. Voor de meeste van deze zaken zullen de 
toezichthoudende ambtenaren van RWS geen bevoegdheid hebben. Ook dan zullen zij 
ambtenaren van de politie moeten inschakelen. 64  

Ten slotte is ook bij deze variant de overgang van snelheidsovertredingen tot 40 lcm/u naar 
snelheidsovertredingen met meer dan 40 km/u van belang. Wanneer een technisch 
constateringsmiddel van RWS een overtreding van de maximumsnelheid met meer dan 40 
lcm/u constateert, moet de constatering worden overgedragen naar de politie. Aangezien 
echter voor instellen en afstellen van een "radarcamera" opsporingsbevoegdheid nodig is, is 
de constatering waarbij de instelling en afstelling door een rijkswaterstaatambtenaar is 
gebeurd, zonder strafrechtelijke waarde." 

Voor deze sub-variant geldt, wat voor de vorige sub-variant ook gold: in de huidige situatie 
wordt het beleid en de controle op het toezicht van de naleving gedaan door de OvJ. Het 
college van procureurs-generaal controleert daamaast de handhaving van 
verkeersvoorschriften". Als de ambtenaren van RWS onder de werking van artikel 3 lid 3 en 
4 WAHV zouden blijven vallen, dan betekent dat dat zij gecontroleerd worden door de OvJ 
en het college van procureurs-generaal en dat de wijze waarop zij hun bevoegdheid 
gebruiken door middel van beleidsregels kan worden bepaald door de OvJ. RWS heeft dan in 
feite geen zeggenschap over de wijze waarop wordt gehandhaafd door haar ambtenaren. 

62 TK, 1987-1988, 20 329, nr.3 pag.23. 
63  Zie voor het aantal keren dat dat plaatsvindt bijlage 11. 
64 	• • Bu deze overgangsproblemen tussen strafrecht en WAHV-recht komen uiteraard ook 
beleidsafstemmingsproblemen de hock om lcijken. Bij de WAHV-feiten wordt het handhavingsbeleid namelijk 
gemaakt door Rijkswaterstaat, terwijl het handhavingsbeleid ten aanzien van de strafrechtelijke delicten gemaakt 
wordt door het OM. Zie hierover paragraaf 5.4.2.3 en 5.4.2.6. 

Zie ook paragraaf 6.3.2. 
66 Aike1 3 lid 3 en 4 WAHV. 
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Wanneer de ambtenaren van RWS niet onder de leden 3 en 4 van artikel 3 WAHV zouden 
vallen, dan wel wanneer artikel 3 lid 3 en 4 zodanig aangepast wordt dat niet langer het OM, 
maar RWS verantwoordelijk wordt voor beleid en toezicht op de handhaving, dan zou dat 
betekenen dat er ambtenaren zijn met bevoegdheden in het kader van de Wet Mulder, die 
niet gecontroleerd worden vanuit justitie, maar vanuit RWS. 

6.4.3 	Sanctie-oplegging en rechtsbescherming 

Variant A, Juridische aspecten 

WAIIV-vervolgtraject 
In de huidige situatie wordt de mulderbeschikking opgelegd door de toezichthoudende 
ambtenaren. Dat zijn de ambtenaren die in artikel 2 BAHV staan opgesomd. Als de 
ambtenaren van RWS als toezichthoudende ambtenaren aan dit artikel worden toegevoegd, 
zijn zij gerechtigd tot het opleggen van een administratieve sanctie. Waimeer het 
`mulderiaanse' traject gevolgd blijft worden, moet ook hier bedacht worden dat de OvJ het 
administratief beroepsorgaan is. De OvJ is daamaast de instantie die het beleid maakt ten 
aanzien van de handhaving. Ook de controle op het toezicht gebeurt vanuit het OM. Als aan 
dit gegeven niets veranderd wordt, onstaat de situatie dat het beleid, de controle op het 
toezicht en de behandeling van het administratieve beroep door het OM gebeurt, terwijI 
RWS in sterke mate beperIct wordt in de zelfstandigheid van de bevoegdheidsuitoefening. 
Men kan er voor Iciezen om de ambtenaren van RWS buiten artikel 3 lid 3 en 4 WAHV te 
laten vallen, of om het artikel zo te wijzigen dat het beleid en het toezicht op de handhaving 
voortaan door het bestuur — RWS — gebeurt. In dat geval heeft het OM echter nog steeds de 
taalc om administratief beroep af te handelen. 

BestuursrechtelijIc vervolgtraject 
Bij een bestuursrechtelijk vervolgtraject wordt de WAHV-beschikking gezien als een besluit 
in de zin van de Awb. Hierdoor wordt het bestuursorgaan dat het besluit neemt het orgaan 
waarbij bezwaar tegen het besluit ingediend kan warden (artikel 6:4 Awb) Tegen het besluit 
op bezwaar kan vervolgens beroep ingesteld warden bij de bestuursrechter. Ook bij deze 
sub-variant geldt dat de heroverweging door de OvJ, die nu plaatsvindt voordat een 
beslissing op beroep doorgestuurd wordt aan de kantonrechter, komt te vervallen. 

Innen van de boete 
Bij deze sub-variant zijn er eveneens verschillende mogelijkheden om de wijze van inning te 
regelen. Wanneer het traject onveranderd volgens het bepaalde in de Wet Mulder 
vomigegeven wordt, ligt het voor de hand om het CJIB als incasserende instantie te 
handhaven. Als voor het bestuursrechtelijke vervolgtraject gekozen wordt, kan men kiezen 
of het CJIB de incasserende instantie blijft, of dat deze mak overgenomen zal warden door 
RWS. Men moet zich clan bedenken dat de positieve invloed van de Wet Mulder met name te 
danken is aan de instelling van een centrale incasso-instantie, i.e. het CJIB.' Deze inmiddels 
bereilcte schaalvoordelen hoeven niet op het spel te worden gezet. 

6.4.4 	Kansen en risico's 

De tweede sub-variant houdt in dat RWS verantwoordelijk wordt voor de handhaving van 
alle feiten uit de bijlage bij de Wet Mulder. Oak bij deze variant zijn geen kansen of risico's 
te signaleren waar het gaat am de verkeersvoorschriften zelf. Zoals gezegd is RWS bij deze 
sub-variant bevoegd om toencht te houden op alle mulderfeiten. De vraag is echter of het 
KLPD daartoe eveneens bevoegd moet zijn. In paragraaf 6.4.2 is uiteengezet dat er op het 
eerste gezicht niets op tegen lijkt, wanneer het KLPD oak bevoegd blijft; waarschijnlijk zal 
van die bevoegdheid slechts in zeer beperkte mate gebruik warden gemaalct. 

67  Zie hierover paragraaf 5.2.3.1. 
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De risico's die kenmerkend zijn voor deze specifieke sub-variant liggen echter op een ander 
vlak: dat van de samenloop met strafrechtelijke feiten. Er zijn verschillende manieren 
waarop een ambtenaar van RWS binnen deze sub-variant in contact kan komen met feiten 
die niet onder hun bevoegdheid vallen: ingeval van letsel aan personen of schade aan 
goederen68; ingeval een,gedraging uit de Wet Mulder tevens overtreding van artikel 5 WVW 
oplevert; wanneer bij staandehoudingen overtreding van andere dan mulderbepalingen blijkt; 
wanneer door een technisch constateringsmiddel een overtreding van de maximumsnelheid 
met meer dan 40 km/u wordt geconstateerd 69 . De strilcte scheiding van de Wet Mulder en het 
overige strafrecht heeft tot gevolg dat op veel verschillende terreinen grote problemen 
ontstaan. Dit zijn problemen die alleen het gevolg zijn van de bestuurlijke 
verkeershandhaving, zoals die in deze sub-variant wordt onderzocht. De problemen zijn in 
de huidige situatie niet aanwezig. 

Daamaast zijn er risico's met betrelcking tot het toezichtbeleid. De omvang van het risico 
hangt af van de te maken keuze. Warmer gekozen wordt voor het in stand houden van 
artikel 3 WAHV in zijn huidige vormgeving, betekent dat dat de OvJ verantwoordelijk blijft 
voor het toezichtbeleid binnen de Wet Mulder. Net  als bij de vorige sub-variant betekent dat 
dat RWS in feite een beperkte zeggenschap heeft over de wijze waarop haar ambtenaren 
handhaven. RWS is verantwoordelijk voor de financiering en de feitelijke inzet van het 
handhavingsapparaat. Als het niet al een risico is, houdt dit aspect van de nieuwe situatie in 
ieder geval geen kans in. 

Wanneer gekozen wordt voor een zodanige wijziging van artikel 3 WAHV dat RWS 
bevoegdheid krijgt het toezichtsbeleid te maken, dan ligt de situatie anders. RWS heeft dan 
de handhavende ambtenaren en tevens de bevoegdheid om het handhavingsbeleid 
daadwerkelijk vonn te geven. 

Er worden verschillende trajecten van sanctie-oplegging besproken. Het eerste traject is het 
`mulderiaanse' vervolgtraject. Bij dit traject is de OvJ de instantie die de beslissing op 
bezwaar neemt. Als de OvJ ook de bevoegdheid heeft het toezichtsbeleid zelfstandig te 
bepalen, verandert er ten aanzien van het vervolgtraject niets. Wanneer niet de OvJ, maar 
RWS de bevoegdheid tot het maken van toezichtsbeleid heeft, verandert de situatie slechts in 
zoverre dat de officier dan moet beslissen, zonder dat hij invloed heeft gehad op de 
oplegging van de beschildcing. Hierdoor wordt de officier in sterkere mate een soort 
verkeersrechter in eerste aanleg. 

Het tweede traject is het bestuursrechtelijke traject. De commissie bezwaar en beroep van 
RWS neemt bij dit traject de functie van heroverwegende instantie over van de OvJ. Dit kan 
op twee manieren worden vormgegeven. Bij de eerste miner moet de commissie beslissen 
op grond van de Wet Mulder. Een risico is clan gelegen in een versnippering binnen het 
bestuurlijk procesrecht. Dit was waaraan door de invoering van de Awb geprobeerd is een 
eind te maken. De tweede manier waarop het bestuursrechtelijke traject kan worden 
vormgegeven, is door de Awb onverkort van toepassing te verklaren op de Wet Mulder. De 
juridische consequenties van een dergelijke overgang zijn onvoldoende te overzien. 

6.5 	Derde sub -variant: Mulderfeiten en overige WVW -feiten naar Rijkswaterstaat 

De derde sub-variant houdt in dat, naast alle feiten uit de bijlage bij de WAHV, ook de 
handhaving van de overtredingen en/of de misdrijven uit de Wegenverkeerswet die niet in 
die bijlage zijn opgenomen, overgeheveld wordt naar RWS. Als RWS de bevoegdheid tot het 
handhaven van (nu) strafrechtelijke feiten heeft, kan er voor gekozen worden om deze 
bevoegdheid alleen te gebruiken in gevallen dat de overgang strafrecht en de Wet Mulder 

68 AikeI 2 lid 2 WAHV. 
Zie voor het laatste voorbeeld ook paragraaf 6.3. 
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aan de orde is. Er kan ook voor gekozen worden om het handhaven van strafrechtelijke 
feiten tot den van de taken van RWS te laten zijn. De verschillende keuzemogelijkheden en 
hun gevolgen worden besproken in paragraaf 5.5.2.4. 

65.1 	Verkeersvoorschriften 

Variant A, Juridische aspecten 

Er zijn twee manieren denkbaar waarop deze sub-variant vormgegeven zou kunnen worden: 
Ten eerste zou men de plants van deze overtredingen en misdrijven ongewijzigd kunnen 
laten. Dan moet men vooral Idjken naar de manier waarop RWS de handhaving van deze dan 
strafrechtelijk gebleven feiten zou moeten uitvoeren. De veranderingen komen in dit geval 
ook met name aan de orde bij het toezicht en de opsporing. 

Ten tweede zou men ervoor kunnen kiezen om de overtredingen en/of de misdrijven die nu 
nog in de Wegenverkeerswet staan over te hevelen naar de bijlage bij de WAHV. Er zijn in 
de afgelopen jaren door verschillende auteurs criteria ontwiklceld voor de vraag wanner een 
feit in aanmerking zou kunnen komen voor handhaving door het bestuur. In het navolgende 
zullen enkele hiervan kort besproken worden." 

H. de Doelder stelt enkele voorwaarden aan eventueel over te brengen categorian van 
strafbare feiten aan de hand van de volgende criteria: "de overtredingen moeten door een 
goed opgeleid opsporingsambtenaar maldcelijk opgespoord kurmen worden en in aanmerking 
komen voor vaste tarieven. De omstandigheden waaronder het feit is gepleegd moeten van 
minder belang zijn. Registratie om recidive te bepalen, moet onnodig zijn. Duidelijke 
wetgeving is gewenst met weinig vragen: bij voorkeur geen bestuursstrafrecht in wetgeving 
waarover discussies mogelijk zijn. De overtredingen moeten ook weinig papier vragen, gelet 
op de in beginsel papierloze afdoening. Van dwangmiddelen moet geen sprake hoeven te 
zijn. Een voldoende mate van rechtsbescherming moet ook onder vigeur van het 
bestuursstrafrecht kunnen worden gegarandeerd."" 

Bij de keuze van in de bijlage bij de WAHV aan te wijzen gedragingen is in grote lijnen 
aangesloten bij die feiten, die volgens een bijlage bij het Besluit politietransactie" al voor 
een politietransactie in aanmerking kwamen. hist dat gal een zekere waarborg dat het ging 
om eenvoudige feiten, die eenvoudig te constateren zijn, waarbij niet het gevaar bestaat dat 
er discussie tussen de agent en de burger over het voorgevallene zou ontstaan." Uit de MvT 
bij de WAHV is af te leiden dat voor deze wet onder lichte overtredingen wordt verstaan die 
overtredingen, waaruit niet blijkt van gevaar of van beduidend nadeel voor derden; feiten 
waarvan het plegen als zodanig geen emstige morele blaam op de overtreder wetpt; ethisch 
neutrale verkeersvoorschriften." Daarbij moet aangetekend worden dat niet elk afzonderlijk 
delict aan den criteria is getoetst. Er is rechtstreeks aangesloten bij de delicten die op dat 
moment reeds politietransigabel waren. 

In kamerstuklcen II, 1993-1994, 23 400 VI, nr.48 is het standpunt van het kabinet 
opgenomen over het advies van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten: 
Handhaving door bestuurlijke boeten. Daarin heeft het kabinet de door de commissie 
ontwikkelde criteria voor bestuurlijke handhaving in beginsel onderschreven. Deze criteria 
zijn: 
a. de wettelijke norm heeft een geringe normatieve lading; 
b. de overtreding van de wettelijke norm pleegt in de regel geen letsel aan personen of 

schade aan goederen te veroorzaken; 

70 Van enkele hiervan is ten meer uitgebreide besprelcing te vinden in hoofdstuk 2. 
71  H. de Dodder in. De wet Mulder in perspectief, van strafrecht naar administratief recht, Arnhem 1990, pag. 89 
72  Besluit van 18 april 1978, Stb.192. 
73 M.Barels, Hoofdlynen van de wet Mulder, Zwolle 1993, pag. 10. 
74  TK 1987-1988,20 329, nr.3, pag. 21. 
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c. de wettelijke norm is zodanig duidelijk in de wet of in de nadere regelgeving omschreven 
dat het mogelijk is om op grond van de wettelijke normen in de pr -alctijk een vaste 
gedragslijn te ontwikkelen; 

d. de ambtenaar of dienst die belast is met de handhaving beschikt over voldoende expertise 
om aan die handhaving adequaat gestalte te geven; 

e. voor de handhaving van de norm zijn geen vrijheidsbenemende of andere ingrijpende 
dwangmiddelen nodig. 

In 	het 	rapport 	van 	de 	Commissie 	Heroverweging 	Instrumentarium 
Rechtshandhaving"worden twee principiele en vijf praktische argumenten voor de keuze 
tussen stmfrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving genoemd. Deze zijn te vinden in 
hoofdstuk 2. Men zou de overtredingen en de misdrijven uit de Wegenverkeerswet die nog 
niet opgenomen zijn in de bijlage bij de Wet Mulder moeten toetsen aan deze criteria. Op die 
manier zou inzicht verkregen kunnen worden ten aanzien van welke feiten geschikt zouden 
kunnen zijn voor overheveling naar de bijlage bij de WAHV. 

Door de op stapel staande invoering van vierde tranche van de Awb, zou het echter zo 
kunnen zijn dat deze criteria niet langer onverkort van toepassing zijn op de keuze om een 
feit al dan niet van het strafrecht over te hevelen naar het bestuursrecht. Door deze invoering 
ontstaan binnen het bestuursrecht waarborgen die vergelijkbaar zijn met waarborgen die een 
verdachte binnen het strafrecht heeft. Als gevolg daarvan zouden de `overhevelingscriteria' 
wellicht kunnen worden bijgesteld. Op dit moment kunnen daar echter moeilijk uitspraken 
over worden gedaan. 

6.5.2 	Toezicht en opsporing 

De wijze van toezicht en opsporing in de toekomstige situatie hangt sterk af van de wet 
waarin de verkeersvoorschriften in die toekomstige situatie geplaatst zouden gaan worden. 
Wanneer alle overtredingen uit de WVW overgeheveld worden naar de bijlage, worden zij 
daarmee onderdeel van de WAHV. De consequenties van bestuurlijke handhaving van de 
WAHV staan uitgebreid beschreven in paragraaf 6.4 en zullen niet anders zijn wanneer er 
enkele delicten aan de bijlage worden toegevoegd. Indien artikel 5 WVW ook naar de bijlage 
zou worden verplaatst, zullen de consequenties van bestuurlijke verkeershandhaving die 
voortvloeien uit een strikte scheiding tussen het strafrechtelijke en het bestuursrechtelijke 
minder groot zijn. Overheveling van artikel 5 WVW naar de bijlage van de WAHV ligt 
echter niet voor de hand, aangezien dit artikel op verschillende punten niet voldoet aan de 
criteria zoals hierboven beschreven. Naast voor overheveling van de overige overtredingen 
uit de WVW, kan er voor gekozen worden om ook de misdrijven uit de Wegenverkeerswet 
op te nemen :.n de bijlage bij de WAHV. Bij het grootste deel van de misdrijven ligt dit 
echter niet voor de hand, wederom gelet op de in de vorige paragraaf besproken criteria. 

Wanneer de strafbaarstelling en de regeling van de handhaving van de overige overtredingen 
en de misdrijven uit de WVW gelijk blijft aan de huidige situatie, heeft dit wel gevolgen 
voor het toezicht en de opsporing. De ambtenaren van RWS worden dan verantwoordelijk 
voor de handhaving van strafrechtelijke feiten. Op dit moment is dat alleen mogelijk als deze 
ambtenaren opsporingsbevoegdheid op grond van 142 Sv. verkrijgen, waardoor zij Bijzonder 
Opsporingsambtenaar (Boa) worden voor de in hun aanwijzingsbesluit genoemde delicten. 
De delicten waarvoor zij aangewezen worden, kunnen beperkt worden tot de feiten uit de 
WVW. 76  Voor deze delicten worden zij belast met de opsporingsbevoegdheden uit het 
Wetboek van Strafvordering. Het college van procureurs-generaal waakt over de richtige 
opsporing van de strafbare feiten waarvan de kantongerechten, de rechtbanken en de 
gerechtshoven kennis nemen. Het geeft daartoe de nodige bevelen aan de hoofden van de 

75  Onder voorzitterschap van Korthals Altes. 
76  Artikel 142 lid 2 Sv. 
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6.5.3 	Sanctie-oplegging en rechtsbescherming 

6.5.4 	Kansen en risico's 

17  Artikel 140 Sv. 
78  Zie ook paragraaf 6.2.3.1. 
79  Zie ook paragraaf 6.4.2. 
SO  Zie paragraaf 6.4.3. 
81  Zie paragraaf 6.2.3.1. 
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parketten.' Het OM is ook de instantie die de door de ambtenaren van RWS geconstateerde 
feiten dient te vervolgen." 

Er zullen bij deze sub-variant gevolgen zijn door een strilcte scheiding tussen 
verkeersvoorschriften en overige strafrechtelijke feiten. Warmeer de ambtenaren van RWS 
als Boa een feit constateren dat niet opgenomen is in bun aanwijzingsbesluit, mogen zij voor 
dat felt slechts gebruik maken van de heterdaadbevoegdheid uit artikel 53 Sy." Op grond van 
lid 3 van dat artikel moeten zij degene die zij aanhouden dan ten spoedigste overdragen aan 
de OvJ of een van diens hulpofficieren. 

Men moet zich afvragen hoe het toezichtbeleid bij deze sub-variant moet worden 
vormgegeven. Een van de mogelijkheden is, dat de OW de bevoegdheid tot het maken van 
toezichtsbeleid houdt. Het voordeel van deze keuze is, dal de OvJ een integraal 
verkeershandhavingsbeleid kan maken: hij kan beleid maken ten aanzien van alle 
verkeersvoorschriften. Het nadeel van deze optic is, dat RWS een beperkte beleidsmatige 
invloed zou hebben op haar handhavingsambtenaren en alleen verantwoordelijk is voor de 
financiering van de hanclhavingsdienst. Een tweede optic is dat RWS de beleidsmalcende 
bevoegdheid krijgt ten aanzien van de handhaving van mulderfeiten. RWS heeft dan 
daadwerkelijk invloed op de wijze van handhaving. Een nadeel is, dat er meerdere instanties 
zijn die verkeershahdhavingsbeleid maken voor dezelfde ambtenaren. Een derde optie is dat 
RWS het hele verkeershandhavingsbeleid zou malcen. De ambtenaren van RWS hebben dan 
te malcen met maar een soort beleid. Een probleem is echter, dat de OvJ op grond van het 
opportuniteitsbeginsel de afweging maalct of hij we! of Met een bepaald strafrechtelijk feit 
gaat vervolgen. Hij heeft inzake het handhavingsbeleid ten aanzien van strafzaken in ieder 
geval het laatste woord. Bij deze optic is derhalve goed overleg noodzakelijk. Dat overleg 
moet dan gevoerd worden zowel ten aanzien van strafrechtelijke verkeersfeiten, als ten 
aanzien van de overige feiten die als gevolg van de opsporing van verkeersfeiten aan het 
licht zullen komen, bijvoorbeeld overtreding van de Wet Wapens en Munitie of de 
Opiumwet. 

In het geval de overige overtredingen en de misdrijven uit de WVW opgenomen zouden 
worden in de bijlage van de Wet Mulder, geldt voor deze sub-variant hetzelfde wat voor de 
vorige sub-variant ten aanzien van de sanctie-oplegging en rechtsbescherrning werd 
besproken.' Wanneer (enkele van) de overtredingen en/of misdrijven uit de WVW via 
strafrechtelijke feiten gehandhaafd blijven, wat gelet op paragraaf 6.5.1 meer voor de hand 
ligt, dient voor die feiten de gebruikelijke strafrechtelijke weg gevolgd te worden.' De 
handhavingsdienst werkt dan zowel voor het zaaksaanbod in het muldertraject als in het 
strafrechttraject. 

De derde sub-variant houdt in dat RWS de bevoegdheid krijgt om alle verkeersvoorschriften 
te handhaven, zowel die uit de Wet Mulder als meer strafrechtelijke voorschriften. Deze 
overheveling heeft tot gevolg dat de problemen die in de vorige sub-varianten naar boven 
kwamen in het kader van de strikte scheiding tussen strafrecht en mulderrecht, niet langer 
onverkort aan de orde zijn. De ambtenaren van RWS worden in deze sub-variant bijzonder 
opsporingsambtenaar zijn voor de delicten uit de WVW, waardoor zij bevoegd zijn om 
proces-verbaal op te maken ten aanzien van die feiten; bun proces-verbaal mag dienen als 
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enig bewijs in een strafzaak"; zij bevoegd zijn in geval van schade aan goederen of letsel aan 
personen te handelen; zij in geval van artikel 5 WVW mogen handelen; zij overtredingen 
van de maximumsnelheid met meer dan 40 lcm/u mogen constateren. Echter wanneer een 
strafbaar feit wordt geconstateerd dat niet binnen de bijzondere opsporingsbevoegdheid valt, 
zoals verboden wapenbezit of overtreding van een feit int de opiumwet, kunnen deze 
ambtenaren slechts gebruik malcen van de aan iedere burger toekomende 
heterdaadbevoegdheid en zullen dan de regiopolitie moeten inschakelen. 

De risico's ten aanzien van deze variant liggen daarnaast bij het verlenen van strafvorderlijke 
bevoegdheden voor strafrechtelijke wetgeving aan een bestuursorgaan. In paragraaf 6.5.2 
zijn criteria opgesomd die als indicatie kunnen dienen over de heersende denkwijze ten 
aanzien van wanneer een strafrechtelijk delict voor overheveling naar het bestuursrecht in 
aanmerking komt. Een aantal van de delicten uit de WVW voldoen aan die criteria. Dat wil 
zeggen dat er op het eerste gezicht niets op tegen is om deze delicten over te hevelen naar het 
bestuursrecht. De meeste delicten voldoen echter niet aan die criteria en komen derhalve niet 
voor overheveling in aanmerking. Daarbij is een belangrijke overweging dat in het 
bestuursrecht niet de mogelijkheid tot het opleggen van een vrijheidsstraf bestaat. 

Wanneer (een gedeelte van) de strafrechtelijke delicten in de Wegenverkeerswet zouden 
blijven staan, kan de bevoegdheid tot de handhaving van deze delicten aan de ambtenaren 
van RWS worden gegeven, door van hen Bijzonder opsporingsambtenaar te maken (BOA). 
Hierdoor komen zij echter, in ieder geval voor zover zij strafrechtelijke feiten constateren, 
onder de OvJ te staan. De OvJ heeft namelijk als gevolg van het opportuniteitsbeginsel het 
laatste woord met betrekking tot de constatering van strafzaken. Er kan voor gekozen 
worden om de OvJ verantwoordelijk te maken voor het handhavingsbeleid in alle 
verkeerszalcen. Het gevolg is echter dan er niet veel verandert ten opzichte van de huidige 
situatie, behalve dat nu RWS het handhavingsapparaat financiert. Bij elke andere verdeling 
van de bevoegdheid tot het maken van het handhavingsbeleid, is goede afstemming van 
beleid onontbeerlijk. 

Ten aanzien van het vervolgtraject zijn er in deze sub-variant niet veel verschillen met de 
vorige sub-variant. De feiten in de Wet Mulder staan, kunnen op `mulderiaanse' wijze 
worden afgehandeld. Dat wil zeggen dat de OvJ de beslissing op bezwaar neemt. Er kan ook 
voor een bestuursrechtelijke athandeling gekozen worden, waarbij de conunissie bezwaar en 
beroep van RWS respectievelijk op grond van de Wet Mulder, dan wel op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht dient te beslissen. Zoals reeds bij de vorige sub-varianten is 
aangegeven zijn de consequenties van die laatste optie op dit moment onvoldoende te 
overzien. Wanneer feiten die nu in de WVW staan, opgenomen zouden worden in de bijlage 
bij de WAHV, geldt voor deze feiten hetzelfde als voor de mulderfeiten. 

Wanneer een gedeelte van de feiten uit de WVW strafrechtelijk blijft , volgt daar automatisch 
uit dat zij volgens strafrechtelijk vervolgtraject zullen blijven worden afgehandeld. 

6.6 	Conclusie 

Zowel de eerste als de tweede sub-variant" houden veel risico's in zich als gevolg van de 
strikte scheiding tussen strafrechtelijke feiten en niet-strafrechtelijke feiten. Deze risico's 
bevinden zich zowel op het aansturende vlak als op het uitvoerende vlak. In de huidige 
situatie worden de problemen die ontstaan als gevolg van het feit dat twee rechtssystemen 
functioneren met betrelcking tot dezelfde categorie gedragingen" ondervangen doordat den 
en dezelfde ambtenaar steeds bevoegd is ten aanzien van elk van deze categorieen. 

82 Artikel 344 lid 2 Sv. 
83 ,c

Handhaving van alleen die mulderfeiten die door middel van technische registratie kunnen worden 
geconstateerd naar Rijkswaterstaat" en "Handhaving van alle mulderfeiten naar Rijkswaterstaat". 
84 Namelijk verkeersgedragingen. 
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Aangezien de derde sub-variant" geen scheiding van verkeersrechtelijke feiten inhoudt, kent 
deze niet dezelfde risico's als de eerste twee sub-varianten. Echter voor realisering van de 
situatie zoals die in de derde sub-variant wordt besproken, moet een aantal feiten uit het 
strafrecht naar het bestuursrecht overgeheveld worden, terwij1 deze feiten niet voldoen aan 
de als gevolg van de heersende opvattingen geldende `overhevelingscriteria'. Indien als 
gevolg van de invoering van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht de 
opvattingen ten aanzien van overheveling van strafrechtelijke feiten naar het bestuursrecht 
zich zullen wijzigen, zou deze sub-variant eventueel opnieuw bezien kurmen worden. 

85  "Flandhaving van alle verkeersvoorschriften naar Rijkswaterstaat". 
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Hoofdstuk 7 
Conclusie 

7.1 	Inleiding 

113 

Beleid en wetgeving worden geregeerd door dezelfde doelen. Een regel, de handhaving 
daarvan alsmede de organisatie van die handhaving, dienen te voldoen aan algemene eisen 
zoals die van effectiviteit. In dat licht is een significant uitgangspunt dat een regel aan het 
doel van de wetgever dient te voldoen: een verkeersregel danwel de handhaving daarvan zal 
voomamelijk verkeersveiligheidsbevorderend moeten zijn. Of sprake is van een haalbare 
ambitie van de wetgever zal afhankelijk zijn van de redactie van het voorschrift in wetge-
ving, maar evenzeer van de wijze waarop de handhaving in de pralctijk is georganiseerd. In 
dit verkennende onderzoek staat vooral de laatste focus centraal. 

Aan de hand van een aantal blikvangers kunnen de uitkomsten van dit onderzoek worden 
geillustreerd. We beginnen daarbij met de kansen (paragraaf 7.2) en eindigen .met de risico's 
(paragraaf 7.3). 

7.2 	Kansen van bestuurlijke verkeershandhaving op het hoofdwegennet 

Wanneer men de huidige situatie (KLPD-RWS) vergelijkt met de drie onderscheiden 
varianten (RWS-technisch; RWS-Mulder-surveillance; RWS-bijzondere-opsporingsdienst), 
valt het op dat de verschillen tussen deze drie varianten van bestuurlijke handhaving op het 
hoofdwegennet zeker zo groot zijn als de verschillen van deze varianten afzonderlijk met de 
bestaande situatie. 

In de lichtste variant (technische registratie door Rijkswaterstaat) verandert er relatief 
weinig. Het KLPD blijft als enige surveillance en hulpverleningstalcen uitvoeren op het 
hoofdwegennet. Een voordeel is dat het KLPD zich sterker kan concentreren op de eigenlijke 
hoofdtaak, waaronder gericht verkeerstoezicht. Van bijzondere fusiekosten is geen sprake. 
Wanneer Rijkswaterstaat de technische registratie in haar beheer neemt, mag worden 
verwacht dat dit handhavinginstrument meer zal worden ingezet ten gunste van 
mobiliteitsdoelstellingen zoals doorstroming. Gelet op de technische en infrastructurele 
kennis van Rijkswaterstaat mag worden verwacht dat bij een technisch toezicht door 
Rijkswaterstaat nieuwe technologieen betrekkelijk snel zullen doorwerken. 

Uit de beschikbare gegevens mag worden afgeleid dat de kosten van het technische 
verkeerstoezidit door Rijkswaterstaat zonder meer kunnen worden gedekt uit de netto-
inkomsten van de verkeersboete-opbrengst. Het gegeven dat technische registratie 
winstgevend is (kan zijn), vraagt om nadere regelgeving. Een mogelijkheid is om de door 
Rijkswaterstaat gegenereerde boete-opbrengst toe te voegen aan de algemene middelen. 
Besluitvorming over de aanwending van deze middelen vindt clan plants in het kader van de 
begrotingsbesluitvorming. Dit sluit aan bij de huidige pralctijk. Oormerking van de 
inkomsten uit technische registraties als een bestenuningsheffing voor verkeerstaken van 
Rijkswaterstaat ligt in dit verband minder voor de hand. 

In de middenvariant (Mulder-surveillance door Rijkswaterstaat) verandert er relatief veel en 
de situatie neemt toe in complexiteit. De verkeersdienst van het KLPD blijft in deze 
middenvariant in beginsel bestaan. Voor dienstverlening en strafrechtelijke opsporing blijft 
de verkeersdienst van het KLPD bevoegd en op het hoofdwegennet actief. Wie het meerdere 
mag (de strafrechtelijke overtredingen opsporen) zal in beginsel ook de meer genormeerde 
bevoegdheid mogen uitoefenen (namelijk de constateringen te doen ten aanzien van de 
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Mulderfeiten). Wel ligt het voor de hand dat onder de middenvariant de verkeersdienst van 
het KLPD een zeer terughoudend gebruik S maken van haar Mulder-bevoegdheid. 

In de meest vergaande variant ligt het in de rede dat de verkeersdienst van het KLPD wordt 
opgeheven. De surveillance, de technische registratie en de strafrechtelijke 
opsporingsbevoegdheden worden in deze variant geattribueerd aan een bijzondere opspo-
ringsdienst die ressorteert onder Rijkswaterstaat. Deze bijzondere opsporingsdienst bet ook 
de toezichtbevoegdheden die nodig zijn voor het toezicht op de naleving van mulderfeiten. 
Wanneer echter overtreding van een niet-verkeersrechtelijk feit wordt geconstateerd, blijven 
de problemen ten aanzien van de bevoegdheidsverdeling bestaan. 

Bij uitvoering van de meest vergaande variant komen het wegbeheer en de ver-
keershandhaving in een organisatorische hand. Het ligt overigens voor de hand dat binnen 
Rijkswaterstaat verschillende afdelingen zullen opereren zodat er een zekere 
fimctiescheiding tussen wegbeheer en politietoezicht ontstaat. Aangezien het bestuurlijk 
toezicht nu zowel de teclmische registratie als de Muldersurveillance en de dienstverlening 
betreft, zijn er meer argumenten aan te voeren om de inkomsten uit de verkeersboetes aan te 
merken als een bestemmingsheffing ter bekostiging van de verkeerstoezichtstaken van 
Rijkswaterstaat. Het is een kwestie van regelgeving en comptabel toezicht dat deze 
inlcomsten niet zullen worden aangewend voor infrastructurele uitgaven. 

Wat de effectiviteit van het verkeerstoezicht betreft, lijkt de meest vergaande vorm van 
overdracht de meeste voordelen te bieden. Het verkeerstoezicht op de hoofdwegen wordt in 
deze variant weliswaar ondergeschikt gemaalct aan de mobiliteitsdoelstellingen van 
Rijkswaterstaat, maar het handhavinginstnunentarium en het wegbeheersinstrumentarium 
worden dan in een politiek-bestuurlijke hand gelegd en lcunnen zo op elkaar worden 
afgestemd. In zijn algemeenheid mag worden verwacht dat een dergelijke bredere 
beleidsvrijheid een bijdrage S leveren aan een effectiever gebruik van de beschikbare 
bevoegdheden. 

Het risico van doelveiplaatsing is in deze variant niet erg groot. Inuners zowel de minister 
van Justitie (in de huidige situatie) als de minister van Verkeer en Waterstaat leggen politick 
verantwoording af aan dezelfde instantie (de Tweede Kamer). Verder zijn de 
verkeersdoelstellingen van het ICLPD en Rijlcswaterstaat grotendeels gelijkluidend. 
Complicerend is wellicht dat Rijkswaterstaat nog geen ervaring heeft met het voeren van een 
handhavingsbeleid, terwijl deze ervaring bij het ICLPD in hoge mate is ontwiklceld. Dit risico 
heeft echter een beperkte omvang aangezien op andere onderdelen van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat al wel de nodige ervaring is opgedaan met handhavingsbeleid (hierbij 
valt te denken aan de Rijksverkeersinspectie), terwij1 oak in de nieuwe situatie het 
verkeerstoezicht (zowel strafrechtelijk als onder Mulder) kan profiteren van het toezicht van 
het Openbaar Ministerie. 

7.3 	Risico's van bestuurlijke verkeershandhaving op het hoofdwegennet 

Variant A, Conchtsie 

De bevoegdheden in een ander handhavingstelsel 
De handhaver nieuwe stij1 zal in beperkte mate opsporingsbevoegdheid bezitten. Binnen dat 
versmalde en in de wet vastgelegde kader zullen zich weinig problemen voordoen. Risico's 
zijn met name gelegen in de afgrenzing van de onderzochte vorm van bijzondere opsporing 
ter zake van de reguliere opsporing van andere strajbare feiten. Voor het opmalcen van een 
ambtsedig en voor het bewijs meewerkend proces-verbaal ter zake van strafwaardige feiten 

een verbalisant nieuwe stij1 door de wetgever niet toereikend zijn geequipeerd. De 
afdoening van die andere feiten S derhalve minder eenvoudig worden. De geconstateerde 
feiten zullen moeten warden doorgegeven aan de reguliere (regio)politie. 
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Het ontstaan van verschillende procedures 
Op zich is er weinig bezwaar tegen een buitengerechtelijke punitieve afdoening van 
verkeersovertredingen. De toegang tot de rechter en dientengevolge de rechtsbescherming 
kunnen onder de Wet Mulder of het bestuursrecht afdoende worden gewaarborgd. Niettemin 
doen zich risico's voor. 

In de eerste plaats valt aan de justitiabele in het algemeen en aan de verkeersdeelnemer in het 
bijzonder, minder goed uit te leggen dat verschillende procedures betrekking hebben op 
hetzelfde feitencomplex. Formed is dit bezwaar af te dekken door de uitleg dat verscheidene 
verkeersgedragingen verschillend geaard zijn; in het ene, meer genormeerde geval is louter 
sprake van een normschending, in het andere geval is sprake van schade en letsel waardoor 
het strafrechtelijk regiem aangewezen lijkt. 

Een tweede risico heeft betrekking op de verschillende competentieregelingen. Recent heeft 
wetenschappelijk onderzoek de pralctijkervaring van strafrechters gestaafd dat het plegen van 
verkeersovertredingen onevenredig vaak hand in hand gaat met het plegen van andere 
strafbare feiten in de wegenverkeersrechtelijke sfeer (zoals rijden onder invloed van 
gedragsbeinvloedende middelen) en in de conunuun strafrechtelijke sfeer. 

Teneinde gezamenlijke behandeling van met name inhoudelijk sterk verweven zaken 
mogelijk te maken werd de competentieregeling gewijzigd op grond waarvan de strafrechter 
ook zaken mocht behandelen die bijvoorbeeld voorheen tot het jeugdstrafrechtelijke domein 
behoorden. Bij een verdergaande scheiding van de Mulder-zaken van de strafrechtelijke 
zaken kan een verkeerde keuze niet meer worden hersteld. Het is inzake de onderzochte 
afdoening van verkeerszaken niet ondenkbaar dat ter zitting verweren zullen pan worden 
gevoerd dat het kwestieuze rijgedrag veel gevaarzettender was, op grond waarvan de be-
trokken RWS-ambtenaar met zijn beperkte opsporingsbevoegdheid niet bevoegd zou zijn 
geweest proces-verbaal op te maken. Een niet op voorhand kansloos verweer. Een dergelijk 
probleem van twee rechtsingangen doet zich niet voor bij de huidige administra-
tiefrechtelijke handhaving (onder de Wet Mulder). De betroklcen handhaver bezit namelijk 
meerdere petten: hij is zowel bevoegd tot het administratiefrechtelijk als tot het strafrechte-
lijk handhaven van de verkeersvoorschriften. De risico's ter zake van de beperkte 
bevoegdheden vallen hiermee ten dele samen met de risico's ter zalce van de gefragmenteerde 
procedures. 

Niettemin kunnen de gesignaleerde risico's niet worden tegengegaan ten aanzien van 
bijvoorbeeld de ontzegging van de rijbevoegdheid en de inbeslagneming van het voertuig. 
Beide strafrechtelijke en strafvorderlijke modaliteiten zijn voorbehouden aan de strafrechter 
danwel aan de huidige politieftmctionaris. Deze risico's mogen niet worden onderschat en 
zijn niet te ondervangen. Het gevolg is dat de eenvoudig te constateren feiten worden 
bekeurd, de complexere delicten en delinquenten worden buiten schot gelaten (ervan 
uitgaande dat er bij het nieuwe feit geen gevaar of letsel is ontstaan). 

Het is de vraag of het niet reeel is te veronderstellen dat de betrokken handhavers zullen 
afzien van een tijdrovende verwijzing naar het strafrechtelijk traject. Tijdsbesparing is een 
niet te onderschatten parameter in het beslisschema van een handhavende dienst. Korter 
gezegd, za1 niet veelvuldig gekozen worden voor de eenvoudig te bewijzen Mulder-
gedraging? Deze vraag spoort met de twijfel van het kabinet dat wanneer controle op het 
proces van selectie door de betrokken ambtenaren ontbreekt, een evenwichtige en uniforme 
repressieve handhaving in het gedrang kome. Deze tivijfel klemt temeer indien wordt 
bedacht dat het door ambtenaren van Rijkswaterstaat selectief bekeuren van verkeersdelin-
quenten terzalce van de eenvoudig te constateren snelheidsovertredingen het emstige risico 
behelst dat de kern van de verkeersonveiligheid, gelieerd aan de overtreding van minder 

1  In juiste verhouding, TK 1995-1996, 24802, nrs. 1-2. 
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eenvoudig vast te stellen verkeersovertredingen, in het gedrang komt. Dit risico wordt 
slechts ten dele afgedekt door het gegeven dat oak het veelvuldig verbaliseren van snelheids-
overtreders een nonnstellende en daardoor preventieve werking bent. Het betreft hier twee 
prominente doelen van de generale preventie; niettemin schiet deze werkwijze tekon ten 
aanzien van het gehele verkeersveiligheidsbeleid en de dienovereenkomstige doeleinden van 
de verkeerswetgever. 

Beide besproken sub-varianten kennen het risico van grate afstemmingsproblemen, ten 
gevolge van een situatie waarin meerdere handhavinginstanties actief zijn. De afstemming 
doet zich voor ten aanzien van dienstverlening en surveillance. Daamaast ontstaat een 
probleem waar niet-mulderfeiten door middel van teclmische registratie geconstateerd 
worden. Ter oplossing van dit probleem dienen zeer duidelijke afstemmingproblemen 
gemaalct te worden. Bij de middenvariant is sprake van een situatie waarin twee 
surveillerende handhavers actief zijn. Dat lijIct wat veel van het goede. Vanzelfsprekend zou 
het afstemmen van de verschillende (strafrechtelijke en administratiefrechtelijke) 
doelbereikingsmethoden profit opleveren. Uit het onderzoek komt evenwel naar voren dat 
het naadloos samengaan van bevoegdheden, procedures en sancties binnen verschillende 
handhavingstelsels moeilijk of niet te realiseren zal zijn. 
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In deel III van het onderzoek naar de kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving 
komt de tweede variant van bestuurlijke verkeershandhaving aan de orde. De variant betreft 
het parkeren. Deze variant speelt zich vooral af in de binnensteden. Variant B wordt in dit 
hoodfstuk kort beschreven en de wijze van behandeling wordt aangegeven. 

Inhoud Variant B 
Bij variant B wordt een inventarisatie gemaalct van de kansen en risico's van bestuurlijke 
(parkeer)handhaving. Eerst wordt de huidige situatie beschreven. De huidige situatie bij 
variant B wijkt op verschillende punten af van de huidige situatie bij variant A. Waar het 
relevante gebied bij variant A bestond uit het hoofdwegennet, gaat het bij deze variant om 
gemeentelijke verblijfsgebieden. Een ander punt waarop variant B afwijkt van variant A is 
de 'minder belangrijke ml die het op technische wijze constateren van overtredingen speelt. 
Zoals in Dee! II is besproken, wordt een groot deel van • de overtredingen op het 
hoofdwegennet geconstateerd door middel van zogenaamde technische 
constateringsmiddelen. De overtredingen die door middel van technische hulpmiddelen 
kunnen worden geconstateerd zijn beperkt tot snelheidsovertredingen en het rijden door rood 
licht. Bij variant B gaat het vooral om parkeerovertredingen, niet om snelheidsovertredingen. 
Naast staandehouden en technisch constateren is er bij variant B een derde vorm van 
'contact' tussen toezichthouder en overtreder: het aanbrengen van de naheffingsaanslag of 
boetebeschikking aan de auto. Dit is een contactvorm die uiteraard alleen een rol speelt bij 
overtredingen die met een stilstaande auto kunnen worden gepleegd: foutparkeren of niet-
betaald parkeren. Bij deze contactvorm is het speciaal preventieve effect dat staandehouden 
heeft op overtreders, niet aan de orde. Anderzijds kan de capaciteit van deze wijze van 
beboeten niet zo makkelijk uitgebreid worden als dat bij technische constateringsmiddelen 
het geval is. Zo bezien bevindt deze vorm zich tussen staandehouden en technisch 
constateren in. 

In variant A zijn twee `rechtstelsels' actief, te weten het strafrechtelijke en het 
administratiefrechtelijke of mulderiaanse stelsel. In variant B is nog een derde stelsel van 
belang, namelijk het fiscale stelsel. Parkeergeld is een gemeentelijke belasting. Op het heffen 
van die belasting is de gemeentewet van toepassing. Er zijn twee manieren waarop er op het 
niet-betalen van de gemeentelijke parkeerbelasting kan worden gereageerd. Een daarvan is 
het strafbaar stellen van het niet-betalen van gemeentelijke parkeerbelasting. Handhaving 
van deze overtredingen gebeurt dan via de WAHV. De andere manier waarop op het niet-
betalen van gemeentelijke parkeerbelasting kan worden gereageerd is door middel van een 
naheffingsaanslag. Gemeenten kunnen kiezen welke vorm van afhandeling zij willen. De 
gemeenten die gekozen hebben voor het fiscale afhandelingstraject, dat wil zeggen het 
afhandelingstraject waarbij op niet-betalen van gemeentelijke parkeerbelasting wordt 
gereageerd door middel van een naheffingsaanslag, worden in dit onderzoek aangeduid als 
de `gefiscaliseerde gemeenten'. Naast deze gefiscaliseerde gemeenten kurmen dus ook 
gemeenten bestaan die wel gemeentelijke parkeerbelasting kennen, maar die niet gekozen 
hebben voor het fiscale afhandelingstraject. 

Een volgend onderscheid tussen variant A en variant B is reeds gedeeltelijk aan de orde 
geweest. Bij variant A was er sprake van slechts een beherende instantie: Rijkswaterstaat. In 
deze variant is sprake van 537 wegbeheerders: de gemeenten. Onderdeel van de 
wegbeherende taalc is het parkeerbeheer. Onder parkeerbeheer valt te verstaan: het inrichten 
van de parkeergebieden, het stellen van regels over waar wel en waar niet geparkeerd mag 
worden, het maken van gemeentelijke parkeerbeleid etc.'. In Nederland hebben 134 

1  Zie paragraaf 9.2.2.1. 
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gemeenten gekozen voor enige vonn van betaald parkeren binnen de gemeentegrenzen. Van 
die 134 gemeenten is een gedeelte een gefiscaliseerde gemeente in de zin van dit onderzoek. 
Dat wil zeggen dat die gemeenten gekozen hebben voor het fiscale afhandelingstraject voor 
het niet-betalen van parkeerbelasting. Deze gefiscaliseerde gemeenten zijn naast beherende 
instantie ook handhavende instantie, voor zover het de handhaving van het betaald parkeren 
betreft. De overige gemeente zijn geen handhavers. In tegenstelling tot bij variant A is er bij 
deze variant dus ook sprake van meerdere handhavers. Bij variant A is in de praktijk slechts 
den handhavende instantie actief het KLPD. Bij deze variant zijn er veel meer handhavers. 
Naast de gefiscaliseerde gemeenten, handhavers met betrekking tot betaald parlceren binnen 
hun gemeentegrenzen, zijn er de 25 regiokorpsen die Nederland kent sinds de 
politiereorganisatie van 1993. Deze regiokorpsen hebben binnen gemeenten de taak tot het 
handhaven van alle overtredingen en misdrijven. Daamaast hebben zij een taak als 
handhaver van de openbare orde. In de gemeenten die wel betaald parkeren kennen, maar 
niet gefiscaliseerd zijn, is de regiopolitie de handhavende organisatie voor wat betreft het 
betaald parkeren. Vervolgens is de regiopolitie in alle gemeenten belast met het toezicht op 
de naleving van de feiten uit de bijlage bij de WAHV, waaronder het foutparkeren, en met de 
controle en opsporing ten aanzien van de feiten uit de WVW. 

Samenvattend wijkt de huidige situatie bij variant B dus af van de huidige situatie bij variant 
A op de volgende punten: het relevante gebied is het verblijfsgebied in plaats van 
stroomwegen; het is minder maldcelijk om het aantal constateringen op de auto tegen zeer 
geringe kosten voor de handhaver op te voeren; naast het strafrechtelijke stelsel en het 
administratiefrechtelijke mulderiaanse stelsel is er sprake van het fiscale stelsel; in plaats 
van een wegbeheerder is sprake van 537 wegbeheerders; in plaats van een handhaver is 
sprake van 25 regiokorpsen en een onbekend aantal gefiscaliseerde gemeenten. 

Naast de genoemde verschillen kent variant B nog een extra complicerende factor. 
Gemeenten hebben, zoals hierboven besproken, de mogelijkheid zelf te kiezen voor het al 
dan niet invoeren van een betaald-parkerenstelsel in hun gebied. Daamaast kan een gemeente 
die kiest voor een stelsel van betaald parkeren zelf kiezen of de athandeling van het niet-
betalen van parkeerbelasting via fiscale weg of via mulderiaanse weg plaats dient te vinden. 
Wanneer een gemeente kiest voor de fiscale weg zijn daamaast echter nog weer tal van 
verschillende manieren denkbaar waarop een gemeente haar gemeentelijke 
parkeerbelastingtoezichttaak kan vormgeven. De gemeente kan kiezen voor het oprichten 
van een gemeentelijke parkeerdienst, de gemeente kan haar de uitvoering van haar 
handhavingstaak al dan niet tegen betaling uitbesteden aan de regiopolitie of aan derden 2 . 

Concluderend kan men stellen dat de huidige situatie met betrekking tot het gemeentelijk 
parkeerbeleid aanzienlijk meer gevarieerd is dan de huidige situatie bij variant A. De 
bestaande situatie kan, als gevolg van de uiteenlopende mogelijkheden, dan ook op minder 
concrete wijze besproken en in wat meer algemene bewoordingen beschreven worden dan de 
huidige situatie bij variant A (bestuurlijke verkeershandhaving op het hoofdwegennet). Er is 
niet een uitgangssituatie, maar deze verschilt per gemeenten. Omdat onbekend is hoe de 
Nederlandse gemeenten gebruik hebben gemaakt van de beschikbare modaliteiten is de 
uitgangssituatie slechts bij benadering bekend. Wel is duidelijk welke varianten in diverse 
gemeenten voorlcomen. Niet duidelijk is daarentegen de verdeling van deze varianten van 
alle gemeenten over de beschikbare modaliteiten. In die zin zal de uitgangssituatie in meer 
algemene termen worden omschreven. 

Nadat de huidige situatie beschreven is volgt de beschrijving van de denkbeeldige 
toekomstige situatie, aan de hand van welke de kansen en risico's geinventariseerd zullen 
worden. De denkbeeldige situatie is onderverdeeld in twee sub-varianten. De eerste sub- 

2  Een meer uitgebreide bespreking van de mogelijkc verschijningsvormen van gemeentelijke parkeerhandhaving 
is te vinden in paragraaf 9.2.3.1. 
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variant beschrijft de situatie waarin gefiscaliseerde gemeenten de mogelijkheid krijgen over 
te gaan tot het instellen van een compleet gemeentelijk parkeerbeleid. Niet slechts ten 
aanzien van het betaald parkeren, maar ook ten aanzien van foutparkeren verkrijgt de 
gemeente handhavingsbevoegdheid. De gemeenteambtenaren worden belast met het toezicht 
op de naleving van het betaald parkeren en — en dat is het afwijkende ten opzichte van de 
huidige situatie — zij hebben de bevoegclheid toe te zien op de naleving van het foutparkeren. 

De tweede sub-variant houdt in dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om ambtenaren aan te 
stellen als toezichtambtenaar ten aanzien van alle feiten die op dit moment in de bijlage bij 
de WAHV staan; de zogenaamde mulderfeiten. Deze bevoegdheid dient, voor wat betreft 
Variant B, in samenhang met gemeentelijke parkeerhandhaving te worden bezien. De 
denkbeeldige situatie die onstaat wanneer gemeenteambtenaren deze bevoegdheid krijgen 
wordt dan ook vergeleken met de situatie van gefiscaliseerde gemeenten. De situatie waarbij 
een lagere overheid de bevoegdheid tot het toezicht op de naleving van mulderfeiten 
verkrijgt, zonder dat deze lager overheid reeds een gefiscaliseerde handhavingstaak heeft of 
kan hebben, wordt besproken bij Variant C in deel IV van het onderzoek. 

Sinds kort is het voorontwerp van de vierde tranche van de Awb beschikbaar. Bij de 
bespreking van de sub-varianten wordt uitgegaan van de mogelijkheid van het opleggen van 
een `zuiver' bestuurlijke boete in de zin van het voorontwerp. Daarbij moet echter bedacht 
worden dat het voorontwerp verre van definitief is. Dat er een bestuurlijke boeteregeling 
komt is echter vrijwel zeker. 

Wyze van behandeling 
Zoals reeds eerder is aangegeven, zullen bij iedere variant de .bestuurlijke en de juridische 
aspecten apart worden besproken. Daarbij wordt geprobeerd om de aanwezige samenhang 
tussen beide soorten aspecten zoveel mogelijk tot uiting te laten komen. Dit zal met name in 
hoofdstuk 11 — de conclusie — het geval zijn. 

In hoofdstuk 9 worden de bestuurlijke aspecten per sub-variant besproken. Eerst wordt de 
huidige situatie in kaart gebracht (paragraaf 9.2) Onderdeel van de bespreking van de 
huidige situatie zijn: het relevante gebied (9.2.1), de beheerder (9.2.2), de handhaver (9.2.3) 
en de vergelijkingspunten (9.2.4). Vervolgens worden de eerste sub-variant (paragraaf 9.3) 
en de tweede sub-variant (paragraaf 9.4) besproken. Bij elk van de sub-varianten zijn de 
respectievelijke kansen en risico's onderwerp van de laatste sub-paragraaf. In de conclusie 
(paragraaf 9.5) worden de sub-varianten met de huidige situatie vergeleken in een tabel, om 
zo de keuzesituatie meer inzichtelijk te maken. 

In hoofdstuk 10 worden de juridische aspecten van dit deelonderzoek behandeld. In 
paragraaf 10.2 wordt de huidige situatie beschreven. Deze is onderverdeeld in `parkeren is 
toegestaan', `parkeren is niet toegestaan' en `overige verkeersovertredingen'. In de 
paragrafen 10.3 en 10.4 worden de sub-varianten behandeld aan de hand van de onderwerpen 
'wet- en regelgeving', `toeziche en `sanctie-oplegging en rechtsbescherming'. Bij elke sub-
variant worden de kansen en risico's aan het einde van de sub-paragraaf op een rijtje gezet. 
Paragraaf 10.5 is de algehele conclusie. 

Hoofdstuk 11 is het laatste hoofdstuk van Dee! III. Dit hoofdstuk bevat een integrale 
eindconclusie ten aanzien van het onderhavige deelonderzoek. In dit hoofdstuk worden de 
conclusies van de beide voorgaande hoofdstuldcen in onderling perspectief bezien. 

3  Hiermee wordt gedoeld op de wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan de niet toegestane gedraging, de 
regelgeving die van een gedraging een niet-toegestane gedraging maakt. De wet- en regelgeving met betreklcing 
tot toezicht en sanctie-oplegging en rechtsbescherming wordt bij de desbetreffende sub-paragrafen behandeld. 
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De tweede variant van bestuurlijke verkeershandhaving wordt, voor wat betreft de 
bestuurlijke aspecten, behandeld in dit hoofdstuk. Variant B betreft de overdracht van de 
bevoegdheid tot het verrichten van handhaving van parkeerovertredingen naar het bestuur. 
Onderwerp van de tweede variant is de gemeente die de afdoening van het betaald parkeren 
gefiscaliseerd heeft. Deze gemeente kan de handhaving van het betaald parkeren zelf 
verrichten. Evenals bij de vorige variant wordt een vergelijking gemaakt van de huidige en 
een eventuele toekomstige situatie. Uit deze vergelijking komen de verschillende kansen en 
risico's van de variant naar voren. De eventuele toekomstige situatie kan zich in diverse sub-
varianten voordoen. De eerste sub-variant beslaat de overdracht van de constatering van 
parkeerovertredingen uit de Wet Mulder aan de gemeenten. Dit is de lichtste 
overdrachtvorm. De tweede sub-variant betreft de overdracht van de handhaving van alle 
mulderfeiten aan de gemeente. 

In de eerste paragraaf wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie. Hierbij komt aan 
de orde om welk gebied het gaat (paragraaf 9.2.1), wie de beheerder van dit gebied is 
(paragraaf 9.2.2) en wie de handhaver op dit gebied is (paragraaf 9.2.3). In paragraaf 9.2.4 
worden de vergelijkingspunten voor de huidige situatie behandeld. In de paragrafen 9.3, en 
9.4 worden de sub-varianten van bestuurlijke handhaving van parkeervoorschriften 
behandeld. Eerst komen de verschillende variabelen uit het definitieschema aan de orde: de 
organisatievorm en de financien (paragraaf 9.3.1). Vervolgens worden de consequenties van 
de sub-varianten aan de hand van de vergelijkingspunten besproken (paragraaf 9.3.2). In de 
conclusie tenslotte, worden de sub-varianten met de huidige situatie vergeleken in een tabel, 
om zo de keuzesituatie inzichtelijk te maken. 

9.2 	Beschrijving van de huidige situatie 

De huidige situatie van parkeerhandhaving wordt in deze paragraaf besproken. 
Achtereenvolgens worden besproken: het relevante gebied, de beheerder, de handhaver en de 
vergelijkingspunten. Omdat het beheer en de handhaving in de huidige situatie deels bij 
dezelfde instantie liggen, is het nodig om aan te geven waar de grens tussen beheer en 
handhaving list. De handhaving begint bij de constatering van een parkeerovertreding. Het 
innen van de parkeergelden behoort daannee bij het beheer. Het opleggen van de 
naheffingsaanslagen is een handhavingstaak. 

9.2.1 	Relevant gebied: Parkeren 

Het parkeren van auto's in verblijfsgebieden staat centraal in deze paragraaf. De gebieden 
waar geparkeerd mag worden liggen voornamelijk binnen de bebouwde kom, waar de 
gemeente verantwoordelijk is voor het wegbeheer. In principe is men vrij om te parkeren op 
bijna alle wegen en paden die vrij toegankelijk zijn'. Aan het parkeren op de openbare weg 
kunnen echter beperkingen worden gestele De gemeente kan op verschillende manieren 
vorm geven aan het parkeerbeleid. De gemeente kan door middel van een 
parkeerbeheerbeleid het parkeren reguleren. Hierbij kan het gaan om het aangeven van 
plaatsen waarbij het parkeren verboden is, of het creeren van parkeerplaatsen waarvoor 

1  In het toekomstige Verkeers- en Vervoerbeleid wordt het toestaan van parkeren op de weg afhankelijk gemaakt 
van de functie die de betreffende weg vervult. Deze maatregelen staan in het licht van Duurzaam Veilig Verkeer. 
2  VNG, Parkeerbeheer loont, Den Haag, 1997. 
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betaald moet worden. Momenteel hebben 134 gemeenten in Nederland betaald, dan wel 
fiscaal parkeren ingevoere Voor de handhaving van het betaald parkeren kan gekozen 
warden voor een fiscaal systeem of een administratiefrechtelijk systeem. Voor de 
handhaving van het foutparkeren is een administratiefrechtelijk systeem van toepassing. 
Hierover.staat meer in het tiende hoofdstuk, waarin de juridische aspecten van bestuurlijke 
verkeershandhaving aan de aide komen. 

Binnen het betaald parkeren kan de gemeente kiezen voor verschillende vormen van 
parkeerbeheer. De betaling voor parkeren kan vooraf, achteraf of via de belasting voor 
vergurmingen plaatsvinden. De verschillende mogelijlcheden kunnen binnen een gemeente 
gecombineerd worden. Achteraf betalen voor parkeren komt feitelijk neer op het parkeren in 
een garage of op een afgesloten terrein achter een hefboom. Het parkeerterrein kan niet 
warden verlaten als niet is betaald. Een aparte handhavingorganisatie is dan oak overbodig. 

Het vooraf betalen voor parkeren houdt in dat gebruik wordt gemaalct van een ticketautomaat 
of een parkeermeter. De parkeerder dient, in gevallen waar dat nodig is, een bewijs van 
betaling zichtbaar in (of bij) het vervoemfiddel te hebben. Er bestaat echter ook 
parkeerapparatuur, waarbij dit niet meer nodig is. 

De laatste vorm van betaald parkeren is de uitgifte van vergunningen of abonnementen. De 
parkeerder heeft een vergunning am op een bepaalde plaats te parkeren of am in het 
algemeen te mogen parkeren zonder daarvoor te hoeven betalen. Aan deze vergunning 
kunnen voorwaarden worden gesteld. De betaling voor de vergunning vindt vooraf plants, 
bijvoorbeeld jaarlijks. 

9.2.2 	Beheerder: Gemeente 

De gemeenten zijn de voomaamste wegbeheerders binnen de bebouwde kom. In de 
bebouwde kom komen vele ruhntelilke functies samen: werk, winkels en ontspanning. De 
menging van het verkeer is zodanig dat fietsers, trams, bussen en voetgangers een dominante 
plaats innemen. De gemeenten voeren een ruimtelijk ordeningsbeleid en bepalen waar 
geparkeerd mag warden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen am een actief parkeerbeleid te 
voeren. Bij deze variant staat de gemeente centraal die gekozen heeft voor een fiscaal 
handhavingstelsel. Parkeerbeleid is een onderdeel van de uitvoering van het beleid zoals de 
wegbeheerder dat maalct. Binnen het parkeerbeleid valt het parkeerbeheer. Onder 
parkeerbeheer wordt in het navolgende verstaan: dat deel van de uitvoering van het 
wegbeheer dat betrekking heeft op het parkeren. Het wegbeheer van de gemeente heeft 
betrekking op vele andere zalcen, zoals wandelgebieden, uitgaansgebieden en de eisen die 
hieraan kunrzn warden gesteld. Deze variant heeft echter alleen betrelcking op de 
parkeetgebieden. De organisatie van het parkeerbeheer kan op verschillende wijzen warden 
vormgegeven. Parkeerbeheer houdt in het beheren van de parkeetplaatsen en andere 
voorzieningen. In geval van een gefiscaliseerde handhaving van het betaald parkeren, heeft 
de beheerder oak een handhavingtaak. In beginsel was de handhaving van het parkeren 
(betaald en fout) een politietaak. De politie besteedde echter weinig aandacht aan deze taak. 
De manier waarop dit opgelost had kunnen warden is door de pressie van de burgemeester 
op de lokale driehoek op te voeren, am meer aandacht te besteden aan het parkeren. In plaats 
van het afstemmen op beleidsniveau, is echter gekozen voor een aanpak op 
uitvoeringsniveau. De gemeenten hebben politiekracht ingehuurd am meer aandacht te 
besteden aan het parkeren. De gemeente grijpt daarmee de uitvoering aan bij een andere 
organisatie, ter handhaving van het gemeentelijk beleid. De gemeente is daarmee de 
drijvende kracht achter het parkeerhandhavingsbeleid geworden. Van de beheerder warden 
achtereenvolgens besproken: organisatie en taken, beleidsdoelen en financidn. 

3  Vcreniging van Nederlandse Gemeenten, Parkeerbeheer loons, Den Haag, 1997. Zie ook bijlage 12. Niet alle 
gemeenten hebben gekozen voor een fiscaal handhavingstraject voor het betaald parkeren. 



Hoofdtaak 	 Sub-taken 	 Mogelijke 
uitvoerder 

Aanleg/aanschaf, beheer 	aanleg parkeerplaatsen en terremen 	 Dienst 
en onderhoud 	 plaatsing betaalapparatuur 	 openbare 
infrastructuur 	 plaatsing verkeersborden en bewegwijzering 	 werken of een 

verkeersgeleiding 	 private 
plaatsing fysieke beperkingen 	 instelling 

reparaties, vervanging wegdek 
Exploitatie 	 inning parkeergelden 	 Gemeentelijke 

verkoop abonnementen en vergunningen 	 dienst (belasting), 
bewaking 	 privaat 
administratie 	 incassobureau 

Parkeerhandhaving 	naheftingsaanslagen 	 Politie, gemeente 
(alleen in geval van 	behandelen bezwaar en beroepsschriften 	 of private 
gefiscaliseerde 	 plaatsen wielklem 	 instelling 
afdoening) 	 wegslepen vervoermiddel 
Verzamelen 	 verzamelen gegevens (onder andere over aantallen 	Gemeentelijke 
management 	 gebruikers, aantallen overtredingen, enzovoorts) 	beleid ambtenaar 
Informatie 	 uitvoeren evaluatie 

ToTraeg 	 voeren van overleg met andere gemeentelijke afdelingen, 	Gemeentelu ke 
politie, buurgemeenten, beheerders van garages en 	dienst of 
terreinen, eventuele eenheden waaraan taken zijn 	wethouder 
uitbesteed, overige betrokkenen 
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9.2.2.1 Organisatie en taken 

In het verleden heeft de wetgever diverse mogelijkheden gecrederd en vrijheden gelaten, 
waardoor gemeenten hun parkeerbeleid op uiteenlopende wijze kunnen vormgeven. In 
reactie op hun perceptie van de plaatselijke parkeerproblemen biedt het wettelijk kader mime 
mogelijkheden om een adequaat beleidsantwoord te ontwerpen. De organisatie van het 
beheer is afhankelijk van de manier waarop het parkeerbeleid is vormgegeven. Daar de 
verschillende mogelijke vormen van betaald parkeren binnen een gemeente vaak 
gecombineerd worden, is een veelheid aan organisatievonnen .  mogelijk. De nadruk bij de 
bespreking ligt vooral op de taken die binnen het parkeerbeheer aanwezig zijn. In het 
algemeen worden binnen het parkeerbeheer door de gemeente de volgende taken 
onderscheiden: 
- aanleg/aanschaf, beheer en onderhoud infrastructuur 
- exploitatie 
- parkeerhandhaving 
- verzamelen managementinformatie (ten behoeve van controle en voorbereiding van 

beleid) 
- overleg (ten behoeve van controle en voorbereiding van beleid) 4  

Binnen deze hoofdtaken worden diverse sub-taken onderscheiden. Een weergave hiervan is 
te vinden in onderstaande tabel. 

Tabel 9.1: Taken van de gemeente in het parkeerbeheer als onderdeel van het wegbeheer 

In bovenstaande tabel is een schets gegeven van de taken die de gemeente in de pralctijk 
tegen zal komen. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen beheersmatige, beleidsmatige 
en handhavingstaken. In de tabel staat de taaktoewijzing aangegeven. Op grond van deze 
taaktoewijzing wordt het beleid van de gemeente uitgevoerd. In de taaktoewijzing zijn een 
aantal lijnen zichtbaar. Deze lijnen komen samen in mogelijke keuzen voor een bepaalde 
organisatievorm. 

Ruvvweg kunnen twee hoofdvormen van organisatie van parkeerbeheer worden 
onderscheiden 5 . De ene vonn houdt in dat binnen de gemeente een afzonderlijke 

4  VNG, Parkeerbeheer loont, Den Haag, 1997, pag.18. 
M. Oosterdijk, Parkeerbelasting 	, de ene gemeente is de andere niet, Groningen, 1997, pag. 87. 
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parkeerdienst wordt ingericht. De andere vorm houdt in dat de taken binnen de 
gemeentelijke afdelingen zijn verdeeld of uitbesteed aan andere organisaties. De keuze voor 
een bepaalde organisatievorm hangt onder andere af van het aantal parkeerplaatsen binnen 
een gemeente. De gemeenten kurmen kiezen voor gebruik van een wielklem en/of een 
wegsleepregeline Indien hiervoor wordt gekozen zal binnen de organisatie rekening 
gehouden moeten worden met de voortdurende bereikbaarheid van de organisatie. Dit omdat 
de eigenaars van geklemde of weggesleepte voertuigen elk moment hun naheffing moeten 
kunnen betalen. Daamaast dienen de mensen en de middelen aanwezig te zijn om een 
dergelijke regeling te kunnen uitvoeren. Athankelijk van de gekozen organisatievorm, wordt 
ook deze optic in de organisatie meegenomen. Bij de bespreking van de organisatievormen 
wordt daarom aan de mogelijkheid van een wielldem en/of een wegsleepregeling geen 
aandacht besteed. 

De twee mogelijke hoofdtypen van organisatie die worden beschreven, onderscheiden zich 
in de mate van integratie van taken'. De mate van integratie is het resultaat van de 
beleidskeuze van de betreffende gemeente over het onderbrengen van de onderdelen van de 
taakuitoefenine. In de geintegreerde vorm zijn de aspecten van de taalcuitoefening 
ondergebmcht in Oen dienst. In de versnipperde vorm zijn de aspecten van taakuitoefening 
verdeeld over verschillende uitvoerders. Beide vonnen hebben bepaalde voor- en nadelen. 
Deze komen win het licht bij de bespreking van de vergelijkingspunten voor de huidige 
situatie. Bedacht moet worden dat het hier de taalctoewijzing betreft. Voor wat de 
bevoegdheden betreft geldt dat het parkeerbeheer is ondergebracht bij de gemeente, en 
daannee gedecentraliseerd. Indien de bevoegdheden voor het parkeerbeheer zijn 
overgedragen aan de geintegreerde dienst, is er sprake van deconcentratie. Worden geen 
bevoegdheden aan een bepaald deel van de organisatie overgedragen, zoals bij de 
versnipperde organisatievonn, dan is er spralce van concentratie. Omdat bij de diverse 
vergelijkingspunten vooral de taalctoewijzing van belang is, wordt alleen daaraan aandacht 
besteed bij de bespreking van de sub-varianten. Of de bevoegdheden gedeconcentreerd of 
geconcentreerd zijn, wordt verder buiten beschouwing gelaten 9 . De organisatie van de 
handhaving komt in de volgende paragraaf (9.2.3) uitgebreid aan de orde. 

Het eerste type dat worden beschreven is een sterk geintegreercle vorm, het tweede type een 
sterk versnipperde vorm'°. Afgezien van deze beide vormen kunnen verschillende 
mogelijkheden voorkomen. Gemeenten zijn vrij om een bepaalde vorm te kiezen. Bij de 
behandeling van de vergelijkingspunten wordt telkens verwezen naar deze beide vormen. De 
gentegreerde vonn houdt in dat een parlceerdienst binnen de gemeente alle taken rond het 
parkeren uitvoert. Deze dienst maalct in dat geval het beleid, overlegt, verzamelt de 
managementinfommtie, voert de handhaving uit en verwerlct de resultaten hiervan, 
exploiteert de verschillende parkeermogelijkheden, legt de parkeerplaatsen aan en pleegt het 
onderhoud". 

De versnipperde vorm van organisatie is die waarbij de organisatie van het parkeren 
verdeeld is binnen de gemeentelijke organisatie, of delen van deze taken uitbesteed zijn. De 
gemeente kan het maken van beleid niet uitbesteden 12 . Het voeren van overleg met 

6  Zie hiervoor ook paragraaf 10.2. 
7  De beide hoofdvormen die onderscheiden worden in de organisatie van het parkeerbeheer komen uit M. 
Oosterdijk, de invulling die aan de verschillende vormen wordt gegeven komt uit het vierde hoofdstuk van 
Parkeerbeheer loon!, van de VNG. 
8  De gekozen organisatievorrn zegt daarmee jets over de uitvoering van de taken, niet over het gekozen beleid. 
9  Dit zal vooral to merken zijn bij de bespreking van de variabele organisatievorm bij ieder van de sub-varianten. 
I°  De mate van concentratie als onderscheidend criterium is gekozen, omdat doze grote invloed heeft op de vorm 
van de organisatie. 
II  De beschrijving van de organisatievormen is ontleend aan de mogelijkheden die de VNG beschrijft in 
Parkeerbeheer loon:!, Den Haag, 1997. 
17  De wenselijkheid van de uitbesteding van de taken binnen het parkeerbeheer is aangegeven in Parkeerbeheer 
loon!! van de VNG. Net  uitgangspunt daarbij is dat de beleidsmakende tank niet uitbesteed kan worden. 
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betrolckenen en het verzamelen van managementinformatie gebeurt vaak op de afdeling 
ruimtelijke ordening. Beide (overleg en managementinformatie) zijn instrumenten voor de 
gemeente om tot een beter parkeerbeleid te komen, dat gedragen wordt door de uitvoerenden 
en de gebruikers. Het verzamelen van managementinformatie kan ook uitbesteed worden, 
vaak aan degene die ook de handhaving doet. Hiervoor kan de gemeente eigen controleurs 
aanstellen, of handhaving inhuren bij de politic of een private instelling. De controleurs 
dienen dan we! (on)bezoldigd gemeenteambtenaar te zijn' 3 . De exploitatie van de 
parkeennogelijkheden wordt vaak uitbesteed aan de handhaver, maar kan ook door de 
gemeente verzorgd worden. Vaak neemt de afdeling belastingen deze taak op zich. Ook de 
aanleg en het onderhoud van de parkeerrnogelijkheden lenen zich goed voor uitbesteding aan 
private instellingen. Indien de gemeente deze taak zelf op zich neemt, zou de dienst 
gemeentewerken de aangewezen instelling zijn". 

De gemeenten zijn territoriaal gedecentraliseerde eenheden van de overheid. Tussen de 
rijksoverheid en de gemeenten is geen ondergeschilctheidsrelatie. De gemeente mogen op 
grond van de Gemeentewet parkeerbelasting heffen. De organisatorische vorm waarin dit 
wordt gegoten wordt per gemeente vastgesteld. Het parkeren valt onder de eigen 
huishouding van de gemeente. Gemeenten zijn derhalve vrij om een organisatievorm te 
kiezen. De gemeenten dienen de verordeningen die het parkeren betreffen wel ter 
goedkeuring voor te leggen aan Gedeputeerde Staten en de minister van Binnenlandse 
Zaken". Geen eenduidige voorkeur valt uit te spreken voor een bepaald model van 
organisatie. Naast de mogelijkheid van uitbesteding geldt dat afstemming en samenwerking 
op regionaal niveau mogelijk is". 

De gemeenten dienen een (integraal) verkeer- en vervoerbeleid te voeren. Onderdeel van dit 
beleid is het parkeerbeleid. Niet alleen de vormgeving van het parkeerbeleid verschilt per 
gemeente en ook de concrete beleidsdoelen verschillen per gemeente. Toch kan er in het 
algemeen wel iets gezegd worden over de beleidsdoelen ten aanzien van het parkeren. Het 
beleid wordt in de eerste plants gevoerd om parkeeroverlast te voorkomen of te verminderen. 
Daarnaast is het parkeerbeheer erop gericht om corrigerend op te treden, daar waar nodigi 8 . 
Leefbaarheid staat vaak centraal in het door de gemeente gevoerde beleid omtrent het 
parkeren. In de landelijke aandacht voor parkeren wordt dit ook aangegeven. Het 
parkeerbeleid wordt gecategoriseerd onder het hoofddoel bereikbaarheid, zoals geformuleerd 
in het Structuurschema Verkeer en Vervoer. Door het parkeren te reguleren kunnen 
gemeenten een bijdrage leveren aan de realisatie van het Structuurschema. Per gemeente 
kunnen de specifieke instrumenten varieren. Hierbij valt te denken aan het aantal te 
realiseren nie -awe parkeerplaatsen, inzet van de controleurs, de te verwachten opbrengst van 
parkeergelden, of de verbetering van de voorzieningen rond het parkeree. 

9.2.2.3 FinanciEn 

De financien van het parkeerbeheer staan centraal in deze paragraaf Afhankelijk van de 
vorm van het parkeren is de financiering van het parkeren per gemeente verschillend 
vormgegeven. Bij de bespreking van de financien van het parkeerbeheer wordt gelet op de 
bron van de bekostiging van het parkeerbeheer. Het parkeerbeheer valt onder de eigen 

13  Deze mogelijkheid wordt uitgebreid besproken in het tiende hoofdstuk. 
14  De wenselijkheid van de uitbesteding van de taken binnen het parkeerbeheer is aangegeven in Parkeerbeheer 
loont! van de VNG. Het uitgangspunt daarbij is dat de beleidsmakende taak niet uitbesteed kan worden. 
15  Zie hierover ook paragraaf 10.2. 
16 VNG, Parkeerbeheer loont!, Den Haag, 1997, pag. 59. 
17  VNG, Parkeerbeheer loont!, Den Haag, 1997, pag. 49. 
18 VNG, Parkeerbeheer loont!, Den Haag, 1997, pag. 18. 
19  Enkele voorbeelden uit M. Oosterdijk, Parkeerbelasting.., de ene gemeente is de andere niet, Groningen, 1997. 
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huishouding van de gemeente. De bekos-tiging vindt plaats vanuit de algemene uitkering uit 
het Gemeentefonds. De gemeenten die parkeerbelasting heffen kunnen het parkeerbeleid 
echter bekostigen vanuit de opbrengst van de parkeerbelasting". De opbrengst van de 
parkeerbelastingen is een belangtijke bran van inkomsten voor gemeenten. Iedere inworp in 
de parkeerautomaat of de opbrengst van de verkoop van vergunningen is een inkomst voor 
de gemeente. De parkeerbelasting valt onder de gemeentelijke belastingen, en behoort 
daannee tot de eigen algemene middelen van de gemeente. De gemeenten zijn vrij am dit 
geld te besteden, de algemene middelen zijn vrij aanwendbaar. De hoogte van de 
parkeergelden verschilt per gemeente. Enige eenheid hierin wordt bereikt doordat alle 
verordeningen ter goedkeuring aan de provincie warden voorgelege. 

9.2.3 	Handhaver: Gemeente/politie 

In deze paragraaf staat de handhaving van parkeerovertredingen centraal. Gefiscaliseerde 
gemeenten hebben de bevoegdheid tot het handhaven van het niet-betalen van 
parkeerbelasting waar dat wel zou moeten. Daamaast kunnen echter nog tal van andere 
padceervoorschriften warden overtreden". Voor de handhaving van deze overtredingen is de 
gemeente niet bevoegd. De regiopolitie is voor deze laatste overtredingen de 
handhavingorganisatie. De avenge parkeerovertredingen warden in het vervolg van dit 
hoofdstuk aangeduid als: foutparkeren. Aan beide handhavers wordt aandacht besteed aan de 
hand van de volgende punten: organisatie en taken, beleidsdoelen, financien. 

9.2.3.1 Organisatie en taken 

De organisatie van de handhaving van het parkeren kan in verschillende vormen voorkomen. 
Hierbij wordt weer het eerder gebruilcte criterium 'de mate van integratie' gebruilct. De 
handhaving kan versnipperd zijn: de gemeente handhaaft het betaald parkeren (of besteedt 
dat uit) en de politic handhaaft het foutparkeren. Vaak echter wordt gebruik gemaalct van de 
getntegreerde vorm: beide soorten handhaving warden door den organismic verricht. Hierbij 
kan zowel de gemeente als de politie de uitvoerder van de handhaving zijn. Aansluitend bij 
de mogelijke organisatievormen van het parkeerbeheer ontstaat een complex systeem van 
mogelijkheden. Bij beide vonnen van beheer, kunnen alle drie de vormen van handhaving 
voorkomen: 

Geintegreerd parkeerbeheer 

Versnipperd rarkeerbeheer 
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- geintegreerde handhaving bij de politic 
- geintegreerde handhaving bij de gemeente 
- versnipperde handhaving 

- geintegreerde handhaving bij de politic 
- geintegreerde handhaving bij de gemeente 
- versnipperde handhaving 

De verschillende mogelijkheden zijn vooral van belang waar het gaat am de afstemming van 
handhaving en beheer. De verschillende vormen van de handhaving van het parkeren zullen 
afzonderlijk besproken worden. Welke vormen het meest voorkomen is niet bekend. De 
vorm die gekozen wordt hangt af van de grootte van het parkeergebied en de parkeeroverlast 
die aanwezig is. 

Fleurke, Prins, Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam 1996, pag. 45. M. Oosterdijk, 
Parkeerbelasting  de ene gemeente is de andere niet, Groningen, 1997, pag. 86-87. Informatie: informanten, 
bijlage I. 
21  Zie hierover oak paragraaf 10.2. 
22  Zie hiervoor de bijlage bij de Wet Mulder en de tarievenlijst. 
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De eerste mogelijke organisatievorm die besproken wordt is de situatie waarin de 
parkeerhandhaving geIntegreerd plaatsvindt onder verantwoording van de gemeente". 
Binnen deze dienst kunnen parkeerwachten worden aangesteld die belast zijn met het 
opleggen en innen van naheffingsaanslagen. Deze dienst van de gemeente kan tevens de 
bezwaren die bij de gemeente tegen de naheffingsaanslagen worden ingesteld afhandelen. 
Daamaast kan de dienst ook bevoegd zijn tot het aanbrengen en verwijderen van een 
wielklem of het wegslepen van en voertuig". Ambtenaren met bijzondere 
opsporingsbevoegdheid zijn onder verantwoording van het gemeentebestuur belast met de 
handhaving van het foutparkeren. Deze ambtenaren zijn hiertoe aangewezen door de officier 
van justitie. 

De handhavingstaak kan ook in versnipperde vorm voorkomen". De gemeente handhaaft het 
betaald parkeren en de politic is belast met de handhaving van het foutparkeren. De 
handhaving van het foutparkeren valt onder de algemene politietaak. De handhaving van het 
betaald parkeren kan echter ook uitbesteed worden. De gemeente huurt bijvoorbeeld een 
private instelling in om de handhaving van het betaald parkeren te doen. Het Parcon-
experiment is hier een voorbeeld van". 

De gemeente kan de handhaving van betaald parkeren uitbesteden aan de politic. De 
handhaving is clan geintegreerd bij de politie. De constructie die dan wordt gebruikt komt 
erop neer dat de gemeenten de politiesurveillance inhuren bij de politie. De gemeente betaalt 
de politic om het betaald parkeren te handhaven, op basis van een convenant. Voordeel van 
deze constructie is dat de politic tegelijkertijd ook het foutparkeren kan handhaven uit 
hoofde van haar algemene handhavingstaak". 

9.2.3.2 Beleidsdoelen 

In deze paragraaf gaat het om de beleidsdoelen ten aanzien van de handhaving van het 
parkeerbeleid. Voor de gefiscaliseerde gemeente is het belangrijkste beleidsdoel de 
regulering van het verkeer ter bevordering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid. De 
precieze beleidsdoelstellingen hangen per gemeente af van het aantal parkeerplaatsen, de 
aanwezige parkeeroverlast en de gebruiksfunctie van het gebied. De beleidsdoelen worden 
over het algemeen geformuleerd door het gewenste aantal constateringen of de hoeveelheid 
af te geven vergunningen aan te geven. Het beleidsdoel dat de politic ten aanzien van de 
parkeerhandhaving hanteert is met name veiligheid. Foutparkeren kan leiden tot onveilige 
situaties. De politic handhaaft de regels die het foutparkeren verbieden. In de pralctijk wordt 
door de regiopolitie opgetreden bij foutparkeren wamieer een onveilige situatie ontstaat. Dit 
gebeurt vaak naar aanleiding van klachten van burgers." De parkeerhandhaving heeft niet de 
prioriteie. D:t geldt alleen wanneer geen aparte parkeerhandhavingsafdeling is opgericht. 
De uitwerking van de beleidsdoelen vindt vaak plaats aan de hand van de aantallen te 

23  Deze vorm komt het meest voor in gemeente met gefiscaliseerde handhaving. Dit bleek uit interviews met de 
inforrnanten. Een lijst van geInterviewde personen staat in bijlage 1. 
24  Deze situatie bestaat in de gemeente Amsterdam. De hoofdlijnen van het beleid worden gemaakt door een 
gemeentelijk beleidsambtenaar. De dienst Stadstoezicht levert een beheer- en handhavingspakicet op basis van 
een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie met de gemeente. 
25  In veel Ideine gemeenten is dit het geval. Het aantal betaalde parkeerplaatsen is dermate !dein dat een aparte 
dienst geen optic is. Ook bestaan vaak geen grote parkeerproblemen. 
26  In casu werd ook de handhaving van foutparkeren uitbesteed. Dat is nu met meer mogelijk. Tweede Kamer der 
Staten Generaal, vergaderjaar 1994-1995, 22 383, nr. 5, 8 en Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 
1996-1997, 24 225, nr. 9. 
27  Deze vorm komt voor in de gemeente Groningen en de gemeente Utrecht. De afspraken hebben geresulteerd in 
de oprichting van een parkeerpolitie binnen het algemene politiekorps. 
28  Vissers, Zeilstra, Fokkema, De politieverkeerstaak na de reorganisatie, Traffic Test, 1995. Fleurke, Prins, 
Hu1st, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam, 1996, pag. 34. Informatie van de informanten, bijlage 
1. 

Vissers, Zeilstra, Fokkema, De politieverkeerstaak na de reorganisatie, Traffic Test, 1995. Fleurke, Prins, 
Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam, 1996, pag. 34. 
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behalen constateringen. Is bij de politie een aparte parkeeipolitie ingericht, of bij de 
gemeente een aparte handhavingsdienst, dan zullen de doelen van gemeente en regiopolitie 
minder ver uiteenliggen. We! S het accent verschillen, athankelijk van de uitvoerende 
instantie. 

De financien rond de handhaving van het parkeren staan centraal in deze paragraaf. Wie 
betaalt bijvoorbeeld de handhaving en wat gebeurt er met de boeteopbrengst? Ook is van 
belang uit welke bron de handhaving gefinancierd wordt. In de financiering van de 
handhaving van het parkeren kan een financiele prildcel aanwezig zijn. Naast financiale 
priklcels bestaan ook andere prikkels tot handhaven, bijvoorbeeld door contractafspraken of 
toezichtshandelingen. Deze prildcels komen bij de verschillende vergelijkingspunten aan de 
orde. 

Een financiele prikkel in de handhaving van het betaald parkeren met gefiscaliseerde 
afdoening lijkt aanwezig te zijn. Inuners, de opbrengsten uit de naheffingsaanslag komen ten 
goed van de gemeente. \To& de fiscale afdoening, vloeiden ook deze opbrengsten in de 
Rijkskas. Bij de invoering van de Wet gemeenschappelijke regelingen parkeerbelasting is 
dan ook bedacht dat dit verlies voor het Rijk gecompenseerd wordt door middel van een 
korting op het Gemeentefonds m . Daarbij moet aangetekend worden dat de opbrengst uit 
naheffing beperkt is. Immers de naheffing bestaat uit een uur parkeerbelasting" en de kosten 
van het opleggen van de naheffingsaanslag". Deze kosten zijn gebonden aan een maximum. 
Feitelijk kan een gemeente dus geen winst halen uit het opleggen van een naheffingsaanslag. 
De enige opbrengst uit de naheffingsaanslag is de betaling van de achterstallige 
parkeerbelasting. Voor het overige vormt de naheffingsaanslag een kostendoorberekening. 
Een prildcel is aanwezig, immers door veel te controleren, kan de gemeente achterstallige 
belasting ontvangen. Ook werkt de handhaving preventief. Doordat meer gehandhaafd 
wordt, zullen de weggebruikers eerder betalen op een parkeerplaats waar dat moet, het 
zogenaamde generaal preventie effect. Hierdoor stijgen de primaire inkomsten uit de 
parkeerbelasting. 

De opbrengst van de mulderbonnen voor het foutparkeren komt ten goede aan het Rijk. Het 
nut dat de gemeente hieraan ontleent is de bevordering van de bereikbaarheid en veiligheid 
in de gemeente. Een directe financiele prikIcel ontbreelct. Wie de kosten van de handhaving 
van deze feiten draagt, verschilt per gemeente. Indien de gemeente de fiscale handhaving 
zelf verricht of heeft uitbesteed aan een private instantie, heeft zij met handhaving van het 
foutparkeren niets te malcen. Indien is uitbesteed aan de politic, staat vaak in het contract wie 
welke kosten draagt 34 . Dit is niet altijd even goed geregeld en laat zich ook lastig regelen, 
sommige gemeenten ervaren een onevenredige lastenverdeling terwij1 weinig invloed op de 
tijdsbesteding van de parkeerwachten uitgeoefend kan worden 35 . Hierbij speelt tevens het 
probleem van de definitie van fiscale handhaving. De gemeenten hanteren vaak de nauwe 
definitie: alleen de overtredingen van het betaald parkeren. De politic voegt aan deze 
definitie toe: ook de mulderbonnen in gebieden waar fiscale handhaving plaatsvindt, want 
als deze niet bekeurd worden, parkeert men niet in de betaalde valdcen, maar fout. Door 

Vissers, Zeilstra, Fokkema, De politieverkeerstaak na de reorganisatie, Traffic Test, 1995. Fleurke, Prins, 
Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam, 1996, pag. 34. Zie ook de informanten, bijlage 1. 
31  Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19405, nr. 3 
32  Tenzij aannemelijk is dat het voertuig langer beef% geparkeerd, artikel 234 lid 4 Gemeentewet. 
33  Artikel 234 lid 6 Gemeentewet. 
34  Vaak worden uren handhaving ingehuurd. 
35  Fleurke, Prins, Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam 1996, hoofdstuk 5 en via de 
informanten, bijlage 1. 
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mulderbonnen uit te delen; wordt een beter betaal gedrag gestimuleerd. Indien de 
han.dhaving door de gemeente plaatsvindt spelen deze problemen minder 36. 

Uit onderzoek is gebleken dat in gemeenten met betaald parkeren de kosten van handhaving 
gedekt worden uit de verhoogde opbrengsten van de primaire parkeerbelasting". Het 
systeem van beheer functioneert kostendeldcend. Ook de handhaving financiert zichzelf, 
immers in de naheffingsaanslag zijn kosten voor handhaving doorberekenc1 38 . De additionele 
opbrengsten uit de parkeerbelasting kunnen het gehele parkeerbeleid financieren. Vaak kan 
zelfs een gematigde winst geboekt worden. Immers de handhaving van het foutparkeren valt 
onder de basispolitiezorg, hiervoor ontvangen zij een algemeen budget. Opbrengsten uit de 
handhaving zijn niet voor de politic, maar vallen toe aan het Rijk en het gemeentelijk 
parkeerbedrijf. Degene die de kosten draagt, geniet niet van de opbrengst. 

Het CJIB verzorgt voor 9 gemeenten de inning van de naheffingsaanslagen (fiscale 
handhaving). Deze organisatie int alleen als de gemeente kan garanderen dat het 
dwangtraject, indien nodig, helemaal wordt uitgevoerd. De meeste gemeenten houden de 
inning van de naheffingsaanslagen in eigen hand. De gemeenten kunnen de inning van de 
naheffingsaanslagen zelf zeker stellen door een wielklem aan te brengen. Deze wordt pas 
verwijderd als de naheffingsaanslag is voldaan. De kosten van het aanbrengen en 
verwijderen van de wielklem kunnen op de overtreder worden verhaald. In geval van een 
onveilige situatie (door foutparkeren) kan de gemeente bestuursdwang toepassen in de vorm 
van een wegsleepregeling. Ook de kosten voor het wegslepen lumen op de overtreder 
worden verhaald. Voor de mulderbonnen voor het foutparkeren is het CJIB de innende 
instantie. 

9.2.4 	Vergelijkingspunten huidige situatie 

In deze paragraaf worden de vergelijkingspunten besproken voor de huidige situatie. Aan de 
orde komen de vergelijkingspunten: aansturing van de handhavende organisatie, 
verantwoording aan de burger (toezicht op de handhaver), deskundigheid van de organisatie, 
deskundigheid ten aanzien van de handhaving (hoofdgroep kwaliteit ten aanzien van de 
handhaving), aanwezige mogelijkheden voor effectiviteit en doelbereiking, afstemming van 
beheer en handhaving, handhavingsniveau (hoofdgroep handhavingsprestatie) en de 
totaaleffecten. Bij de bespreking van ieder vergelijkingspunt wordt eerst aangegeven wat 
onder het betreffende punt wordt verstaan. Vervolgens wordt aangegeven hoe het punt in de 
huidige situatie bestaat. 

9.2.4.1 Aansturing van de handhavende organisatie 
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De aansturing van de handhavende organisatie wordt op drie punten gemeten: de 
beslisbevoegdheid, de mogelijkheid tot financiele aansturing en de controle over informatie. 
Indien het verantwoordelijk orgaan deze bevoegdheden heeft, kan het orgaan de 
handhavende organisatie aansturen. Bij de vorige variant (A) werd op deze plants de exteme 
aansturing van de handhaver besproken. Omdat in deze variant een gedecentraliseerd 
overheidslichaam centraal staat, zal de nadruk liggen op de aansturing van het handhavende 
onderdeel van de gemeente, door de gemeente. Het Rijk heeft hierop weinig tot geen 
invloed, en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 

36  Fleurke, Prins, Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam 1996, hoofdstuk 5 en via de 
informanten, bijlage 1. 
37  Fleurke, Prins, Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam 1996, pag. 45. M. Oosterdijk, 
Parkeerbelasting 	 de ene gemeente is de andere niet, Groningen, 1997, pag. 86-87. 
38  Fleurke, Prins, Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam 1996, pag. 45. M. Oosterdijk, 
Parkeerbelasting  de ene gemeente is de andere niet, Groningen, 1997, pag. 86-87. Ook via de informanten, 
bijlage 1. 
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Beslisbevoegdheid 
De beslisbevoegdheid komt het eerst aan de orde. Van belang is wie beslisbevoegdheid heeft 
over de inzet van mensen en middelen. Zoals al uit voorgaande naar voren kwam, zijn er drie 
manieren waarop de handhaving kan worden voimgegeven. De handhaving kan bij de 
gemeente of bij de politic geplaatst worden". Daamaast is de mengvonn mogelijk, waarin de 
gemeente het betaald parkeren handhaaft en de politic het foutparkeren. 

De situatie waarin de regiopolitie belast is met de handhaving komt eerst aan de orde. De 
uitvoering van de handhaving is uitbesteed aan de politic, de gemeente is echter 
beleidsverantwoordelijk. De uiteindelijke verantwoordelijke voor het betaald parkeren is de 
gemeente. Voor het foutparkeren is de politie verantwoordelijk. Vaak staan in het afgesloten 
convenant alleen hoofdlijnee. In gevallen waarin de overlegsituatie niet goed loopt, 'can de 
gemeente weinig invloed uitoefenen op de uitvoerder. Verloopt het overleg wel soepel, dan 
kan de gemeente meer invloed uitoefenee. 

De situatie waarin de gemeente beleidsverantwoordelijk is, is een volgende mogelijke 
organisatievorm. In deze situatie kan het gemeentebestuur beslissen over de inzet van 
mensen en materiaal. De bevoegdheid hiertoe is echter niet geheel ongedeeld. De 
ambtenaren die belast zijn met de handhaving van het foutparkeren bezitten bijzondere 
opsporingsbevoegdheid. Hierdoor kan (fonneel) de officier van justitie met betrekking tot 
deze mensen beleidsregels stellen". Uit onderzoek blijkt dat deze vorm tot tevredenheid van 
de betroldcenen werkt". 

Wanneer gekozen wordt voor de mengvorm, zijn er twee aansturende instanties. De 
regiopolitie wordt bestuurd door het regionaal college", waar gezag en beheer bijeenkomen. 
De districten hebben eigen zeggenschap over de inzet van mensen en middelen". Deze 
zeggenschap dient echter wet uitgevoerd te worden binnen het door het regionaal college 
vastgestelde beleidsplan. De beslisbevoegdheid ligt daannee bij het regionaal college. In dit 
college zijn de korpsbeheerder, de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie 
vertegenwoordigd. De officier is gezagdrager voor wat betreft de strafrechtelijke 
handhaving, de burgemeester is gezagdrager voor wat betreft de handhaving van de openbare 
orde, de korpsbeheerder kan besluiten weigeren uit te voeren vanwege beheersmatige 
redenen. Het regionaal college houdt zich voomamelijk bezig met het management ten 
behoeve van de regio. In het driehoeksoverleg per district wordt een gedetailleerder beleid 
(gezag) gevoerd en komen vooral gezagsvraagstukken aan de orde. De aansturing via de 
beslisbevoegdheid ligt daannee gecompliceerd. Dit blijkt ook uit de literatuur". Voor de 
gemeente geldt hetgeen hierboven is gezegd. In de situatie waarin de handhaving is 
versnipperd, zijn er dus twee verschillende handhavers, met ieder bun eigen bevoegdheden. 

Financiele aansturing 
Het tweede element dat bepalend is voor de aansturing is de financiele aansturing. Hierbij 
gaat het om wie de kosten draagt en hoe de financiering verloopt. In het geval dat de 
regiopolitie belast is met de handhaving, wordt de parkeerpolitie door de gemeenten 
betaalcr. De politie handhaaft het parkeren immers op verzoek van de gemeente. De manier 

39  M. Oosterdijk, Parkeerbelasting 	 de ene gemeente is de andere niet, Groningen, 1997, pag. 88. Fleurke, 
Prins, Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, 1996, pag. 25-32. 
40 Informatie: informanten, bijlage 1. 
4  Informatie: informanten, bijlage 1. 
' Artikel 3 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. 
43  Fleurke, Prins, Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, 1996, pag. 27. 
44  Artikel 30 politiewet 1993. 
49  Artikel 36 lid 2, Politiewet 1993. 
46  J. de Ridder, De externe besturing van de politic over belemmeringen voor een integrale besturing van de 
regiokorpsen, in: Beleidswetenschap, 1999-3. 

Dit is de praktijk in die situatie, vaak vastgelegd in een convenant. Formed kan het regionaal college ook 
besluiten om een deel van het politiegeld hiervoor aan te wenden. 
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waarop dit geregeld is, hangt af van de inhoud van het gesloten contract. Hetzelfde geldt 
voor de situatie waarin de handhavingsdienst onder de gemeente geplaatst is. 

Wanneer gekozen wordt voor de mengvonn geldt, voorzover de gemeente belast is met de 
hanclhaving, dat het parkeren onder de eigen huishouding valt en dat de aansturing direct is. 
Voorzover de politie de handhaving uitvoert geldt echter iets anders. De politiekorpsen 
krijgen een bepaald budget toegewezen op grond van een algemene verdeelsleutel. Daamaast 
krijgen de korpsen voor speciale taken gelabelde budgetten. Parkeren valt onder de algemene 
basispolitiezorg, en kent geen speciaal budget. Voor besteding van het geld is toestemming 
nodig van het regionaal college. Aparte sturing op parkeergelden is dan niet mogelijk, vaalc 
is het geen aparte begrotingspost. 

Controle over informatie 
Tot slot is een element van aansturing de controle over inforrnatie. Hierbij gaat het om de 
plicht tot verslaglegging en de aanwezige sanctiemogelijkheden. Indien de politie belast is 
met de totale uitvoering van de handhaving van het parkeren, staat de verantwoordingsplicht 
in het convenant. Indien de gemeente betaalt voor de handhaving, dient de politie 
verantwoordelijkheid af te leggen aan de gemeente over de taakuitvoering. De vonn waarin 
dit gebeurt staat in het convenant. Een sanctie kan zijn dat bij ontevredenheid met het 
resultant: het convenant zal niet verlengd zal worden. Wanneer de gemeente belast wordt 
met de handhaving, ziet de situatie er anders uit. Het gemeentebestuur zal in het jaarverslag 
van de gemeente verantwoording moeten afleggen aan de raad. Binnen deze rekening zal 
ook het parkeren zijn opgenomen. Er is dan geen exteme instantie waaraan verantwoording 
afgelegd moet worden. Het mechanisme van de ambtelijke loyaliteit is werkzaam, daarbuiten 
zijn geen sanctiemiddelen. Indien gekozen wordt voor uitbesteding zal de manier van 
verantwoorden in het contract staan. De sanctie die dan volgt is het verbreken van het 
contract. Het hangt af van de prioriteit die het verantwoordelijke bestuursorgaan geeft aan de 
terugkoppeling, of de informatieverstreklcing een sturende werking heeft. 

Wanneer gekozen wordt voor de mengvorm geldt voor de politie het systeem van 
verantwoording dat voor het gehele korps geldt. De korpsbeheerder is verantwoording 
schuldig aan het regionaal college". De korpsbeheerder is eindverantwoordelijk voor de 
uitvoering van het beleidsplan. Het college stelt ieder jaar de organisatie, forrnatie, 
begroting, jaarrekening, beleidsplan en jaarverslag vast". Daartegen kan de korpsbeheerder 
in beroep gaan bij de commissaris van de Koningin. De korpsbeheerder dient de stukken in 
overeenstemming te brengen met het besluit van de procureur generaal en de commissaris 
van de Koningin. Daarnaast bestaat geen sanctiemogelijkheid. Voor de gemeente geldt 
hetgeen bovenstaand is beschreven. Twee gescheiden systemen bestaan clan naast elkaar. 

9.2.4.2 Verantwoording aan de burger 

Om de lijn van verantwoording aan de burger te bezien, wordt gelet op de democratische 
afstand van de handhaver tot de burger. Gezocht wordt naar het eerste democratisch gekozen 
lichaam binnen of in de aansturing van de organisatie. 

In het geval dat de regiopolitie belast is met de handhaving net de keten er als volgt uit: 

Parkeerwacht 

48  Artikel 30 Politiewet 1993. 
49  Artikel 31 Politiewet 1993. 

Districtspolitie Driehoeksoverleg 
waarin 
burgemeester 

Gemeenteraad 
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Het aantal schakels is 3. Het eerste vertegenwoordigende lichaam is de gemeenteraad 
waaraan de burgermeester als orgaan dat verantwoordelijk is voor de openbare orde in het 
openbaar verantwoording aflegt. 

De keten in het geval dat de gemeente belast is met de handhaving ziet er als volgt 

Parkeerwacht Parkeerdienst 

9.2.4.3 Deskundigheid van de organisatie 

Gemeentebestu ur 

50 Dit is bijvoorbeeld in Amsterdam bij de dienst Stadstoezicht aan de orde 
51  Dit is bijvoorbeeld het geval in de gemeente Groningen. 
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Gemeenteraad 

Het aantal schakels is drie. Alle schalcels in de keten vinden plants binnen dezelfde 
organisatie. De verantwoording aan de burger verloopt in dit geval meer democratisch dan in 
het geval waarin de politic de handhaving van het parkeren verricht. burners de 
burgemeester die dan verantwoording aflegt aan de gemeenteraad is benoemd, terwijI de 
wethouder in de situatie waarin de gemeente de handhaving verricht, gekozen is. 

Ook in het geval van uitbesteding is het aantal schakels drie. De parkeerdienst is dan geen 
gemeentelijke dienst, maar een private instelling. De gemeente blijft echter verantwoordelijk. 
Er zijn dan meerdere uitvoerders en de schakels bevinden zich niet alle binnen dezelfde 
organisatie. De verantwoording aan de burger wordt daardoor complexer. 

In deze paragraaf komt de deskundigheid van de handhavende organisatie ten aanzien van de 
parkeerhandhavingstaak aan de orde. De betroldcen handhavende organisaties zijn de 
gemeente en de politie. Eventueel zou de handhaving uitbesteed kunnen worden aan een 
particuliere organisatie. Bij de bespreking worden de verschillende mogelijke 
organisatievormen als uitgangspunt genomen. De deskundigheid van de organisatie wordt 
bezien aan de handhaving van de volgende elementen: de prioriteit van de handhavingstaak, 
de ervaring met de handhavingstaak en de afstemming van de handhavingstaak op de andere 
taken (qua aard). 

In de geintegreerde variant is er sprake van een parkeerdienst die handhavingstaken op zich 
neemt. Het gaat hierbij om de handhaving van het betaald parkeren. De handhaving van 
foutparkeren wordt niet door gemeenteambtenaren uitgevoerd, mar door (bijzonder) 
opsporingsambtenaren. Het is echter mogelijk om deze ambtenaren organisatorisch onder te 
brengen bij gemeentelijke parkeerdiene. De parkeerdienst wordt ingesteld om het 
parlceerbeleid uit te voeren. De dienst is gericht op het parkeren. De organisatie heeft als 
kemtaak het parkeren, en het parkeren heeft daannee prioriteit. Indien de parkeerdienst 
onder de politic valt, past de aard van de parkeerhandhavingstaak bij de aard van de overige 
handhavingtaLen (punitief). Ook is ervaring met handhaving ruimschoots aanwezig. Indien 
de parkeerdienst onder de gemeente valt, lijkt dit niet op te gaan. De gemeenten hebben 
immers vooral voorzieningscheppende taken, en reparatoire handhavingstaken. De punitieve 
verkeershancihavingstaak lijkt van andere aard te zijn. Met deze taak hebben de gemeente 
echter al enige tijd ervaring. Ten aanzien van het handhavingsgebied, het parkeren, hebben 
de gemeenten ervaring. De gemeente mag deskundig geacht worden ten aanzien van het te 
handhaven gebied. 

In de versnipperde variant zijn de verschillende beheer- en handhavingstaken verspreid over 
de verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie, of uitbesteed aan andere 
instellingee. Zowel de verschillende beheerstaken als de handhavingstathc zijn geintegreerd 
in de gemeentelijke organisatie of uitbesteed aan de politie of private instellingen. Hierdoor 
zijn de taken opgedeeld in kleine eenheden die binnen een andere eenheid worden ingepast. 
Bijvoorbeeld: de afdeling belasting van de gemeente doet de inning van de parkeerbelasting, 
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en de andere gemeentelijke belastingen. De taak wordt hiermee nevengeschikt aan de andere 
taken van de organisatie. Of de taak toch prioriteit krijgt binnen de verschillende 
organisatieonderdelen hangt af van de omvang van de parkeertaak. Dit verschilt per 
gemeente. De politie is in deze situatie belast met de handhaving van het foutparkeren. Bij de 
politie is de verkeerstaak onderdeel geworden van de algemene politietaalc.. De specialisatie 
rond het verkeer is recentelijk afgenomen. Onderzoek wijst dan ook uit dat aan het verkeer, 
en daarmee aan het parkeren minder aandacht wordt besteed dan voor de reorganisatie". Bij 
de politie heeft de handhaving van het foutparkeren geen prioriteit. Gezien de terugkerende 
lange termijn golfslagen in het beleid mag worden verwacht dat vroeg of laat er weer wat 
meer aandacht zal komen voor het verkeer. 

9.2.4.4 Deskundigheid ten aanzien van handhaving 
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De deskundigheid van de handhaver op het gebied van het parkeren wordt afgeleid uit de 
ervaring die de organisatie heeft met handhaving. Daamaast zijn ook de eisen die aan de 
handhavende medewerkers kunnen worden gesteld van belang. De huidige situatie kent twee 
handhavende instanties op het gebied van het parkeren: de gemeente die het fiscaal parkeren 
handhaaft en de politie die het foutparkeren handhaaft. Eerst komt de ervaring van beide 
organisaties met handhaving aan de orde, vervolgens de eisen die aan het personeel kunnen 
worden gesteld. 

De politic is een organisatie die opgericht en van oudsher ingesteld is op handhaving". Sinds 
1987 is in de Gemeentewet mogelijk gemaakt dat de gemeenten parkeerbelasting kunnen 
heffen54. De gemeenten voeren ook handhaving uit voor de andere gemeentelijke 
belastingen. In dat opzicht zou gezegd kunnen worden dat de gemeenten enige ervaring met 
de handhaving hebben. De handhaving van het niet-betalen van de parkeerbelasting wordt 
aangepast aan de vorm van het heffen van de parkeerbelasting (parkeermeters, 
vergunningen). 

Binnen het gemeentelijk gebied bestaan twee handhavers, met ieder hun eigen taakgebied. 
De politie handhaaft het foutparkeren, de gemeente het betaald parkeren. Bij het betaald 
parkeren gaat het om het niet-betalen van een parkeerbelasting. Bij het foutparkeren gaat het 
om de overtreding van normen uit de Wet Mulder. Aan de handhavers van de verschillende 
soorten overtredingen kunnen daarom verschillende eisen worden gesteld. Foutparkeren is 
als feit opgenomen in het RVV. De handhaving van feiten die in het RVV zijn opgenomen 
gebeurt via de 'mulderiaanse weg' op basis van de WAHV". Zoals reeds bij de behandeling 
van de vorige variant duidelijk werd, is voor de handhaving van deze feiten geen 
opsporingsbevoegdheid nodig op grond van de Wet Mulder'. Voor het handhaven van de 
Wet Mulder i3 op grond van hoofdstuk 5 van de Awb vereist dat de handhavende ambtenaar 
is aangewezen als toezichtambtenaar". Deze aanwijzing gebeurt in het BAHV. In dit besluit 
worden ambtenaren met algemene opsporingsbevoegdheid en ambtenaren met bijzondere 
opsporingsbevoegdheid aangewezen". Om de Wet Mulder te handhaven is geen 
opsporingsbevoegdheid vereist, maar door het besluit waarin de ambtenaren die mogen 
handhaven worden aangewezen", kunnen slechts ambtenaren met opsporingsbevoegdheid 
aangewezen worden om de Wet Mulder te handhaven. Wanneer parkeercontroleurs belast 

52  Visser, Zeilstra en Fokkema, De poltieverkeerstaak na de reorganisatie, 1995, Traffic Test. Eenzelfde beeld 
komt naar voren uit de recente politic evaluatie (1998). 
53  Elzinga, Van Rest en De Valk, Het Nederlandse politierecht, Zwolle, 1995, pag. 9-33. 
54  Artikel 225 Gemeentewet. 
55  VNG, Parkeerbeheer loont, Den Haag, 1997,pag. 43 
56  Zie hiervoor paragraaf 6.2.2.2. 
57  Artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht. 
58  Artikel 2 Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. 

Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, besluit van 29 juli 1994. 
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zijn met mulderbevoegdheid, krijgen zij een speciale opleiding om de 
opsporingsbevoegdheid te verkrijgen 6°. 

De handhaving van het betaald parkeren is een bevoegdheid van burgemeester en 
wethouders van de gemeente. Deze bevoegdheid is geattribueerd aan 
gemeenteambtenaren". Parkeercontroleurs die belast zijn met het opleggen van de 
naheffingsaanslagen dienen dus gemeenteambtenaar te zijn. De medewerkers die belast zijn 
de met handhaving van het betaald parkeren krijgen een speciale opleiding. Gemeenten 
kunnen ervoor kiezen om het betaald parkeren niet via de fiscale weg af te handelen, maar 
via de administratiefrechtelijke weg. De Wet Mulder is dan van toepassing, en de politie is 
bevoegd om de handhaving te doen. Vaak zijn bij de handhaving van parkeren twee soorten 
controleurs betroldcen. Afhankelijk van de gekozen organisatievorm worden de 
handhavingsmedewerkers ondergebracht bij gemeente, politic of een particuliere instelling". 
Het felt dat parkeercontroleurs een opleiding hebben gevolgd tot bijzonder 
opsporingsambtenaar, brengt een hogere looninschaling met zich mee. De opleiding bestaat 
uit algemeen theoretische vakken. Elke vijfjaar moet opnieuw examen worden afgelegd. De 
opleiding is vrij algemeen, omdat verschillen bestaan in de functie waarvoor de 
opsporingsbevoegdheid nodig is. Daarom is naast de algemene opleiding, een aantal jaren 
geleden een aparte opleiding opgericht tot parkeercontroleur in Vaassen. De opleiding gaat 
uit van de Stichting Landelijke Opleiding Politic. Veel gemeenten leiden bun 
parIceercontroleurs intern op. De opleiding tot parkeercontroleur is gericht op de pralctijr. 
De parkeercontroleurs verdienen in loonschaal 5. De startende controleurs beginnen vaalc in 
een lagere loonschaal (3). De parkeercontroleurs worden op hetzelfde niveau ingeschaald als 
de politieassistenten. Het aantal controleurs dat nodig is, verschilt per gemeente en hangt af 
van het aantal parkeeiplaatsen en de parkeeroverlast. 

9.2.4.5 Aanwezige mogelijkheden voor effectiviteit en doelbereiking 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de effectiviteit van de parkeerhandhaving. 
Afstemming van de bevoegdheden tot handhaving van de verschillende parkeerfeiten leidt 
tot het beste resultant". In de optimale situatie zijn de bevoegdheden dus in den hand. Indien 
de bevoegdheden verdeeld zijn, zal afstemming nodig zijn, een sub-optimale situatie. 

In het geval dat wordt gekozen voor een geintegreerde handhavingsdienst onder aansturing 
van de regiopolitie, liggen beide bevoegdheden bij de geintegreerde dienst. De onbezoldigde 
gemeenteambtenaren zijn bevoegd om de handhaving van het betaald parkeren te verrichten. 
De bijzonder opsporingsambtenaren handhaven het foutparkeren. Ten aanzien van de 
bijzonder opsporingsambtenaren kan de officier van justitie beleidsregels stellee. De 
bevoegdheid 'igt dus voor een groot deel, maar formed l niet geheel in dezelfde hand. Wordt 
de handhavingsdienst geintegreerd vormgegeven bij de gemeente, dan ontstaat hetzelfde 
beeld. De gemeente lijkt beide bevoegdheden te bezitten, maar afstemming dient plants te 
vinden met de officier van justitie. 

66  De politieopleiding leidt tot een algemene opsporingsbevoegdheid, de bijzondere opsporingsbevoegdheid 
wordt verkregen door de hiervoor bestemde cursus van Stichting Landelijke Opleiding Politic te volgen. 
61  Artikel 231 Gemeentewet. 
62  Artikel 232 Gemeentewet. Hierover staat meer in paragraaf 102.1.1. 
63  In Amsterdam bijvoorbeeld is een gemeentelijke dienst Stadstoezicht. Deze dienst concurreert met andere 
aanbieders op het gebied van parkeren. Voor een groot deel van de parkeerruimte in de stad Amsterdam verzorgt 
de dienst Stadstoezicht het beheer en de handhaving. De dienst heeft twee groepen controleurs in dienst: een 
groep ambtenaren van de gemeente voor de handhaving van het betaald parkeren en een groep bijzondere 
opsporingsambtenaren voor de handhaving van het foutparkeren. Beide bevoegdheden kunnen gecombineerd 
worden. De bijzonder opsporingsambtenaren worden dan aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar. 
64  Infortnatie: informanten, bijlage 1. 

Vergelijk Klok en Van den Doelen, Overheidsbeleid, 1998, voor het belang van een uitgekiende 
instrumentenmix. 
66  Artikel 3 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. 
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Wordt gekozen voor een versnipperde parkeerorganisatie, dan ziet de situatie er anders uit. 
Indien de gemeente de handhaving zelf doet, of uitbesteedt aan een private instelling, dan 
hebben de parkeerwachten enkel de bevoegdheid tot het constateren van niet betaald 
parkeren op plaatsen waar dit wel zou moeten. De politic is in die situatie bevoegd om het 
foutparkeren te constateren. De bevoegdheden zijn daarmee verdeeld over twee instanties. 
Om een goede afweging te lcunnen maken over de handhaving van parkeerovertredingen zou 
overleg moeten plaatsvinden tussen politic en gemeente. 

Om jets over de doelbereiking, of althans de mogelijkheid om het doel te bereiken, te kunnen 
zeggen, moet duidelijk zijn welke doelen in het parkeerbeleid aan de orde zijn, en welke 
doelen de verschillende handhavingorganisaties hanteren. Het algemene doel van het 
parkeerbeleid is bereikbaarheid/leefbaarheid (paragraaf 9.2.2.2). Indien gekozen is voor een 
geintegreerde handhavingsdienst bij de politic, geldt het doel dat de politic hanteert. Zoals uit 
paragraaf 9.2.3.2 blijkt, is dit de veiligheid. Is echter sprake van een geIntegreerde 
handhavingsdienst, dan zullen de doelstellingen minder ver uiteenliggen. Is gekozen voor 
een handhavingsdienst bij de gemeente, dan is dit probleem niet aanwezig. Bereikbaarheid 
en leefbaarheid zullen dan de hoofddoelen zijn. 

9.2.4.6 Afstemming van beheer en handhaving 

De situatie van parkeerbeheer en parkeerhandhaving is complex, doordat de beheerder een 
handhavingstaak kan hebben. Ook komt uitbesteding van de taken voor. In het navolgende 
komen de verschillende mogelijkheden aan de orde. De afstand tussen beheerder en 
handhaver wordt gemeten aan de hand van de taaktoewijzing van de beleidsmaker aan de 
uitvoerder. Naast de afstand tussen parkeerbeheerder en handhaver is ook de mate van 
beleidsvrijheid van belang. Hiervoor wordt gelet op de mate van decentralisatie. 

De afstemming tussen beheerder en handhaver verschilt naar de organisatievormen waarin 
beheer en handhaving worden ingericht. Zoals al eerder aangegeven bestaan voor de 
beheersorganisatie twee vormen, en voor de handhavingsorganisatie drie vonnen. De ketens 
worden bezien op het niveau van de uitvoering. De eerste keten die aan de orde komt is de 
situatie waarin de beheersorganisatie geintegreerd is binnen de gemeente en de 
parkeerhandhaving geintegreerd is bij de gemeente. 

De keten ziet er dan als volgt uit: 

Handhaving 
afdeling betaald 
parkeren 

Parkeerdienst 

De keten ziet er als volgt uit: 
Beheersdienst 	Gemeente 
gemeente 

Politie 

Parkeer 
beheer 
afdeling 
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De keten bestaat uit twee schakels, binnen dezelfde organisatie. Indien de handhaving niet 
bij de gemeente, maar bij de politic is geplaatst, ontstaat een langere keten (3 schakels). 
Bovendien dient een stap te worden gemaalct naar een andere organisatie. Ook uitbesteding 
van de handhaving van het betaald parkeren aan de politic leidt tot de tweede keten. 

Pakeerpolitie 

Indien de handhaving versnipperd is en het beheer geintegreerd, ontstaat een ingewikkelde 
keten. De gemeente voert dan (al dan niet uitbesteed) het ene deel van de handhaving uit en 
de politic een ander deel. Ook als het beheer versnipperd is (al dan niet uitbesteed) en de 
handhaving versnipperd, treedt dezelfde keten op. De actoren die aan de keten deelnemen 
verschillen dan. 
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De keten ziet er als volgt uit: 

Handhavers 
regiopolitie 
foutparkeren 

Hand havers 
particuliere 
instelling/ 
gemeente 
Betaald 
parkeren 

1-1101 Regiokorps 

9.2.4.7 Handhavingsniveau 

Particuliere 
instelling/ 
gemeente 

11■1 

Gemeente/ 4— Parkeerbeheer 
particuliere 	afdeling gemeente/ 
instelling 	partici:there 

Stelling 

Variant B, Bestuurlyke aspecten 

De keten (bestaande uit vijf schakels) is in de versnipperde situatie complex. In de eerste 
plaats is een complicerende factor aanwezig door het aantal actoren die bij de afstemming 
betrolcken zijn. Een tweede complicerende factor is dat de handhavingsbevoegheid verdeeld 
is (foutparkeren/betaald parkeren"). Een derde complicerende factor wordt gevormd door de 
stap naar een andere organisatie die deze keten vergt. In het geval dat de gemeente zelf de 
handhavingstaalc voor betaald parkeren ter hand neemt, valt er een schakel weg. 

De mate van beleidsvrijheid is van belang voor de afstemming tussen de beheerder en de 
handhaver'. Bezit de organisatie zelfstandigheid tot handelen, dan zal de afstemming soepel 
verlopen. Wanneer de werkkaders strilcter zijn, heeft de uitvoerende organisatie minder 
speelruimte. Hiervoor wordt gelet op de mate van decentralisatie van de betroldcen 
organisaties. De gemeente is een territoriaal gedecentraliseerd overheidsorgaan. Het parkeren 
binnen de gemeente behoort tot de eigen huishouding. Op dit terrein is beleidsvrijheid voor 
de gemeente in mime mate aanwezig. De parkeerbelastingverordening die de gemeente 
maalct voor het fiscaal parkeren, dient echter goedgekeurd te worden door de minister van 
Binnenlandse Zaken, via Gedeputeerde Staten". Hierbij zal het gaan om een marginale 
toetsing. In het geval dat de handhaving van het betaald parkeren wordt uitbesteed aan een 
private instelling, bezit deze instelling geen beleidsvrijheid. De beleidsvortning rond de 
handhaving van het betaald parkeren kan immers niet uitbesteed worden. 

De regiokorpsen zijn publiekrechtelijke lichamen. Dit is een vorm van functionele 
decentralisatie. Daamaast kunnen de korpsen territoriaal gedecentraliseerd zijn, in districten. 
Ook bij de regiokorpsen is daannee sprake van beleidsvrijheid. Het beleidsplan voor het 
regiokorps wordt vastgesteld door het regionaal college 70. Dit overleg bestaat uit de 
hoofdofficier van justitie en de burgemeesters in de regio. Ook de korpsbeheerder heeft 
zitting in dit college. Beide handhavende instanties (gemeente en politie) hebben de 
bevoegdheid om in overleg en afstemming zelfstandig te handelen. Beide bezitten echter 
beperkte beleidsvrijheid. 

Het handhavingsniveau kan worden omschreven als het aantal constateringen die door een 
bepaalde handhavingsinspanning bij een bepaalde wijze van financieren wordt bereikt. De 
constateringen kunnen worden opgedeeld in constatering van ovextreding van het betaald 
parkeren en constatering van foutparkeren. Het onderscheid technische registratie en 
staandehouding is bij deze variant minder van belang. Omdat er zoveel verschillende 
mogelijke vonnen mogelijk zijn, kunnen over het aantal constateringen en de daarvoor 

67  In Hoofdstuk 10 komen de verschillende systemen uitgebreid aan de orde in paragmaf 10.2. 
" J. de Ridder, De integrale milieuvergunning: Instilutioneel kader voor creatief milieubeleid, in: 
Beleidswetenschap, 1999-1. Hierin wordt onder andere de afstemming tussen organisaties besproken. 

Zie hierover meer in paragraaf 10.2.1.3. 
" Artike1 31 Politiewet 1993. 
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geleverde handhavingsinspanning geen feitelijke gegevens gepresenteerd worden. Wel komt 
uit de literatuur en de gesprekken met infonnanten een algemene lijn naar voren. 

Indien gekozen wordt voor een geintegreerde handhavingsdienst, lijkt de aandacht voor 
beide feiten ongeveer .gelijk te zijn. Is gekozen voor de handhaving van beide delicten door 
de politie, dan wordt meer aandacht besteed aan foutparkeree. In de financiering is geen 
prikkel verwerkt. Is de gemeente de verantwoordelijke voor de handhaving, dan worden 
meer naheffingsaanslagen opgelegd. In de financiering is een prilckel verwerkt: de 
boeteopbrengst komt toe aan de gemeente". De aantallen liggen echter dicht bij elkaar. Dit 
verschil in accent wordt veroorzaalct door het verschil in de doelen die beide organisaties 
nastreven. De gemeente richt zich vooral op bereikbaarheid en leefbaarheid, terwijl de politie 
zich richt op veiligheid". 

Indien de handhaving van het betaald parkeren is versnipperd, of is uitbesteed aan een 
private instelling, kan een vergelijking moeilijk gemaakt worden. De gemeente of private 
instelling handhaaft het betaald parkeren, terwijl de regiopolitie het foutparkeren handhaaft. 
Voor de regiopolitie heeft de handhaving van het foutparkeren echter geen prioriteit" terwijl 
de parkeerwachten van de gemeente zich richten op handhaving van het betaald parkeren. In 
de meeste gevallen zullen er meer naheffingsaanslagen opgelegd worden dan dat er bonnen 
worden geschreven voor het foutparkeren". 

9.2.4.8 Totaaleffecten 

In deze paragraaf komen de feiten aan de orde die niet binnen het model passen, maar toch 
van belang zijn bij de vergelijking van de sub-varianten en de huidige situatie. Bij dit 
vergelijkingspunt gaat het om de eenheid in het handhavingsbeleid en de allocatie van 
middelen landelijk bezien. Daarnaast is de eenvoud van het systeem van belang. Bij de sub-
varianten worden ook de fiisiekosten en de left overs besproken, maar die zijn bij de 
bespreking van de huidige situatie nog niet van belang. 

Het huidige handhavingsbeleid is sterk versnipperd op het landelijke niveau. Gemeenten zijn 
vrij om te beslissen of al dan niet betaald parkeren wordt ingevoerd 76 . Daarnaast is de 
gemeente vrij in de keuze voor het systeem van betaald parkeren. De gemeente kan de 
tarieven ook zelf vaststellen. Vervolgens kan de gemeente kiezen voor een fiscaal 
handhavingssysteem of een administratiefrechtelijk systeem van handhaving. Foutparkeren 
wordt door de regiopolitie gehandhaafd. Naast de keuze voor een systeem van handhaving, is 
er ook vrijheid voor wat betreft de inrichting van de organisatie. Hierdoor verschilt de 
handhaving van parkeren per gemeente op diverse punten: tarieven, intensiteit, plants van de 
handhaving, fjdstip, plaatsen enzovoorts. Dit kan leiden tot vluchtgedrag van parkeerders 
naar bepaalde gebieden met lage tarieven of een !age palckans. Gemeenten proberen dit 
probleem intern, maar ook door afstemming en overleg met andere gemeenten op te lossen. 
Tegelijk zijn stedelijke centra in zekere zin ook elkaars concurrenten. Een grote eenheid in 
het beleid tussen de verschillende gemeenten is echter niet aanwezig. Ook in het toezicht op 
de handhaving is eenheid moeilijk te ontdelcken. De bevoegdheden van de parkeerpolitie 

71  Dit is uit onderzoek gebleken van M. Oosterdijk, Parkeerbelasting 	de ene gemeente is de andere niet, 
Groningen, 1997, pag. 90, 91. Hij neemt een tendens waar dat in gemeenten waar de gemeente de 
verantwoordelijke is voor de handhaving, meer naheffingsaanslagen worden opgelegd. Zowel Fleurke cs. als 
enkele informanten verklaren dit door het gebrek aan invloed dat de gemeente kan uitoefenen op de politie. 
72  Zie paragraaf 9.2.3.3. 
73  Dit wordt verder uitgewerkt in de volgende paragraaf. 
74  Vissers, Zeilstra, Fokkema, De politieverkeerstaak na de reorganisatie, Traffic Test, 1995. Fleurke, Prins, 
Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam, 1996, pag. 34. 
75  Informatie: informanten, bijlage 1. Door de grote verschillen tussen gemeenten onderling, kunnen deze 
beweringen echter niet gestaafd worden met cijfers. 
76  Artikel 225 Gemeentewet. 
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verschillen per situatie. De officieren van justitie voeren daarin geen eenduidig beleid". 
Binnen de gemeente is de eenheid in het beleid afhankelijk van de gekozen organisatievorm. 
Is gekozen voor een geintegreerde dienst, dan zal deze dienst een beleid voeren. Wordt 
gekozen voor versnipperde handhaving, dan ontstaat binnen de gemeente geen eenduidig 
beleid, tenzij tussen de verschillende handhavers afstenuning plaatsvindt. Vindt geen 
afstemming plaats, dan bestaat de kans op beleid dat meer is afgestemd op de inteme 
organisatiebehoefte dan op exteme probleemoplossing. Opvallend is dat ondanks de sterke 
versnippering in het parkeerbeleid, het geheel redelijk naar tevredenheid lijict te functioneren. 

Voor de allocatie van middelen geldt hetzelfde: doordat de keus voor een bepaald systeem of 
een bepaalde organisatie van handhaving' van parkeren vrij staat, zijn hierin grote 
verschillen per gemeente. Ook de middelen die de gemeente voor het parkeerbeleid tot zijn 
beschiklcing heeft zullen daardoor verschillen. Omdat al dan niet invoeren van betaald 
parkeren echter facultatief is, is dit ook de eigen beslissing van iedere gemeente. 

Tot slot komt de eenvoud van het systeem aan de orde. ParIceerhandhaving wordt verricht 
door twee handhavers. Voor het foutparkeren is de regiopolitie bevoegd, voor het betaald 
parkeren is de gemeente bevoegd. Wanneer de organisatie van het parkeren versnipperd is, is 
voor de burger onduidelijk wie binnen de betreffende gemeente bevoegd is om de 
handhaving te verrichten. Is gekozen voor een geintegreerde parkeerorganisatie, dan is een 
instantie bevoegd te zijn om te handhaven. Dit kan echter alleen als aan een aantal juridische 
vereisten is voldaan. Het systeem lijkt niet eenvoudig te zijn. 

9.2.5 	Conclusie 

In de bovenstaande paragraaf (5.2) is de huidige situatie van parkeerbeheer en hancihaving 
beschreven voor de gemeenten die de handhaving van het betaald parkeren op fiscale wijze 
hebben geregeld. Hiertoe is eerst de beheerder beschreven aan de hand van de punten: 
organisatie en taken, beleidsdoelen en financier'. Van de handhaver zijn dezelfde punten 
besproken. Wat uit deze bespreking naar voren kwam, is dat thans een veelheid aan 
mogelijke organisatievormen kan bestaan om in beheer en handhaving van het parkeren te 
voorzien. De vergelijkingspunten zijn behandeld aan de hand van twee veelvoorkomende 
hoofdvormen van de organisatie van het parkeerbeheer. De ene hoofdvorm houdt een 
versnipperde organisatie in, waarin de gemeente zelf de handhaving kan doen, of dit kan 
uitbesteden aan de politie of een private instelling. De andere hoofdvorm houdt in dat een 
geintegreerde parkeerdienst wordt opgericht. De organisatie van de handhaving komt voor in 
drie vonnen: de handhaving kan geintegreerd plaatsvinden onder aansturing van de 
gemeente, maar ook onder aansturing van de politie. De laatste vorm houdt in dat de 
handhaving is versnipperd. Ook bij de sub-varianten zullen de verschillende 
organisatievormen gebruikt worden. Tussen deze hoofdvormen verschilde de uitkomst van 
de vergelijkingspunten op sommige onderdelen. Hieronder worden de uitkomsten per 
hoofdgroep van vergelijkingspunten kort herhaald. 

Toezicht op de handhavende organisatie 
De handhaving van het parkeren kan onder aansturing van de gemeente, de politie of 
gecombineerd plaatsvinden. In het geval dat de gemeente aitvoerder is van de handhaving, 
heeft de gemeente de beslisbevoegdheid. Ten aanzien van de bijzonder 
opsporingsambtenaren kan de officier beleidsregels stellen. Is de politie uitvoerder van de 
handhaving, dan is de beslisbevoegdheid gedeeld. De aansturing van de politie is zeer 
complex, en de politie voert uit voor de gemeente. De financiele aansturing hangt af de 
hetgeen in het contract tussen gemeente en politie is besloten. Is tussen beide organisaties 

77  ZO is de opsporingsbevoegdheid van de parkeerwacht in Woerden uitgebreider dan die van de parkeerwacht in 
Utrecht. Informatie: informanten, bijlage 1. 
78  net parkeren behoort tot de eigen huishouding van de gemeente. 
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geen contract gesloten, dan is de financiele aansturing in de gemeente sterk en bij de politic 
minder sterk. Zowel bij de gemeente als bij de politic is een verantwoordingsplicht en kan 
goedkeuring onthouden worden. Is gekozen voor een contract dan is de sanctie het verbreken 
van het contract. Naast de ambtelijke loyaliteit werkt geen bijzonder toezichtmechanisme. 
De ver-antwoording aan de burger wordt afgelegd binnen de gemeenteraad. Dit geldt voor 
iedere organisatievorrn. Wel geldt dat de verantwoording democratische minder sterk is voor 
dat deel van de handhaving dat door de politic wordt verricht. De verantwoording verloop 
via de benoemde burgermeester. Ook geldt dat in geval van versnipperde handhaving de 
verantwoording via diverse lijnen verloopt, en daardoor complexer wordt. 

Kwaliteit ten aanzien van de handhaving 
In de geintegreerde organisatievorm (zowel bij politic als gemeente) valt de 
parkeerhandhavingstaak binnen dezelfde organisatie als de andere parkeertalcen. De hele 
parkeerdienst is dan gericht op het parkeren. De handhaving van het parkeren zou dan prima 
passen bij de andere taken. Het parkeren heeft dan hoge prioriteit. In de versnipperde 
organisatie van het parkeren zou de nieuwe taalc ondergebracht moeten worden binnen de 
bestaande organisatie, of uitbesteed worden. De taak kan nevengeschikt worden aan de 
andere organisatietaken. Indien de omvang van de handhavingstaak groot is, neemt de kans 
op een hogere prioriteit van de taak toe. De gemeenten hebben sinds 1987 de bevoegdheid 
om het betaald parkeren zelf te handhaven. Tot die tijd had de gemeente ervaring met inning 
en naheffing van belastingen, maar niet met surveillance. De politic, die het foutparkeren 
handhaaft, is als organisatie gericht op de handhaving, de ervaring bestaat van oudsher. De 
ambtenaren die het betaald parkeren handhaven zijn gemeenteambtenaren (bezoldigd of 
onbezoldigd). Zij hebben geen opsporingsbevoegdheid nodig. Wel volgen zij een interne of 
landelijke opleiding tot parkeerwacht. De ambtenaren die belast zijn met de handhaving van 
het foutparkeren hebben geen opsporingsbevoegdheid nodig. Uit de aanwijzing van de 
ambtenaren die mogen handhaven volgt echter, dat alleen ambtenaren met 
opsporingsbevoegdheid de Wet Mulder mogen handhaven. Deze ambtenaren hebben 
daarvoor een speciale opleiding genoten, en zijn hoger ingeschaald dan de ambtenaren die 
deze opleiding niet hebben gevolgd. 

Handhavingsprestatie 
Indien gekozen wordt voor een geintegreerde handhavingsdienst onder aansturing van de 
regiopolitie, ligt de bevoegdheid tot het constateren van foutparkeren en betaald parkeren in 
den hand. De officier van justitie kan echter beleidsregels stellen ten aanzien van de 
bijzonder opsporingsambtenaren. Wordt gekozen voor een versnipperde dienst onder 
aansturing van de gemeente dan geldt hetzelfde. Is de handhaving van het parkeren echter 
versnipperd, dan zijn de bevoegdheden verdeeld en zal afstemming noodzakelijk zijn. Het 
doel van het parkeerbeleid is het bevorderen van de bereikbaarheid en de leefbaarheid. 
Indien de gemeente uitvoerder is van de handhaving, zal de handhaver dit doel ook dienen. 
Indien de politic uitvoerder is, speelt veiligheid een grotere rol, maar zal het doel van de 
parkeerpolitie dichter bij het beleidsdoel liggen dan wanneer geen aparte handhavingsdienst 
is ingericht. Is de handhaving versnipperd, dan hanteren de beide handhavers verschillende 
doelen, wat effect heeft op de intensiteit van de handhaving. Het interne organisatiebelang 
zal dan een groter gewicht krijgen dan het externe beleidsbelang. 

In het geval van een geintegreerde handhavingsdienst bij de gemeente is de keten tussen de 
beheerder en de handhaver kort (2 schakels). Vindt de handhaving plants door de politic, dan 
komt er een schakel bij. In het geval dat is gekozen voor een versnipperde organisatie van 
het parkeren (foutparkeren en betaald parkeren door verschillende instanties), is de keten 
langer (5 schalcels), en dient een stap naar een andere organisatie gemaakt te worden. Ook 
dient afstemming plants te vinden met de politic. Zowel gemeente als politic bezitten 
beleidsvrijheid. Beide zijn echter gebonden aan goedkeuring van een hoger orgaan. 
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Is de handhaving in een geintegreerde handhavingsdienst vormgegeven, dan warden beide 
feiten ongeveer evenveel geconstateerd. In het geval dat de regiopolitie uitvoerder is lijkt het 
aantal constateringen van foutparkeren iets grater te zijn. Is de gemeente echter uitvoerder, 
dan is het aantal constateringen van betaald parkeren iets grater. Is de handhaving echter 
versnippeni, dan kan een vergelijking moeilijk gemaakt warden. Constateren van 
foutparkeren heeft echter geen prioriteit voor de politie, terwijI de gemeente zich wel zal 
richten op de handhaving van het betaald parkeren. De verwachting is dat het aantal 
constateringen van betaald parkeren het aantal geconstateerde foutparkeerders dan zal 
overtreffen. Bovendien zit in de fmanciering van de handhaving van het betaald parkeren een 
financiele prilckel; de opbrengst is een eigen heffing. 

Totaaleffecten 
De eenheid in het handhavingsbeleid is in de huidige situatie sterk versnipperd. Dit omdat de 
gemeenten vrij zijn in het kiezen voor betaald parkeren en de manier waarop het geheel 
wordt vormgegeven. Oak de allocatie van middelen raalct daardoor versnipperd. Dit is echter 
de eigen keus van een gemeente. Oak het toezicht op de handhaving kan varioren per 
arrondissement. Doordat het parkeren twee bevoegde handhavers kent; de politie voor het 
foutparkeren en de gemeente voor het betaald parkeren, kan het systeem van de 
parkeerhandhaving ook op het laagste schaalniveau niet eenvoudig genoemd warden. 

9.3 	Eerste sub-variant: mogelijkheid compleet gemeentelijk parkeerbeleid 

De eerste sub-variant van bestuurlijke handhaving van parkeerfeiten houdt in dat de 
bevoegdheid van de gemeente am fiscale handhaving te verrichten, uitgebreid wordt met de 
bevoegdheid tot de handhaving van de parkeerfeiten nit de Wet Mulder (foutparkeren). De 
sub-variant wordt kart beschreven in paragraaf 9.3.1. Hierbij komen de mogelijke 
organisatievormen aan de orde, alsmede de financiering. De bevoegdheidsoverdracht wordt 
vervolgens beschreven aan de hand van de vergelijkingspunten (paragraaf 9.3.2). Hierbij 
komen de verschillende kansen en risico's die de sub-variant met zich mee brengt aan het 
licht. De uitkomsten bij de vergelijkingspunten worden in paragraaf 9.3.3 nog eens op een 
rijtje gezet. Behandeling vindt alleen plants voorzover deze afwijkt van de huidige situatie. 
Indien de sub-variant niet afiyijkt, wordt volstaan met een verwijzing. 

9.3.1 	Beschrijving van de eerste sub-variant 

In de eerste sub-variant warden de parkeerfeiten uit de Wet Mulder ter handhaving 
overgedragen aan de gemeenten. Naast de facultatieve bevoegdheid tot het handhaven van 
betaald parkeren heeft de gemeente nu ook de facultatieve bevoegdheid tot het handhaven 
van avenge rarkeerovertredingen uit de Wet Mulder. De beyoegdheid voor de politie am 
deze feiten te handhaven blijft intact. In de gemeenten die niet Iciezen voor een eigen 
handhavingsregime, dient immers ook handhaving plaats te vinden. De manier waarop de 
handhaving door de gemeente vorm kan warden gegeven kan varieren voor wat betreft 
organisatievorm en financiering. Deze variabelen worden achtereenvolgens besproken. 

Organisatievorm 
De gemeenten zouden bij deze sub-variant de bevoegdheid krijgen tot de handhaving van 
foutparkeren en betaald parkeren. De gemeenteraad kan ter uitvoering van deze bevoegdheid 
taken toewijzen aan uitvoerders. De organisatievorm waarin deze taken warden uitgeoefend 
kent twee aspecten. Het eerste aspect is een centrale of decentrale organisatie. Het tweede 
aspect is een geintegreerde of versnipperde organisatievorm. De gemeente is een decentraal 
overheidslichaam. Daar de bevoegdheid bij de gemeente komt te liggen, is het moeilijk 
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denkbaar dat de nieuwe handhavingsbevoegdheid centraal vorm zou worden gegeven". 
Zoals al bij de bespreking van de huidige situatie duidelijk werd, kan de handhaving 
geintegreerd of versnipperd vorm worden gegeven". De handhaving kan verricht worden 
door de gemeente of de politie, of kan uitbesteed worden aan een private instelling. De 
mogelijkheden die op die manier ontstaan worden achtereenvolgens besproken. 

De eerste mogelijkheid is de situatie waarin het beheer geintegreerd is in een dienst. Wordt 
de handhaving geintegreerd vormgegeven onder verantwoording van de gemeente, dan 
ontstaat een parkeerdienst die beheer en handhaving combineert. Wordt de handhaving 
geintegreerd onder verantwoording van de politic, dan ontstaat een gemeentelijke 
beheersorganisatie en een politidle handhavingsorganisatie. Wordt de handhaving 
versnipperd vormgegeven, dan ontstaat een geintegreerde beheersorganisatie die de 
handhaving gedeeltelijk zelf doet, of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan diverse instanties. 

De volgende mogelijkheid is de situatie waarin het beheer versnipperd is over de 
gemeentelijke organisatie, of is uitbesteed. Wordt dan gekozen voor een geintegreerde 
handhavingsdienst onder verantwoording van de politie, dan ontstaan diverse organisaties 
die betrokken zijn bij het parkeren. Wordt de handhaving geintegreerd vormgegeven onder 
verantwoording van de gemeente, dan ontstaan meerdere betrokken organisaties. De 
handhaving houdt de gemeente dan echter in eigen hand. Wordt ook de handhaving 
versnipperd, bijvoorbeeld door een deel van de handhaving (territoriaal dan wel naar 
delictsoort verdeeld) uit te besteden en een ander deel zelf te doen, of aan een ander uit te 
besteden, ontstaat een scala aan betroldcen parkeerorganisaties. 

Financiering 
Een volgende variabele is de financiering. Het parkeerbeheer valt onder de eigen 
huishouding van de gemeente en wordt daarom gefinancierd uit de algemene middelen. De 
gemeente bepaalt zelf de hoogte van het budget voor het parkeren. De gemeenten kunnen 
ervoor kiezen om een actief parkeerbeleid te gaan voeren. Door invoering van betaald 
parkeren kunnen de gemeenten zelf het budget voor het parkeerbeheer aanvullen uit de 
opbrengsten. De gemeenten kunnen daannee invloed uitoefenen op de inkomsten op het 
betreffende begrotingshoofdstuk. 

Een prikkel tot handhaving zou emit kunnen bestaan de gemeenten de opbrengsten van de 
mulderboeten te doen toekomen. Daarvoor is een wetswijziging noodzalcelijk. De gemeenten 
ontvangen nu reeds de opbrengsten van de achterstallige belasting. Bedacht moet worden, 
dat dan waarschijnlijk gekozen zou worden voor een verrekening van de opbrengst met de 
uitkering uit het Gemeentefonds'. Bij de eerste sub-variant kan een prildcel ontstaat door het 
terugploegen van de boeteinkomsten naar de handhavende instantie. Per saldo zou de 
gemeente er niet op vooruitgaan. Toch is er sprake van een prikkel. Daar waar de algemene 
middelen gericht zijn op input, is de financiering door het terugploegen van de 
boeteopbrengsten gericht op output. Hierdoor ontstaat een prildcel. De gevolgen van deze 
prildcel zullen per organisatievorm van handhaving verschillen. Naast het terugvloeien van 
de boeteopbrengst bestaat een indirecte prildcel. Doordat het foutparkeren wordt 
gehandhaafd, zullen de parkeerders sneller geneigd zijn te parkeren op een plants waar voor 

79  De organisatie kan wel meer of minder decentraal worden vormgegeven, bijvoorbeeld in een 
samenwerkingsverband, of een orgaan waarin diverse overheidslagen participeren. Een voorbeeld is de 
organisatievorm zoals aangegeven in het VERDI-akkoord. 
80 Dit onafbankelijk van de vorm waarin de gemeente het beheer het vormgegeven. Het beheer kan ook 
Eeintegreerd of versnipperd zijn vormgegeven. 
51  Toen besloten is dat de gemeenten de opbrengsten uit de naheffingsaanslagen mochten houden is ook hiertoe 
besloten. Tevens werd de hoogte van de naheffingsaanslag aan een maximum gebonden. Een vergelijkbare 
regeling zou ontstaan als de gemeenten de opbrengsten uit het foutparkeren zouden mogen houden. Tweede 
Kamer, vergadeijaar 1985-1986, 19 405, nr. 3 
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betaald mod worden. De primaire inkomsten uit parkeerbelasting zullen naar verwachting 
daardoor stijgen" ". 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het systeem van parkeren en handhaving daarvan 
kostendeldcend kan functioneren. Oak het beheer wordt gefinancierd met opbrengsten uit de 
parkeerbelasting84. In vergelijking met de huidige situatie zal hierin voor de gemeenten 
weinig verandering komen. In de huidige situatie dragen de gefiscaliseerde gemeenten 
immers ook al de kosten voor de handhaving van het foutparkeren". Anders S zijn dat door 
invoering van een financiale prildcel een budgetoverschot ontstaat. De gemeenten krijgen 
nog meer inkomsten, terwijl het systeem in de huidige situatie ook at zelffinancierend blijkt 
te zijn. Hierdoor ontstaat de situatie dat uit het heffen van parkeerbelasting extra gelden 
worden gegeneerd die voor andere doeleinden gebruilct kunnen warden. Dit behoeft nadere 
regulering. Doordat de gemeenten door handhaving inkomsten laumen genereren, bestaat bij 
sommigen het idee dat dit het primaire doel kan wordee. 

9.3.2 	Vergelijkingspunten eerste sub -variant 

Het vergelijkingskader komt in deze paragraaf aan de orde. Aan de hand van dit kader 
worden de gevolgen van invoering van de eerste sub-variant behandeld. De 
vergelijkingspunten warden behandeld in dezelfde volgorde als waarin ze bij de beschrijving 
van de huidige situatie zijn behandeld. 

9.3.2.1 Aansturing van de handhavende organisatie 

Aansturing kan opgedeeld warden in drie elementen: beslisbevoegdheid, financial° 
aansturing en controle over informatie. Indien de verantwoordelijke voor de handhaving alle 
drie aansturingsmogelijIcheden bezit, kan hij de handhaver aansturen. De verschillende 
aansturingsmogelijkheden warden uitgewerkt voor de drie vormen van organisatie voor de 
handhaving. 

Beslisbevoegdheid 
Van belang voor de beslisbevoegdheid als element van aansturing is wie de 
beslisbevoegdheid heeft over de inzet van mensen en middelen. De handhavende organisatie 
kan op verschillende manieren warden vormgegeven. De eerste situatie die besproken wordt 
is de situatie van een gentegreerde handhaving bij de gemeente. De gemeente beslist over de 
directe inzet van mensen en middelen. 

Vindt de handhaving plaats door de politie, dan geldt het volgende. De gemeente heeft de 
bevoegdheid tot het constateren van de parkeerfeiten, en heeft dit uitbesteed aan de politie. 
De parkeerpolitie wordt gefinancierd door de gemeente. Afspraken tussen de beide 
organisaties warden vastgelegd in een convenant". Doordat de parkeerpolitie echter bij de 
politic is gevestigd, zal deze organisatie betreklcelijk zelfstandig kunnen beslissen over inzet 

82  Dit wordt bevestigd door de verschillende informanten. Ben lust van informanten staat in bijlage 1. 
83  Het aantal parkeerplaatsen is echter een schaars goed. Worth Cr foutgeparkeerd omdat alle plaatsen waarvoor 
betaald meet worden vol zijn, dan zou waarschijnlijk geen stijging optreden in het aantal betalers. Logisch gevolg 
zou wel zijn, dat de gemeente de parkeeroverlast als gevolg van een tekort aan parkeerplaatsen, zal bestrijden 
door het aantal parkeerplaatsen te vergroten. 
84  Fleurke, Prins, Hu1st, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam 1996, pag. 45. M. Oosterdijk, 
Parkeerbelasting  de ene gemeente is de andere niet, Groningen, 1997, pag. 86-87. Ook de informanten 
bevestigen dat het systeem in principe zelffinancierend is. 
85  De politic besteed uit zichzelf geen aandacht aan de handhaving. Wil de gemeente alle handhaving uitbesteden 
aan de politic, dan betaalt de gemeente daarvoor. Anders neemt de politic de opdracht niet aan. 
86  Met name de politiefunctionarissen waarmee is gesproken vrezen dat een doelverschuiving optreedt. Een lijst 
met respondenten staat in bijlage I. 
82  Dit is het convenant waarin de uitbesteding van de uitvoering van de handhaving aan de politic wordt 
vastgelegd. Deze convenanten bevatten vaak alleen hoofdlijnen. 



Variant B, Bestuurlijke aspecten 143 

van mensen en middelee. Een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie geldt. De 
beslisbevoegdheid van de gemeente is hierdoor zwaldcer, de directe lijn is korter. 

In de laatste situatie die aan de orde komt, is de handhaving sterk versnipperd. De gemeente 
handelt bijvoorbeeld het vergunningparkeren a , een private instelling het betaald parkeren 
en de politie het foutparkeren. De gemeente is bevoegd tot het constateren van alle feiten, en 
heeft volledige beslisbevoegdheid over de handhaving die zij zelf verricht. Voor de delen 
van de handhaving die uitbesteed zijn, geldt dat de aansturing is verzwakt door de 
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, waarbij de opdrachtnemer betrekkelijke vrijheid moet 
hebben om zijn taken te kunnen uitvoeren. Bij ieder van deze organisatievormen moet 
bedacht worden, dat wanneer de gemeenteambtenaren opsporingsbevoegdheid nodig hebben, 
de officier van justitie toezicht houdt op deze ambtenaren. In dat geval is de 
beslisbevoegdheid gedeeld, tenzij besloten wordt de rol van het OM te veranderen. 

Financiele aansturing 
Een tweede element voor de aansturing is de financidle aansturing. Bij de financidle 
aansturing gaat het om wie de kosten voor de handhaving draagt, hoe de financiering 
verloopt. De eerder gebruikte drie mogelijkheden voor de organisatie van de handhaving 
worden achtereenvolgens behandeld. Indien een geintegreerde handhaving plaatsvindt bij de 
gemeente, draagt de gemeente de kosten van de handhaving. De handhaving wordt volledig 
door de gemeente gefinancierd. Ook in het geval dat de handhaving uitbesteed is aan de 
politie, betaalt de gemeente de handhaving. De afspraken over de financiering zijn dan 
vastgelegd in een convenant. Voor de versnipperde vorm van handhaving geldt hetzelfde. De 
gemeente heeft de bevoegdheid, en heeft de uitvoering uitbesteed. De opdrachtnemers 
worden betaald door de gemeente. Het verschil ten opzichte van de huidige situatie is dat 
ook in het geval van de versnipperde handhaving, de kosten door de gemeente worden 
gedragen. 

Controle over informatie 
Een laatste element dat van belang is voor de aansturing van de handhavende organisatie is 
de controle over informatie. In het geval dat de gemeente verantwoordelijk is voor een 
geintegreerde handhavingsdienst, geldt de plicht tot verslaglegging zoals die geldt voor de 
hele gemeente". Jaarlijks dient een begroting gemaakt te worden en jaarlijks dient een 
rekening hiervan gepresenteerd te worden. Gedeputeerde Staten moeten goedkeuring 
verlenen aan de begroting, en kunnen deze bij wijze van sanctie onthouden. Suiten deze 
financidle verantwoording geldt het mechanisme van de ambtelijke hidrarchie. Uit onderzoek 
blijkt dat dit een effectief instrument is, ambtenaren zijn loyaal richting de bestuurders'. 
Naast de ambtelijke ondergeschiktheid bestaan er geen sanctiemogelijkheden. In het geval 
dat de patie uitvoerder is in een geintegreerde handhavingsdienst, zijn de 
verantwoordingsplicht en de toezichtsmogelijkheden vastgelegd in het convenant dat de 
basis vormt voor de uitbesteding. De sanctiemogelijIcheid die de gemeente bezit is het 
opzeggen van het convenant. Indien gekozen is voor een versnipperde handhaving geldt wat 
hierboven is gezegd over het deel dat door de gemeente wordt uitgevoerd en de delen die 
zijn uitbesteed. 

Op basis van de vierde' en vijfde veronderstelling uit het model voor beleidsuitvoering kan 
het volgende gezegd worden over de aansturing: de directe financidle aansturing bevordert 

88  Informatie: informanten: de parkeerpolitie wordt door de politic niet meegenomen in de besluitvorming, door 
de gemeente wel. Daar de parkeerpolitie is gevestigd bij de regiopolitie, is het voor de gemeente lastiger om sterk 
te sturen. De opdrachtnemer tekent immers voor een resultaat, en niet voor details. 
89  De hoofdstukken 12, 13 en 14 van de Gemeentewet geven hierover regels. 
9°  J. de Ridder, Ministeriele verantwoordelijkheid en politiek-ambtelijke verhoudingen, in : D.J. Elzinga, 
Ministeriele verantwoordelijkheid in Nederland, Zwolle, 1994. 
91  Als er spanning is tussen de beleidsdoelstellingen van de doelstellingen van de organisatie, maar de 
beleidsmaker heeft sterke controle op de organisatie, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot. 
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de beleidsconforme uitvoering van het handhavingsbeleid. Ook de eenduidige 
bevoegdheidstoekenning bevordert een confonne uitvoering. Deze beslisbevoegdheid is 
minder eenduidig in het geval dat de handhaving wordt uitbesteed. De controle op informatie 
ligt voomamelijk in de plicht tot verslaglegging die geldt. Is de gemeente uitvoerder dan 
geldt het toezichtsmechanisme van de ambtelijke ondergeschilctheid. Is sprake van 
uitbesteding, dan kan de gemeente het convenant opzeggen, de sanctiemogelijkheden zijn 
groter. Indien de doelstellingen van het beleid en van de organisatie overeenstemmen, 
versoepelt dit de aansturing nog eens". Stemmen de doelen niet overeen, dan zal moeten 
worden teruggegrepen op de hierboven genoemde aansturingsinstnunenten". 

9.3.2.2 Verantwoording aan de burger 

Om de lijn waarin verantwoording aan de burger wordt afgelegd te meten, wordt gelet op de 
democratische afstand van de handhaver tot de burger. Hiervoor wordt gezocht naar het 
eerste democratische gekozen lichaam binnen of in de aansturing van de handhavende 
organisatie". Uitgangspunt is weer de mogelijke organisatievorm van de handhaver. 

De eerste mogelijke organisatievorm is de situatie waarin de gemeente een geintegreerde 
handhavingsdienst heeft die alle parkeerfeiten controleert. De keten ziet er als volgt uit: 

Parkeerwacht 1-1101 Parkeerdienst 

Het aantal schakels is vier. Het eerste vertegenwoordigende lichaam is de gemeenteraad. 

De volgende mogelijke organisatievotm is de situatie waarin de gemeente de hancihaving in 
zijn geheel heeft uitbesteed aan de politic. Dit leidt tot de volgende keten: 

Parkeerwacht 

Parkeerwacht 

Parkeerwacht 

Parkeerwacht 

1—•1 

1-101 

1-001 

Parkeerpolitie 

Parkeerdienst 

Private instelling 

Parkeerpolitie 

1-111"1 Gemeentebestuur 

Gemeentebestuur 

h—P9 Gemeentebestuur 

Hi Gemeenteraad 

Gemeenteraad 

Het aantal schakels is weer vier, nu echter moet een stap gemaakt worden naar een andere 
organisatie. 

De laatste mogelijke organisatievorm is de situatie waarin de handhaving versnipperd is; 
deels uitbesteed, deels in eigen handen van de gemeente. De keten ziet er als volgt uit: 

H-1,1 Gemeenteraad 

Het aantal schakels is steeds vier. Er zijn echter meerdere ketens, omdat er meerdere 
handhavende instanties zijn. De afstand blijft telkens gelijk, maar het wordt voor de burger 
niet duidelijk vie nu bevoegd is tot handhavine. Ten opzichte van de huidige situatie 
verandert er aan de afstand voor de burger niets. De regie ligt in andere handen, maar de 

92  Als er spanning is tussen de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen van de organisatie, maar de organisatie 
kan met toezichtshandelingen geconfronteerd warden, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot. 
93  Dit is de derde veronderstelling uit het gedragsmodel voor beleidsuitvoering. 
94  Dit wordt behandeld in paragraaf 9.2.3.5. 
95  Om meer te kunnen zeggen over de afstand tot de burger, zou oak gekeken moeten warden naar de reele 
afstand tot de burger. Dit zou echter een uitgebreid empirisch onderzoek vergen. Dit is niet mogelijk, gelet op het 
Iiidsbestek van het onderzoek, 

Informatie: informanten, bijlage I. 
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afstand blijft gelijk. Het verschil ten opzichte van de huidige situatie is dat in alle gevalleen 
directe democratische verantwoording is (geen benoemde burgemeester). 

9.3.2.3 Deskundigheid van de organisatie 

145 

De deskundigheid van de organisatie wordt bezien aan de hand van de volgende elementen: 
ervaring met handhaving, de aard van de handhavingstaak, en de prioriteit van de 
handhavingstaak. De verschillende organisatiemogelijkheden worden achtereenvolgens 
behandeld. 

De eerste vorm is een geintegreerde handhavingsdienst bij de gemeente. De dienst is dan 
geheel ingericht op het parkeren, zeker als de handhaving plaatsvindt binnen een 
geintegreerde beheersdienst. De kemtaak van de ontstane handhavingsdienst is het 
handhaven van het parkeren. In die zin heeft het parkeren prioriteit. Nadere invulling van 
deze taak hangt af van de hoofddoelstelling van de organisatie. Of de handhavingsdienst ook 
prioriteit heeft binnen de gemeente als geheel, hangt af van de omvang en onderbrenging van 
de Mak. Dit zal verschillen per gemeente. Wordt de Mak als kemtaak beschouwd, dan is de 
kans op beleidsconforme uitvoering groot". De gemeente heeft veelal 
voorzieningscheppende taken. Een aantal handhavingstaken bezit zij echter ook. De 
handhaving op deze terreinen (milieu, bouwen) is vaak reparatoir, terwijl 
verkeershandhaving punitief van aard is. 

De tweede mogelijkheid is een geintegreerde handhavingsorganisatie bij de polities. De 
politie is een organisatie die van oudsher gericht is op handhaving. Ervaring is dus 
ruimschoots aanwezig. De aard van de taak, naast het opleggen van naheffingsaanslagen, het 
uitdelen van strafrechtelijke sancties, past bij de handhavingstaak van de politie. De 
handhavingsdienst is geintegreerd binnen de politie. Door de politic worden de bestaande 
parkeerafdelingen echter als onechte politie ervaren", dit omdat bestaande parkeerdiensten 
betaald worden door de gemeente. De prioriteit van de taak is groot, de parkeerpolitie heeft 
immers deze taak als hoofdtaak. Ten opzichte van de huidige situatie is het verschil, dat de 
gemeente nu beter de regie kan uitoefenen omdat de gemeente meer bevoegdheden heeft. 

De handhaving van het betaald parkeren en het foutparkeren kan tot slot versnipperd worden 
vormgegeven. De gemeente kan beide soorten handhaving zelf doen, of uitbesteden. Indien 
de gehele handhaving wordt uitbesteed aan de politie ontstaat de hierboven geschetste 
organisatievorm. De handhaving van het betaald parkeren kan uitbesteed worden aan een 
private instelling. Het kabinet heeft bepaald dat dit niet geldt voor de handhaving van het 
foutparkeren'. Indien het handhaven van het betaald parkeren wordt uitbesteed aan een 
private instellIng, is deze instelling als opdmchtnemer met deze task bezig. Athankelijk van 
de afspraken heeft de taak dan prioriteit. Van oudsher was handhaving een 
overheidsaangelegenheid, de aard van de taak is dan ook nieuw voor een private instelling. 
De handhaving van het foutparkeren dient dan door de gemeente zelf, of door de politie te 
worden verricht. 

97  Dit is de achtste veronderstelling uit het model voor beleidsuitvoering zoals gepresenteerd in het derde 
hoofdstuk. 
98  De bevoegdheid van de parkeercontroleurs is dezelfde als bij de gemeente, en ze worden ook betaald door de 
Eemeente. De controleurs zijn dan onderdeel van de politic en worden ingehuurd door de gemeente. 

Een lijst van geinterviewde personen staat in bijlage 1. 
100  Dit naar aanleiding van de evaluatie van het Parcon experiment. Tweede Kamer der Staten Generaal, 
vergaderjaar 1994-1995, 22 383, nr. 5, 8 en Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 1996-1997, 24 225, 
nr. 9. 
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9.3.2.4 Deskundigheid ten aanzien van de handhaving 

Variant B, Bestuurlijke aspecten 

In de eerste sub-variant zou de gemeente de handhaver van het betaald parkeren en het 
foutparkeren zijn. Voor de overige verkeersfeiten is de regiopolitie de bevoegde instantie. 

De gemeenten hebben ruimschoots ervaring met het innen en handhaven van belastingen. 
Zoals al eerder duidelijk werd hebben de gemeenten minder ervaring met de handhaving 
door middel van surveillance'', maar inmiddels heeft men wat ervaring opgebouwd. Nadat 
de bevoegdheid tot fiscale parkeerhandhaving is verleend hebben gemeenten zich bier op 
toegelegd. Deze handhaving vindt plaats in diverse organisatievormen. De meest 
voorkomende vorm is dat een gemeente een eigen parkeerdienst heeft die de handhaving 
verricht. Een andere veel voorkomende vonn is dat de gemeente de handhaving uitbesteedt 
aan de politie. De te handhaven feiten zijn het niet betalen van parkeerbelasting waar dat wel 
zou moeten, en het foutparkeren in al zijn vormen'in. Met handhaving van het eerste heeft de 
gemeente inmiddels ervaring: de inning van de belasting en het opleggen van 
naheffingsaanslagen. Met het tweede heeft de gemeente geen ervaring''. Het gaat bier am de 
opsporing van een strafbaar feit en het opleggen van een punitieve sanctie. 

Voor constatering van een overtreding van de parkeerbelastingverordening dient de 
handhaver een gemeenteambtenaar te zijn. Voor constatering van het foutparkeren, heeft de 
handhaver toezichtbevoegdheid nodig op grond van de Algemene wet bestuursrecht. In het 
Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften staat echter dat de Wet 
Mulder gehandhaafd wordt door ambtenaren met bijzondere opsporingsbevoegdheid'°°. De 
gemeente krijgt in deze sub-variant de bevoegdheid tot het constateren van beide feiten. Een 
fiscalisering van beide feiten lijkt ondenkbaar, gezien de aard van het foutparkeren. Het gaat 
om een algemeen verbod, en naleving daarvan kan niet worden afgekocht, wat bij betaald 
parkeren wel het geval is. Toezicht op naleving van parkeerverboden kan worden beboet 
door het opleggen van een administratieve boete t". De toezichtbevoegdheid staat in het 
vijfde hoofdstuk van de Algemene wet bestuursrecht. Aan het handhavende personeel 
kunnen de volgende eisen worden gesteld: het zijn van gemeenteambtenaar en het hebben 
van toezichtbevoegdheid. 

Dit heeft gevolgen voor de opleiding en looninschaling van de gemeentelijke 
parkeercontroleurs. De opleiding tot bijzonder opsporingsambtenaar hoeft niet meer gevolgd 
te worden. Een opleiding am toezichtbevoegdheid te mogen verkrijgen echter we!. Daamaast 
hebben de parkeercontroleurs vaak nog een specifieke op het vakgebied gefichte opleiding. 
Deze opleiding wordt nu verzorgd door de politiew°. De gemeente zou deze over kunnen 
nemen. Doordat de opleiding tot bijzonder opsporingsambtenaar wegvalt, valt een 
loonhoogte bcpalende factor weg. Ook voor het opleggen van naheffingsaanslagen is geen 
aparte opleiding vereist. De gemeenteambtenaren zullen wellicht goecikoper kunnen 
fimctioneren clan de politic die nu bijzondere opsporingsbevoegdheid heeft 1 ". Ten opzichte 
van de ambtenaren die alleen het betaald parkeren handhaven betekent de 

101  Niet in alle gevallen zal surveillance nodig zijn. Op een afgesloten terrein of in een garage zal geen 
handhaving nodig zijn. 
102  Zie hiervoor de bijlage bij de Wet Mulder. 
107  Dit hangt af van de constructie die de gemeente heeft gekozen. Indien een gemeentelijke dienst is opgericht 
die ervaring heat met handhaving van beide feiten, gaat dit natuurlijk niet op. Dit is bijvoorbeeld het geval in 
Amsterdam. De medewerkers die belast zijn met de handhaving hebben opsporingsbevoegdheid. Via een 
juridische omweg en de mogelijkheid van ingrijpen door de ofticier kan de sub-variant ook nu al - onder de 
huidige wetgeving - verwerkelijkt worden. 
1°4  Artikel 2 Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. 
106  Zie voor een verdere uitwerking hiervan paragraaf 10.3.2. 
1°6  De Stichting Landelijke Opleidingen Politic. 
107  Het hangt Cr van af of er een opleiding is tot toezichtambtenaar. Is deze opleiding even duur als de opleiding 
tot bijzonder opsporingsambtenaar en worden de medewerkers even hoog ingeschaald, dan NO het financitle 
voordeel uit. 
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bevoegdheidsuitbreiding echter een taakwaardering. Deze ambtenaren zullen dan hoger 
ingeschaald worden. Het aantal controleurs hangt af van het aantal parkeerplaatsen en de 
parkeeroverlast in de gemeente. 

9.3.2.5 Aanwezige mogelijkheden voor effectiviteit en doelbereiking 

In deze paragraaf komt de effectiviteit van de gekozen bevoegdheidsverdeling aan de orde. 
Afstemming van de bevoegdheden tot handhaving van verschillende feiten leidt tot het beste 
resultaat. In de optimale situatie zijn beide bevoegdheden in dezelfde hand, zowel op 
beleidsniveau als op uitvoerend niveau. Daarnaast is van belang of de doelstellingen van de 
handhaver in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het beleid'. 

De eerste organisatievorm van handhaving die wordt besproken is de geintegreerde 
handhavingsdienst bij de gemeente. De bevoegdheid tot het constateren van overtreding van 
betaald parkeren en de bevoegdheid tot het constateren van foutparkeren liggen in deze 
eerste sub-variant beide bij de gemeente. Omdat de ambtenaren van de gemeente geen 
opsporingsbevoegdheid nodig hebben is de beslisbevoegdheid ongedeeld. 
Opsporingsbevoegdheid impliceert namelijk dat de officier van justitie beslisbevoegdheid 
heeft ten aanzien van de bijzonder opsporingsambtenaren. Indien artikel 3 van de Wet 
Mulder niet wordt aangepast, kan de officier van justitie beleidsregels stellenm. In dat geval 
zou de bevoegdheid wel beperkt worden. Verder voert een gemeentelijke dienst de 
handhaving uit. De bevoegdheden liggen in dezelfde hand, en worden uitgevoerd door 
dezelfde organisatie. De gemeente maalct het parkeerbeleid en verzorgt de handhaving. De 
doelstelling van het beleid is voomamelijk bereikbaarheid/leefbaarheid, wat ook de 
doelstelling van de handhaving is als de gemeente het uitvoert"°. 

De tweede organisatievorrn is de situatie waarin een geintegreerde handhavingsdienst bij de 
politie is geplaatst. De gemeente bezit beide bevoegdheden, maar heeft de uitvoering in zijn 
geheel uitbesteed aan de politic. De bevoegdheden liggen echter in een hand. Eenzelfde 
beeld ontstaat als bij de handhavingsdienst bij de gemeente. Ook nu geldt, dat als artikel 3 
Wet Mulder niet wordt gewijzigd, de bevoegdheid wordt beperkt door de officier van justitie 
die het toezicht op de handhaving uitoefent 111 . De doelstellingen van de geintegreerde 
handhavingsdienst bij de politie zijn allereerst gericht op veiligheic1 112 . De hoofddoelstelling 
van het parkeerbeleid is bereikbaarheid" 3 . Eerder werd reeds geconstateerd dat indien sprake 
is van een geintegreerde dienst, de doelstellingen dichter bij elkaar zullen liggent". Het 
accent zal echter verschillen. De bevoegdheden liggen in een hand, de uitvoering wordt 
echter verzorgd door een andere instantie. De kans bestaat dat foutparkeren relatief veel 
aandacht krijgt. 

De laatste organisatievorrn van handhaving die aan de orde komt is de situatie waarin de 
handhaving is versnipperd over twee of meer instanties: gemeente, politie en private 
instelling. De bevoegdheid tot het constateren van beide feiten ligt bij de eerste sub-variant 
in dezelfde hand: die van de gemeente. De gemeente heeft echter bij deze vonn de uitvoering 
van deze bevoegdheden overgedragen aan diverse instellingen. Indien artikel 3 van de Wet 
Mulder niet wordt aangepast, kan ook de officier van justitie invloed uitoefenen op het 
beleid. De bevoegdheid van de gemeente is dan beperkt. De doelstellingen van de 

108  Dit is de derde veronderstelling uit het model voor beleidsuitvoering; als de doelstellingen overeenkomen is 
dit een positieve indicator voor conforme beleidsuitvoering. 
109  Zie ook paragraaf 10.3.2. 
110  Zie ook paragraaf 9.2.2.2, 9.2.3.2. 
111  Zie ook paragraaf 10.3.2. 
112, Paragraaf 9.2.3.2. 
113  Paragraaf 9.2.2.2. 
114  Deze informatie kwam naar voren uit de verschillende interviews. Een lijst met genterviewde personen staat 
in bijlage 1. 
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handhavers en van het beleid zullen in deze situatie van elkaar verschillen. Voorzover de 
politie belast is met de uitvoering, S het accent meer op de veiligheid liggen. Voorzover de 
gemeente belast is met de uitvoering, zal het accent op de bereikbaarheid liggen. Bij de 
uitvoering door een private instelling, zal het accent sterker liggen op de aantalien 
constateringen, met als doe! het conform uitvoeren van de opdracht. De beleidsdoelstelling 
blijft bereikbaarheid/leefbaarheid. In deze situatie lopen de doelstellingen van de uitvoerders 
uiteen. 

9.3.2.6 Afstemming van beheer en handhaving 

De afstand tussen beheerder en hamihaver wordt gemeten door de organisatieschakels tussen 
beide instanties in een keten te plaatsen. Zoals eerder aangegeven laumen verschillende 
mogelijke organisatievorrnen gekozen worden. De verschillende organisatievonnen worden 
achtereenvolgens behandeld. 

De eerste organisatievorm die aan de orde komt is de situatie waarin wordt gekozen voor een 
gentegreerde dienst parkeerbeheer met een geintegreerde handhavingsdienst onder 
verantwoording van de gemeente. De keten ziet er dan als volgt uit: 

Afdeling 
beheer 

De keten bestaat uit 2 schakels, beide binnen dezelfde organisatie. De tweede keten die 
wordt besproken is de situatie waarin een geffitegreerde dienst parkeerbeheer fimgeert naast 
een geintegreerde handhavingsdienst bij de politie. De keten loopt als volgt: 

Afdeling 
beheer 

De keten bestaat uit drie schakels, waaronder een schake1 naar een andere organisatie. Indien 
gekozen is voor een geintegreerde parkeerdienst, maar voor een versnipperde handhaving, 
ziet de keten er als volgt uit: 

Afdeling 
beheer 

Beheerstaak 
gemeente 

Beheerstaak private 
instelling 

Parkeerdienst 
gemeente 

Parkeerdienst 
gemeente 

Gemeentelijke 
parkeerdienst 

Een ingewikkeld geheel van zes schakels ontstaat, waarvan er twee naar een andere 
organisatie gaan. De volgende keten die wordt behandeld is de situatie waarin het beheer 
versnipperd is, en de handhaving geintegreerd onder verantwoording van de gemeente. 

Private 
instelling/ 
politic 

Afdeling 
handhaving 

Regiopolitic 

• 

Afdeling 
handhaving 

Politic 

Private 
instelling 

Gemeente 

I Parkeerpolitie 

	 Afdeling 
handhaving 

4 

Parkeerpolitic 
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Handhavings 
dienst van de 
gemeente 
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Het geheel van de keten bestaat uit verschillende schalcels, maar de afstand blijft gelijk ten 
opzichte van de huidige situatie. Afstemming tussen beheer en handhaving wordt beinvloedt 
door een groot aantal actoren. 

De volgende keten die wordt behandeld is de situatie waarin het beheer versnipperd is en de 
handhaving geintegreerd is bij de gemeente. Eenzelfde beeld onstaat als bij de vorige keten, 
alleen de handhaver is een andere instantie, waardoor andere lijnen getroklcen moeten 
worden. 

De laatste keten die aan de orde komt is de situatie waarbij de handhaving is versnipperd, en 
het beheer ook. 

Afdeling 
beheer 
gemeente 

Beheerstaken private 
instelling 

Beheerstaken 
politie 

	• 

• 

Gemeente 

Private 
instelling 

Regiopolitie 

Gemeente 

Private 
instelling 

Regiopolitie 

Afdeling 
handhaving 
gemeente 

Handhavers 
private 
instelling 

Parkeerpolitie 
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Een gecompliceerd geheel ontstaat waarin diverse afdelingen binnen dezelfde organisatie 
kunnen overleggen en andere schakels een stap naar een andere organisatie vergen. 
Afstemming vergt overleg met veel actoren en wordt gecompliceerd. Bij ieder van de 
voorgaand genoemde ketens moet bedacht worden dat de regiopolitie tevens bevoegd blijft 
om het foutparkeren te constateren. Ten opzichte van de huidige situatie verandert er in de 
taalctoewijzing niets. De bevoegdheid van de betrokken actoren verandert echter wel. De 
bevoegdheid van de gemeente wordt breder, en de gemeente kan dan haar regietaak beter 
uitvoeren. 

Een volgend aspect dat bepalend is voor de afstemming is de beleidsvrijheid van de 
betroldcen actoren. Bestaat er een zelfstandigheid in het handelen, dan bevordert dit het 
overleg en de afstemmingus. Om hierachter te komen wordt gelet op de mate van 
decentralisatie binnen de betrokken organisaties. In de eerste plants komt de gemeente aan de 
orde. De gemeente is een gedecentraliseerd overheidsorgaan. Dit duidt op een grote mate van 
beleidsvrijheid voor de gemeenten. Het parkeren behoort tot de eigen huishouding van de 
gemeente. De gemeente kan daardoor zelfstandig handelen op dit terrein. Goedkeuring van 
de minister voor de parkeerbelastingverordening is echter vereist. 

Een volgende actor is de politic. De regiokorpsen zijn publiekrechtelijke lichamen, een vorm 
van firnctionele decentralisatie. Daarnaast kunnen de korpsen territoriaal gedecentraliseerd 
zijn, in districten. Hiermee is ook bij de korpsen sprake van beleidsvrijheid. Het beleidsplan 
van de politie dient echter vastgesteld te worden door het regionaal college'''. Vaak speelt de 
lokale driehoek een grote rol in de aansturing van het korps. Het regionaal college beperkt 
zich tot de hoofdlijnen 117 . Wordt de handhaving of het beheer verricht door een private 
instelling, dan dient deze verantwoording af te leggen over de werkzaamheden. 
Beleidsvrijheid geldt voorzover vastgelegd in het uitbestedingscontmct. 

115  J. de Ridder, De integrale milieuvergunning: Institutioneel kader voor creatief milieubeleid, in: 
Beleidswetenschap, 1999-1. Hierin wordt onder andere de afstemming tussen organisaties besproken. 
116  Artikel 31 Politiewet 1993. 
117  J. de Ridder, De externe besturing van de politie: over belemmeringen voor een integrale besturing van de 
regiokorpsen, in: Beleidswetenschap 1999-3. 
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9.3.2.7 Handhavingsniveau 
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Bij dit vergelijkingspunt gaat het om de het aantal constateringen dat wordt bereilct door een 
bepaalde handhavingsinspanning te leveren bij een bepaalde wijze van financieren. Uit 
eerder onderzoek komt een lijn naar voren over de invloed van de taaktoewijzing op het 
aantal constateringen. 

De lijn die naar voren komt uit eerder onderzoekus is gebaseerd op de organisatievoimen van 
handhaving, zoals ook in dit rapport aangehouden. In geval van een geintegreerde 
handhavingsdienst bij de gemeente worden meer naheffingsaanslagen opgelegd dan 
mulderbonnen uitgedeeld. Is de politic belast met de handhaving dan is dit andersom, de 
aantallen liggen echter dicht bij elkaar. Dit is ook zo bij de eerste sub-variant. Immers de 
politic heeft als opdrachtnemer een betreldcelijk grote vrijheid van handelen en zal het eigen 
hoofddoel nastreven. Is de handhaving versnipperd, uitbesteed, dan ontstaat de situatie dat 
verschillende opdrachtnemers voldoen aan het convenant. Zij richten zich op de handhaving 
zoals dat in het convenant is vastgelegd. In de eerste sub-variant is de gemeente bevoegd 
voor de handhaving van alle parkeerovertredingen. Het accent zal waarschijnlijk liggen op 
de handhaving van naheffingsaanslagen. 

In de eerste sub-variant heeft de gemeente de bevoegdheid tot het constateren van alle 
parkeerfeiten. Hieruit zou volgen dat in iedere handhavingssituatie de nadruk zou komen te 
liggen op de naheffingsaanslagen, uitgezonderd de situatie waarin de politic de uitvoering 
verricht. De naheffingsaanslag bestaat uit een kostendoorberekening. De mulderbon 
daarentegen, is een boete. Wordt er voor gekozen om de opbrengst van deze bonnen te doen 
toekomen aan de gemeente, dan levert dit een aanzienlijke prildcel tot constateren op. Zoals 
ook bij de invoering van het fiscale handhavingssysteem het geval was, zal de gemeente 
waarschijnlijk gekort worden op de uitkering uit het Gemeentefonds" 9, hetgeen de prildcel 
versterIct om Lets te gaan doen met de uitgebreide bevoegdheid. 

9.3.2.8 Totaaleffecten 

In deze paragraaf komen de feiten aan de orde die niet binnen het vergelijkingskader passen, 
maar die toch van belang zijn. Hierbij gaat het om de eenheid in het handhavingsbeleid en de 
allocatie van middelen. Ook de eenvoud van het ontstane systeem is van belang. Daamaast 
wordt aandacht besteed aan de fusiekosten en de 'left overs' die de invoering van de eerste 
sub-variant met zich mee zou brengen. 

De eenheid in het handhavingsbeleid komt het eerst aan de orde. Allereerst moet opgemerIct 
worden dat d.. keuze voor betaald parkeren een vrije keuze is en daannee het handhaven van 
foutparIceren ook. Eenheid in de uitvoering van het handhavingsbeleid zal daarom, landelijk 
bezien, moeilijk te bereiken zijn. Ook de veelheid aan mogelijke organisatievormen voor de 
hamihaving belemmert een landelijke eenheid in handhavingsbeleid. De verschillende 
organisaties hebben immers verschillende doeleinden!". Het beleid dat de verschillende 
gemeenten voeren vomit daardoor geen eenheid. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot 
vluchtgedrag van parkeerders naar gemeente waar het parkeertarief laag is. Dit probleem kan 
voorlcomen worden door met andere gemeenten afstemming te zoeken over het te voeren 
beleidul . Het probleem van diversiteit in het toezicht op de handhaving speelt in de eerste 
sub-variant niet, de officier van justitie houdt geen toezicht. Op grond van artikel 3 uit de 
Wet Mulder kan de officier wel beleidsmakende bevoegdheden hebben. Indien dit artikel 

118 M. Oosterdijk, Parke erbelasting 	 de ene gemeente is de andere niet, Groningen, 1997. Fleurke, Prins, 
Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam, 1996. Vissers, Zeilstra, Fokkema, De 
politieverkeerstaak na de reorganisatie, Traffic Test, 1995. 
119  Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19405, nr. 3 
120 Torenvlied geeft aan dat de uitvoering dan aangepast zal worden aan het eigen doe van de organisatie. 
121 VNG,Parkeerbeheer loont, Den Haag, 1997, pag. 59. 



Variant B, Bestuurlijke aspecten 151 

niet wordt gewijzigd'", bedreigt dit de eenheid in het handhavingsbeleidm. Binnen de 
gemeenten ontstaat eenheid in beleid indien gekozen is voor een geintegreerde 
handhavingsorganisatie. Is gekozen voor verschillende handhavers, dan zal de eenheid 
moeilijker bereikt kunnen worden. 

Ook voor de allocatie van middelen geldt dat eenheid in het beleid moeilijk bereikt kan 
worden. Afhankelijk van de situatie ter plekke verschillen de uitgaven en inkomsten van 
handhaving. De gemeenten kunnen hier echter zelf invloed op uitoefenen. De keus om 
betaald parkeren in te voeren en het foutparkeren te gaan handhaven staat de gemeenten 
immers vrij in deze sub-variant. 

De eenvoud van het systeem is een volgend element. De handhaving van het parkeren zou in 
de eerste sub-variant een taak van de gemeente worden. Het systeem is binnen de gemeenten 
waarin voor een geintegreerde handhavingsdienst is gekozen eenvoudiger geworden. De 
gemeente kan de handhavingstaak echter uitbesteden, waardoor voor de burger 
onduidelijkheid kan ontstaan over wie bevoegd is voor handhaving. Daarnaast dient de 
regiopolitie nog bevoegd te blijven, omdat de keus om zelf te goon handhaven facultatief is. 
Het aldus ontstane systeem kan daardoor niet eenvoudig genoemd worden indien op 
landelijk niveau wordt gekeken, want er ontstaat een verdergaande differentiatie. 

De fusiekosten die invoering van dit systeem met zich meebrengt zijn gering. Immers 
gemeenten betalen meestal al voor de handhaving van het foutparkeren door de politic. Daar 
waar dit nog niet zo is, zou de keus voor een eigen handhavingssysteem facultatief zijn. De 
fusiekosten heeft men daarmee zelf in de hand. In de feitelijke situatie zal ook weinig 
veranderen. De mensen die belast zijn met de handhaving van foutparkeren kunnen gewoon 
hun werk blijven doen. Ook de huisvesting kan gelijk blijven. De enige veranderingen liggen 
hierin dat wellicht een andere opleiding nodig is en dat de geldstroom verlegd wordt. Voor 
het overige verandert alleen de bevoegdheidsverdeling ten gunste van de gemeente. Op 
grond van de negende 124, tiende125, en elfde 126  veronderstelling uit het model kan gezegd 
worden dat de fusiekosten een beleidsconforme beleidsuitvoering niet in de weg zullen staan. 

Tot slot zijn de overblijfselen na invoering van de eerste sub-variant van belang. De 
bevoegdheidsoverdracht die de variant met zich meebrengt voegen jets toe aan de huidige 
bevoegdheid van de parkeercontroleurs, terwijl aan de bevoegdheid van de politic formeel 
gezien niets wordt afgedaan. Materieel gezien zal het betekenen dat er voor de politic meer 
reden is het toezicht op het foutparkeren minder intensief aan te pakken. Naast de politic is 
nu ook de gemeente bevoegd om het foutparkeren te handhaven. Hoe de gemeente dit vorm 
gaat geven staat vrij. De dubbele bevoegdheid van zowel gemeente als politic, leidt 
waarschijnlijk niet tot problemen. De politic maakt immers thans weinig gebruik van haar 
bevoegdheid tot het constateren van parkeerovertredingen'", en de afhandeling kan via het 
CJIB blijven lopen. De handhaving van het foutparkeren in de huidige situatie 
opsporingsbevoegdheid met zich meebrengt voor de handhavers. Bij invoering van de eerste 
variant kan ervoor gekozen worden dit weg te laten. Dit kan leiden tot een lagere inschaling 
van de medewerkers die de handhaving verrichten'. Echter de mensen die nu belast zijn met 

122  Zie hiervoor ook paragraaf 10.3.2. 
123  De officier houdt alleen het toezicht op de handhaving van mulderfeiten, niet op de handhaving van het 
betaald parkeren. 
124  Als de organisatie de financiele middelen heeft om het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat ook 
ebeurt groot. 
1 `5  Als de organisatie de personele middelen heeft om het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat ook 
gebeurt groot. 
126  Als de organisatie de huisvestingsmiddelen heeft om het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat ook 
Febeurt groot. 
127  Vissers, Zeilstra, Fokkema, De politieverkeerstaak na de reorganisatie, Traffic Test, 1995. 
128 Toezichtambtenaren zijn vaak lager ingeschaald dan opsporingsambtenaren, vergelijk bijvoorbeeld de 
stadswacht met de milieuinspecteur. 
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deze handhaving, en die opsporingsbevoegdheid bezitten, dienen nog steeds op hetzelfde 
niveau betaald te worden. 

De gevolgen van de eerste sub-variant, de overdracht van de handhaving van het 
foutparkeren naar de gemeente, worden in deze paragraaf weergegeven in de vomi van 
kansen en risico's. De bespreking vindt plaats aan de hand van de resultaten die beschreven 
zijn bij de verschillende vergelijkingspunten. De resultaten zijn gegroepeerd in de 
hoofdgroepen van vergelijkingspunten: toezicht op de handhaver, Icwaliteit ten aanzien van 
de handhaving, handhavingsprestatie en totaaleffecten. 

Toezicht op de handhaver 
De aansturing van de handhavende organisatie door de gemeente verloopt het best indien de 
handhaving geintegreerd is ondergebracht bij de gemeente. Wordt de handhaving 
ondergebracht bij de politic, dan staat in het contract aangegeven wie waarover beslist. 
Doordat de politie de directe zeggenschap heeft, raakt de beleidsmalcende positie van de 
gemeente verzwalct. Bij uitbesteding geldt hetzelfde. Bij elke gekozen organisatievomi is 
financiele aansturing van de gemeente op de handhavingsdienst(en) sterk. Buiten de 
ambtelijke loyaliteit bezit de gemeente intern geen toezichtsinstrumenten. Wel kan in geval 
van een uitbestede handhaving (aan de politie of aan een private instelling) het convenant of 
contract worden verbroken. 

De gemeente dient over de uitvoering van de handhaving verantwoording af te leggen aan de 
gemeenteraad, het vertegenwoordigende lichaam. Indien de handhaving is uitbesteed is de 
afstand van de handhaver tot de burger langer, doordat een stap naar een andere organisatie 
wordt gemaalct. 

Kwaliteit ten aanzien van de handhaving 
De gefiscaliseerde gemeenten hebben reeds enige tijd ervaring met hamihaving van het 
betaald parkeren. Een handhavingsdienst waar de handhaving van het betaald parkeren en de 
handhaving van het foutparkeren geIntegreerd plaatsvinden, zal een hoge prioriteit toekennen 
aan beide vormen van parkeerhandhaving. De dienst zal de totale parkeerhandhaving als 
kemtaak zien. Dit is het geval zowel als deze dienst bij gemeente is geplaatst als wanneer hij 
bij de politie is geplaatst. In de huidige situatie is de hamihaving van beide soorten 
`parkeerfeiten' soms verdeeld over gemeenten en politie. Een gentegreerde 
handhavingsdienst biedt kansen ten aanzien van die situatie. Zo'n geintegreerde 
handhavingsdienst kan echter reeds bij de huidige stand van wetgeving ondergebracht 
worden bij de politie, hetgeen in sommige gemeenten reeds het geval is. 

De gemeenten hebben sinds 1987 de bevoegodheid tot de handhaving van parkeerbelasting. 
Sindsdien is de gefiscaliseerde gemeente deskundig ten aanzien van handhaving door middel 
van surveillance. In de eerste sub-variant hebben gemeenteambtenaren, in tegenStelling tot 
politieambtenaren die in de huidige situatie het foutparkeren handhaven, geen 
opsporingsbevoegdheid nodig. Hun salarissen hoeven derhalve niet van hetzelfde niveau te 
zijn als dat van een politieambtenaar. Wel zouden de salarissen van de gemeenteambtenaren 
evenredig met de taakuitbreiding moeten stijgen. 

Handhavingsprestatie 
Indien de handhaving geintegreerd is vormgegeven binnen een gemeente, liggen de 
bevoegdheden tot het constateren van de verschillende parkeerfeiten in dezelfde hand 
(gemeente). De gemeentelijk beleidsdoelstelling omtrent het parkeren komt overeen met de 
doelstelling van de gemeente als handhaver (bereikbaarheid en leefbaarheid). De handhaving 
kan ook geintegreerd worden vormgegeven bij de politie. Deze wordt dan uitvoerder van de 
gemeentelijke handhavingsbevoegdheid. De doelstelling van de uitvoerder (gericht op 
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veiligheid) wijkt in dat geval echter af van de doelstelling van de beleidsmaker. Bij 
versnipperde vormgeving ligt de handhavingsbevoegdheid bij de gemeente. De uitvoering is 
echter verspreid over diverse instellingen. De verschillende instellingen hebben andere 
hoofddoelen clan de beleidsmakende instantie. 

De afstand tussen beheerder en handhaver is , het kleinst in de situatie waarin een 
geintegreerde handhavingsdienst binnen een geintegreerde parkeerdienst bij de gemeente 
wordt geplaatst. Komt de handhavingsdienst bij de politie terecht dan wordt deze afstand 
groter. Naarmate meer versnippering of uitbesteding van handhaving of beheer plaatsvindt 
ontstaat het risico van een meer complexe afstemmingsituatie en een grotere afstand tussen 
beheer en handhaving. 

Uit eerder onderzoek komt naar voren dat indien de handhaving bij de gemeente geplaatst is, 
de nadruk op de constatering van overtreding van het betaald parkeren zal liggen. Is de 
handhaving bij de politie geplaatst, dan ligt de nadruk op de constatering van het 
foutparkeren. Is de handhaving versnipperd vormgegeven, dan zal de nadruk waarschijnlijk 
liggen op de handhaving van betaald parkeren. Verder kan een stijging in het aantal 
constateringen verwacht worden, doordat bij een gelijkblijvend budget, de gemeentelijke 
handhaver meer inspanning kan leveren (het handhavende ambtenren kunnen lager 
ingeschaald worden). Wordt een financiele prildcel toegediend clan valt een stijging te 
verwachten in het aantal constateringen. 

Totaaleffecten 
De eenheid in het handhavingsbeleid en de allocatie van middelen op landelijk niveau is 
moeilijk te verwezenlijken. Wordt binnen een gemeente gekozen voor een geintegreerde 
handhavingsdienst clan ontstaat binnen de gemeente wel eenheid in het handhavingsbeleid, 
dit lijkt een kans te zijn. In geval van versnipperde handhaving verdwijnt deze eenheid weer. 
Een zelfde situatie ontstaat bij de eenvoud van het handhavingssysteem. Landelijk bezien 
lijkt het systeem niet eenvoudig, verschillende instanties zijn bevoegd. Dat levert een risico 
op. In geval van een geintegreerde handhavingsdienst ontstaat binnen een gemeente wel een 
eenvoudig systeem. Wordt de handhaving versnipperd vormgegeven, dan compliceert het 
aantal betroldcen handhavers het systeem. De eerste sub-variant brengt weinig fusiekosten 
met zich mee. Alleen de doorbetaling van handhavers met opsporingsbevoegdheid brengt 
extra kosten met zich mee. 

9.4 	Tweede sub -variant: mogelijkheid alle mulderfeiten naar de gemeente 

De tweede sub-variant houdt in dat gemeenten die fiscaal parkeren hebben ingevoerd de 
mogelijkheid krijgen om alle mulderfeiten te constateren, al dan niet in een bepaald gedeelte 
van de binnenstad. Hierbij is het uitgangspunt dat het toezicht op de naleving van 
mulderfeiten door gemeenteambtenaren gekoppeld wordt aan het toezicht op de naleving van 
betaald parkeren. De parkeercontroleurs kunnen in deze sub-variant ook de meest 
voorkomende muldergedragingen constateren. Hierbij valt te denken aan inrijverboden, 
venstertijden, fietsen op de trottoirs en rijden door rood licht. De sub-variant wordt 
beschreven in paragraaf 9.4.1. Daarbij wordt aandacht besteed aan de variabelen: 
organisatievorm en financiering. De bevoegdheidsoverdracht wordt vervolgens beschreven 
aan de hand van de vergelijkingspunten (paragraaf 9.4.2). Hierbij komen de verschillende 
kansen en risico's die de invoering van de sub-variant met zich meebrengt aan het licht. De 
uitkomsten bij de vergelijkingspunten worden in paragraaf 9.4.3 nog eens op een rijtje gezet. 

9.4.1 	Beschrijving van de tweede sub -variant 

In de tweede sub-variant worden alle feiten uit de Wet Mulder ter handhaving overgedragen 
aan de gemeenten. Dat houdt in dat naast de facultatieve bevoegdheid tot handhaving van 
betaald parkeren de gemeente nu ook de facultatieve bevoegdheid krijgt tot het handhaven 
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van de feiten uit de Wet Mulder. De bevoegdheid van de politie om de feiten uit de Wet 
Mulder te handhaven blijft intact. De gemeentelijke bevoegdheid is immers een facultatieve. 
Daamaast is de bevoegdheid gekoppeld aan het toezicht op de naleving van het betaald 
parkeren, waardoor de uitoefening van de bevoegdheid is beperkt tot bepaalde gebieden en 
bepaalde tijdstippen. De manier waarop de handhaving door de gemeente vonn kan warden 
gegeven, kan varieren naar organisatievorm en financiering. 

Organisatievorm 
De gemeenten hebben bij deze sub-variant de bevoegdheid am naast het constateren van 
overtreding van het betaald parkeren, oak de mulderfeiten die - in de gebieden waar betaald 
parkeren is ingesteld - gepleegd worden, te constateren. De hancihaving kan op verschillende 
manieren warden vormgegeven. De organisatievorm valt op te delen in verschillende 
aspecten. Een eerste aspect van de organisatievorm is of de organisatie van de handhaving 
centraal of decentraal wordt vormgegeven. De gemeente die bevoegd is ten aanzien van de 
handhaving is een decentraal lichaam van de overheid. Daar de handhavingsbevoegdheid bij 
de gemeente wordt geplaatst, is het moeilijk denkbaar dat de handhaving centraal zou 
warden vormgegeven'". Ook de handhaving zal decentraal worden vormgegeven. Een 
volgend aspect van de organisatievonn is geintegreerd of versnipperd vormgeven van de 
handhaving. Zoals al bij de bespreking van de huidige situatie duidelijk werd'", kan de 
handhaving op drie manieren plaatsvinden: geintegreerd bij de gemeente of politie, of 
versnipperd bij gemeente, politie en private instellingen. De verschillende mogelijkheden 
zijn reeds besproken bij de eerste sub-variant. 

Financiering 
De volgende variabele die aan de orde komt is de financiering van de handhaving. Zoals al in 
paragraaf 9.3.1 duidelijk werd gemaalct, is de boeteopbrengst interessant als variabelelm. De 
gemeente draagt de kosten voor het opleggen van naheffingsaanslagen. Deze kosten worden 
doorberekend aan de burger middels de naheffingsaanslag, de aanslag is dus geen boete. De 
enige opbrengst die direct uit deze naheffingsaanslagen voortvloeit is de achterstallige 
belastingopbrengstm. Indirect, door stimulering van een beter betaalgedrag, levert het 
opleggen van naheffingsaanslagen meer parkeerbelasting op. Dit echter alleen indien het 
volledige aantal parkeerplaatsen waar voor betaald moet warden nog niet optimaal wordt 
benutm . Bij de tweede sub-variant kan een prilckel ontstaan door het terugvloeien van de 
boeteinkomsten naar de handhavende instantie. Per saldo zou de gemeente er niet op 
vooruitgaan. Toch is er spralce van een prikkel. Daar waar de algemene middelen gericht zijn 
op input, is de financiering door het terugploegen van de boeteopbrengsten gericht op output. 
Hierdoor ontstaat een prikkel. De omvang van deze prildcel is groter dan bij de eerste sub-
variant. De gevolgen van deze prikkel zullen per organisatievorm van handhaving 
verschillen. Naast het terugvloeien van de boeteopbrengst bestaat een indirecte prildcel: 
doordat het foutparkeren wordt gehandhaafd, zullen de parkeerders sneller geneigd zijn te 
parkeren op een plaats waar voor betaald moet worden. De primaire inkomsten uit 
parkeerbelasting zullen naar verwachting daardoor stijgen'" 135 . In deze sub-variant behoort 
naast het foutparkeren, ook het constateren van de avenge mulderfeiten in gebieden waar 
betaald parkeren is ingevoerd tot de bevoegdheid van de gemeente. De opbrengst van de 

129  Een meet centrale vormgeving kan wel mogelijk zijn. Vergelijk ook de opzet uit het VERDI-akkoord. 
I3°  Paragraaf 9.2.2, 92.3. 
131  De andere mogelijke variabele: invloed op het budget is minder van belang, daar de gemeente het eigen 
budget kan bepalen. 
132  Uit de interviews lcwam naar voren dat het opleggen van naheffingsaanslag in de praktijk niet kostendekkend 
is, dit omdat de kosten het maximum aan aanslag (f 86,-) overschrijden. 
133  Parkeerplaatsen zijn immers can schaars goed. 
134  Dit wordt bevestigd door de verschillende informanten. Een lijst van informanten staat in bijlage 1. 
133  Het aantal parkeerplaatsen is echter een schaars goed. Wordt Cr foutgeparkeerd omdat alle plaatsen waarvoor 
betaald moet warden vol zijn, dan zou waarschijnlijk geen stij ging optreden in het aantal betalers. Logisch gevolg 
zou wel zijn, dat de gemeente de parkeeroverlast als gevolg van can tekort aan parkeerplaatsen, zal bestrijden 
door het aantal parkeerplaatsen te vergroten. 
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mulderbonnen zal hierdoor naar verwachting stijgen. De uitkomsten bij dit vergelijkingspunt 
zijn gelijk aan de uitkomsten bij de vorige sub-variant, maar het gaat om een andere omvang 
van de boeteopbrengst. De druk op de handhaving van overige mulderfeiten heeft geen 
invloed op het parkeergedrag. Ook daarom blijft de uitkomst gelijk aan de eerste sub-variant. 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het systeem van betaald parkeren en handhaving 
daarvan kostendeldcend kan fiinctioneren. Ook het beheer wordt gefinancierd met 
opbrengsten uit de parkeerbelasting" 6. In vergelijking met de huidige situatie zal hierin voor 
de gemeenten verandering komen. De handhavingskosten zullen stijgen doordat de 
bevoegdheid is uitgebreid. Wil de gemeente op hetzelfde niveau blijven handhaven, dan 
zullen hiervoor meer mensen aangenomen moeten worden. Door de kosten stijgen en de 
opbrengst waarschijnlijk gelijk blijft, zou de kostendekkenheid van het systeem in gevaar 
kunnen komen. De winstmarges van de diverse gemeenten op het parkeerbedrijf zijn echter 
groot, hierdoor lijkt het onwaarschijnlijk dat de kostendeldcendheid in gevaar zou kunnen 
komen'. Doordat de gemeenten door handhaving inkomsten kunnen genereren, bestaat bij 
sommigen het idee dat dit het primaire doel kan worden" 8 . 

9.4.2 	Vergelijkingspunten tweede sub-variant 

De behandeling van de tweede sub-variant aan de hand van het vergelijkingskader vindt 
plants in deze paragmaf. De gevolgen die de invoering van de tweede sub-variant heeft op de 
punten uit dit kader komen aan de orde. De vergelijkingspunten worden in dezelfde volgorde 
behandeld als waarin ze in de voorgaande sub-variant zijn behandeld. 

9.4.2.1 Aansturing van de handhavende organisatie 
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Aansturing kan opgedeeld worden in drie elementen: beslisbevoegdheid, financiele 
aansturing en controle over informatie. Indien de verantwoordelijke voor de handhaving van 
de drie onderdelen van aansturing gebruik kan maken, kan de verantwoordelijke de 
handhaver aansturen. De drie onderdelen van aansturing van de hanclhavende organisatie 
worden steeds besproken voor de drie verschillende organisatiemogelijkheden van 
handhaving. 

Beslisbevoegdheid 
Van belang voor de beslisbevoegdheid als element van aansturing is wie de 
beslisbevoegdheid heeft over de inzet van mensen en middelen. De gemeente bezit in deze 
sub-variant de bevoegdheid tot het constateren van overtreding van betaald parkeren en de 
bevoegclheid tot de constatering van mulderfeiten in gebieden waar betaald parkeren is 
ingevoerd. In de eerste organisatievonn is de handhaving vormgegeven in een geintegreerde 
dienst bij de gemeente. De gemeentelijke dienst beslist over de directe inzet van mensen en 
middelen. Dit kan omdat de handhavers geen opsporingsbevoegdheid nodig hebben. Wordt 
er voor gekozen om de huidige regeling in de Wet Mulder en het Besluit bij deze wet niet te 
wijzigen, dan heeft de officier van justitie beslisbevoegdheid ten aanzien van de bijzonder 
opsporingsambtenaren. De bevoegdheid van de gemeente is beperkt tot bepaalde gebieden. 
Voor de overige gebieden is de politie bevoegd. Afstemming dient plants te vinden. 

Wordt de handhaving verricht door de politie, in een geintegreerde dienst, dan geldt het 
volgende: de gemeente bezit de bevoegdheid tot het constateren van deze feiten, maar heeft 
de uitvoering ervan uitbesteed aan de politie. De politie wordt voor de constatering van deze 

136  Fleurke, Prins, Hu1st, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam 1996, pag. 45. M. Oosterdijk, 
Parkeerbelasting ...... de ene gemeente is de andere niet, Groningen, 1997, pag. 86-87. Ook de informanten 
bevestigen dat het systeem in principe zelffinancierend is. 
137  Deze inforrnatie kwam naar voren uit de verschillende interviews. Een lijst met informanten staat in bijlage 1. 
138  Met name de politiefunctionarissen waarmee is gesproken vrezen dat een doelverschuiving optreedt. Een lijst 
met respondenten staat in bijlage 1. 
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feiten betaald door de gemeente. Afspraken tussen beide instanties worden vaak vastgelegd 
in een convenant. Doordat de verkeerspolitie die dan binnen de politie is opgericht echter bij 
de politic is gehuisvest, zal de beslisbevoegdheid van de gemeente zwaldcer zijn. burners de 
afstand is groter en convenanten worden vaak alleen op hoofdlijnen afgeslotenw. De 
uitbesteding verzwalct de beslisbevoegclheid van de gemeente. In de huidige situatie heeft de 
officier van justitie het toezicht op de handhaving van mulderfeiten'°°. Dit verzwalct de 
beslisbevoegdheid van de gemeente. Binnen de sub-variant kan er voor gekozen worden de 
toezichtbevoegdheid weg te halen bij de officier. 

In de laatste situatie die besproken wordt is de handhaving versnipperd. De gemeente kan 
bijvoorbeeld een deel van de uitvoering zelf doen, maar ook uitbesteden aan de politie of een 
private instelling. De gemeente bezit echter de bevoegdheid tot het constateren van 
mulderfeiten binnen de gebieden waar betaald parkeren is ingevoerd. Voorzover de 
gemeente zelf uitvoert, is zij volledig bevoegd (tenzij er voor gekozen wordt de officier van 
justitie ook bevoegdheid te laten hebben). Voor uitbesteding aan de politie of/en een 
particuliere instelling geldt een opdmchtgever-opdrachtnemer relatie. Hierbij bezit de 
opdmchtnemer vaak enige vrijheid om de taak naar behoren te kunnen vervullen. 

Financiele aansturing 
Een tweede element van aansturing is de financiele aansturing. Bij de financiele aansturing 
gaat het er om wie de handhaving financiert. Voor de drie verschillende 
handhavingsorganisaties geldt bij deze sub-variant hetzelfde. De gemeente draagt de kosten 
voor de handhaving. De manier waarop zal echter per gemeente verschillen, afhankelijk van 
de manier van financieren binnen de betreffende gemeente. Voor het deel waarvoor de 
gemeente niet bevoegd is, draagt de politic de kosten. Via de financien kan de gemeente 
sterk sturen. 

Controle over informatie 
Een laatste element dat van belang is voor de aansturing van de handhavende organisatie is 
de controle over informatie. In het geval dat de gemeente de handhaving geintegreerd 
uitvoert, geldt hiervoor hetzelfde mechanisme als voor de overige gemeentelijke dienstenm. 
Jaarlijks dient een begroting gemaalct te worden en een rekening gepresenteerd te warden. 
Gedeputeerde Staten moeten bun goedkeuring hieraan verlenen, en lcunnen deze bij wijze 
van sanctie onthouden. Hierbuiten geldt verder het mechanisme van de ambtelijke loyaliteit. 
Uit onderzoek blijkt dat dit een effectief instrument kan zijn w. In het geval dat de 
handhaving is uitbesteed aan de politie, zijn de verantwoordingsplicht en de 
toezichtsmogelijkheden vastgelegd in het afgesloten convenant. Omdat de gemeente de 
bevoegde instantie is, zal een soortgelijke verantwoordingsplicht waarschijnlijk gelden. De 
sanctiemogeli)cheid is dat de gemeente het convenant opzegt, of niet verlengt. Indien 
gekozen is voor een versnipperde handhaving, geldt wat gezegd is over de gemeente 
voorzover de gemeente de uitvoerende instantie is. Dan geldt de gemeentelijke 
verantwoordingsplicht en het stelsel van de ambtelijke loyaliteit. Wat gezegd is over 
uitbesteding aan de politie geldt voorzover de uitvoering van de handhaving is uitbesteed. 
Afspraken over verantwoording staan in het afgesloten contract, een sanctiemogelijkheid is 
het verbreken van dat contract. 

Op basis van de vierde'" en vijfdew veronderstelling uit het model voor beleidsuitvoering 
kan gezegd worden dat de sterke financiele aansturing een beleidsconforme uitvoering 

139  Informatie: informanten, bijlage 1. 
14°  Attikel 3 Wet Mulder. 
141  Hiervoor staan regels in de hoofdstuklcen 12, 13 en 14 van de Gemeentewet. 
142  J. de Ridder, Ministeriele verantwoordelijkheid in politiek-ambtelijke verhoudingen, in: D.J. Elzinga, 
Ministeriele verantwoordelijkheid in Nederland, Zvvolle, 1994. 
143  Als er spanning is tussen de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen van de uitvoerende organisatie, maar de 
beleidsmaker heeft sterke controle op de organisatie, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot. 
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bevordert. Ook de eenduidige beslisbevoegdheid bevordert een conforme uitvoering, tenzij 
gekozen wordt voor een gedeelde bevoegdheid. Bij uitbesteding geldt dat de 
beslisbevoegdheid minder duidelijk kan zijn voor de burgers, ook is de bevoegdheid van de 
gemeente verzwalct door de afstand tussen beleidsmaker en uitvoerder. De controle op de 
organisatie is aanwezig en de beleidsmaker kan sancties toepassen. Deze sancties zijn 
zwaarder wanneer een convenant is afgesloten. Indien de doelstellingen van de organisatie 
en de beleidsdoelstellingen uiteen lopen, kan deze controle de aansturing toch bevorderen. 
Lopen de doelstellingen parallel, dan zijn toezichtshandelingen waarschijnlijk niet nodig. 

9.4.2.2 Verantwoording aan de burger 

Om de lijn van verantwoording aan de burger te bepalen wordt gelet op de democratische 
afstandm. De democmtische afstand wordt bepaald door de plaats van het eerste 
democratisch gekozen lichaam binnen of in de aansturing van de handhavende organisatie. 
Het aantal organisatieschakels is bepalend voor de lengte van de keten. De afstand wordt 
gemeten binnen de drie verschillende mogelijke organisatievormen voor handhaving. In deze 
sub-variant treedt geen verschil op in afstand in vergelijking met de vorige sub-variant. Het 
vertegenwoordigende lichaam waarbinnen de verantwoording wordt afgelegd is de 
gemeenteraad. Ten opzichte van de huidige situatie verloopt de verantwoording aan de 
burger via een meer democratische lijn, immers de benoemde burgermeester zit niet meer in 
de keten. Deze zit nog wel in de keten voor wat betreft de handhaving van mulderfeiten en 
overige verkeersfeiten door de politie. 

9.4.2.3 Deskundigheid van de organisatie 
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De deskundigheid van de handhavende organisatie wordt bezien aan de hand van de 
volgende elementen: ervaring met handhaving, de prioriteit van de handhavingstaak en de 
afstemming van de handhavingstaak ten opzichte van de andere organisatietaken. 

De eerste vorm die aan de orde komt is een geintegreerde handhavingsdienst bij de 
gemeente. De dienst handhaaft het betaald parkeren en de mulderfeiten die in de gebieden 
waar betaald parkeren is ingevoerd, gepleegd worden. De geIntegreerde dienst die kan 
ontstaan, is geheel ingericht op het constateren van verkeersovertredingen in de gebieden 
waar betaald parkeren is ingevoerd. Naast parkeerfeiten kunnen bij deze sub-variant ook 
andere verkeersfeiten worden geconstateerd. De dienst is in die situatie ingericht op de 
combinatie. De kemtaak van de dienst is bij de tweede sub-variant niet alleen het parkeren, 
maar het hele pakket aan verkeersovertredingen. Of de handhavingsdienst ook prioriteit heeft 
binnen de gemeente als geheel, hangt af van de omvang van de handhavingstaak. Dit is 
gerelateerd am het aantal parkeerplaatsen en de parkeeroverlast. Per gemeente ontstaan 
verschillen in prioriteit. Wordt de taak als kemtaak beschouwd, dan is de kans op 
beleidsconforme uitvoering grootm. De aard van de taak die de dienst uitvoert, is een andere 
dan de aard van de overige gemeentetaken (punitief in plants van reparatoir en 
voorzieningscheppend). De inning van belasting is een taak die gemeenten al van oudsher 
vervullen. Het opleggen van sancties op gedragingen van burgers in het verkeer is echter een 
taak die nu bij de politic ligt en wordt beschouwd als politietaak. De taak die de politic 
traditioneel uitvoerde komt binnen de sub-variant onder de directe regie van de gemeente. 

De tweede mogelijke organisatievorm is een handhavingsdienst bij de politie. De politie 
voert in de tweede sub-variant de handhaving van het betaald parkeren en de handhaving van 

144  Als er spanning is tussen de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen van de organisatie, maar de organisatie 
kan met toezichtshandelingen geconfronteerd worden, is de kans dat het beleid conform wordt uitgevoerd groot. 
145  Het volledig empirisch onderzoeken van de feitelijke afstand van de handhaver tot de burger zou niet binnen 
het tijdsbestek van het onderzoek passen. 
146  Dit is de achtste veronderstelling uit het gedragsmodel voor beleidsuitvoering zoals gepresenteerd in het derde 
hoofdstuk. 
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9.4.2.4 Deskundigheid ten aanzien van de handhaving 

Variant B, Bestuurlifice aspecten 

overige verkeersovertredingen uit de Wet Mulder in gebieden waar betaald pariceren is 
ingevoerd, uit. De politie is een handhavende organisatie bij uitstek. De politic is ingericht 
op handhaving. Ervaring met de handhavingstaak is ruimschoots aanwezig. Ook de aard van 
de taak sluit nauw aan bij de overige politietaken. De geintegreerde dienst duidt op de 
imichting van een dienst die zich alleen bezig houdt met deze tank. De prioriteit van de tank 
is dus hoog. 

De handhaving van het betaald parkeren en de overige muldeifeiten kan ook versnipperd 
voorkomen. De politic is belast met een deel van de handhavingstaak, maar de gemeente en 
een private instelling bijvoorbeeld ook. Het kabinet heeft bepaald dat handhaving van 
mulderfeiten niet uitbesteed kan worden aan een private instelling'". Indien de hancihaving 
van het betaald parkeren wordt uitbesteed aan een private instelling, dan geldt een 
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Afhankelijk van de afspraken die gemaalct zijn kan iets 
gezegd worden over de prioriteit van de tank. Belastinginning was een overheidstaalc, de aard 
van de tank is dan ook nieuwit's voor een private instelling. In het kader van de privatisering 
echter, lijkt de uitbesteding niet vreemd. De hanclhaving van het betaald parkeren of 
handhaving van de overige mulderfeiten kan ook door de gemeente worden uitgevoerd. 
Afhankelijk van de omvang van de tank heeft de tank prioriteit bij de verschillende 
gemeentelijke afdelingen. Voor de aard van de tank geldt hetgeen hierboven over de 
gemeente is gezegd; een handhavende task gaat van politic naar gemeente. Wordt een deel 
van de handhaving aan de politic uitbesteed, dan geldt dat de prioriteit van de taak afgeleid 
kan worden uit de gemaakte afspraken. Voor de aard van de tank geldt hetgeen hierboven is 
gezegd; de aard van de taak past bij de overige taken. 

In de tweede sub-variant zou de gemeente de handhaver zijn van het betaald parkeren en de 
overige mulderfeiten in de verblijfsgebieden. De politie blijft daamaast eveneens bevoegd 
om deze feiten te constateren. De politie wordt bij de behandeling van deze variant verder 
buiten beschouwing gelaten, op deze organisatie wordt uitgebreider ingegaan bij de variant 
C. 

De gemeenten hebben ruimschoots ervaring met het innen en handhaven van gemeentelijke 
belastingen. De gemeenten hebben echter minder ervaring met de handhaving door middel 
van surveillance. De gemeenten zijn sinds 1987 bevoegd om parkeerbelasting te heffen. Met 
de handhaving van mulderfeiten, die nu door de politic worden gehandhaafd, hebben de 
gemeenten geen ervaring'. 

Voor de comtatering van de verschillende feiten hebben de handhavende medewerkers 
bepaalde bevoegdheden nodig. Deze bevoegdheden zijn gekoppeld aan het feit dat wordt 
geconstateerd. In de tweede sub-variant bezit de gemeente de bevoegdheid om twee smitten 
feiten te constateren. Allereerst de overtreding van de parkeerbelastingverordening. Deze 
bevoegdheid bezit de gemeente ook in de huidige situatie. De volgende feitengroep die de 
getneente mag constateren zijn de mulderfeiten. Voor de constatering van een overtreding 
van de parkeerbelastingverordening dient de handhaver een (on)bezoldigd gemeente 
ambtenaar te zijnI". Voor de constatering van mulderovertredingen dienst de handhaver 
toezichtbevoegdheid te hebben op basis van hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht. Uit 
het Besluit bij de Wet Mulder vloeit voort dat opsporingsbevoegdheid vereist is. Een simpele 

147  Dit naar aanleiding van het Parcon experiment. Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 1994-1995, 
22 383, nr. 5, 8 en Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 1996-1997,24 225, nr. 9. 
148  Uitbesteding past overigens wel in de trend van het privatiseren van onderdelen van de overheid. 
149  Dit gaat niet op voor gemeenten die de handhaving geintegreerd hebben vormgegeven binnen een 
gemeentelijke dienst. Deze gemeenten hebben reeds ervaring met de handhaving van parkeerfeiten uit de Wet 
Mulder. Dit is bijvoorbeeld het geval in Amsterdam. 
15°  Artikelen 231 en 232 Gemeentewet, dit is uitgewerkt in paragraaf 10.2.1.1. 



Variant B, Bestuurlijke aspecten 

wijziging zou dit vereiste overbodig maken' 51 . Hierdoor kunnen aan de handhavende 
medewerkers de volgende eisen gesteld worden: het hebben van toezichtbevoegdheid en het 
zijn van (on)bezoldigd gemeenteambtenaar. 

Deze eisen hebben implicaties voor opleiding en inschaling van de betreffende ambtenaren. 
De opleiding tot bijzonder opsporingsambtenaar hoeft niet meer gevolgd te worden. Een 
opleiding om toezichtbevoegdheid te verkrijgen echter we!. Daamaast volgen de 
parkeercontroleurs vaak een specifieke opleiding tot parkeercontroleur. Omdat in de tweede 
variant meerdere feiten geconstateerd mogen worden zou de opleiding uitgebreid kunnen 
worden en meer op het gehele verkeer gericht, of een nieuwe opleiding zou gevormd kunnen 
worden. Athankelijk van de status van de gevolgde opleiding zal ook de inschaling 
plaatsvinden. Toezichtbevoegdheid in plaats van opsporingsbevoegdheid en de uitbreiding 
van de opleiding van parkeercontroleur tot verkeerscontroleur zijn elementen die een rot 
spelen bij de looninschaling. Voor de parkeercontroleurs die alleen de fiscale handhaving 
verrichten betekent deze sub-variant een taakuitbreiding en dus een hogere inschaling. Voor 
de parkeercontroleurs die opsporingsbevoegdheid bezitten betekent deze sub-variant dat deze 
bevoegdheid niet meer vereist is, maar toezichtbevoegdheid, en daarmee wellicht een lagere 
looninschaling. 

9.4.2.5 Aanwezige mogelijkheden voor effectiviteit en doelbereiking 
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In deze paragmaf staat de effectiviteit van de gekozen bevoegdheidsverdeling centraal. 
Indien de verschillende bevoegdheden tot het constateren van de verkeersfeiten in een hand 
zijn, leidt dit tot het beste resultaat' 52 . Daarnaast is van belang of de doelstellingen van de 
handhavende organisatie in overeenstemming zijn met de beleidsdoelstellingenw. De 
bespreking vindt plants aan de hand van de eerder onderscheiden organisatievormen voor 
handhaving. 

De eerste situatie die wordt besproken bevat een geintegreerde handhavingsdienst die bij de 
gemeente is ondergebracht. In de tweede sub-variant heeft de gemeente de bevoegdheid tot 
het constateren van overtreding van betaald parkeren en de bevoegdheid tot het constateren 
van mulderfeiten binnen de gebieden waar een systeem van betaald parkeren is ingevoerd. In 
deze gebieden heeft de gemeente bevoegdheid tot parkeerovertredingen en mulderfeiten. 
Naast de mulderfeiten, mag de gemeente echter geen overige verkeersfeiten constateren. De 
regiopolitie is voor de overige verkeersfeiten (niet-mulder) de enige bevoegde instantie. 
Naast de gemeente is de politie bevoegd voor het constateren van mulderfeiten. Indien 
artikel 3 van de Wet Mulder niet wordt aangepast, houdt de officier van justitie toezicht op 
de handhaving van mulderfeiten 154 . De bevoegdheid tot het constateren van 
verkeersovertedingen ligt niet in een hand. Voorzover de gemeente bevoegd is, voert zij de 
handhaving uit in het licht van de beleidsdoelstelling van het parkeren: 
bereikbaarheid/leefbaarheid. De kans bestaat echter, doordat nu een bredere bevoegdheid 
voor de gemeente ontstaat, dat de doelstelling verschuift naar veiligheid. Immers de 
handhaving van de overige verkeersfeiten lijkt vooral de veiligheid en leefbaarheid te 
bevorderenw. Voorzover de politie de handhaving uitvoert, hanteert zij een 
veiligheiddoelstellingw. 

151  Zie paragraaf 10.4.2. 
152  Zie voor het belang van een uitgekiende instrumentenmix Klok en Van den Doelen, Overheidsbeleid, 1998. 
153  Dit is de derde veronderstelling uit het model voor beleidsuitvoering; als de doelstellingen overeenkomen is 
dit een positieve indicator voor conforme beleidsuitvoering. 
154  Paragraaf 10.4.2. 
155  De verschillende informanten geven aan een uitbreiding van bevoegdheden wenselijk te vinden, om zo beter 
aan de verwachtingen van de burgers te kunnen voldoen. Parkeerwachten kunnen nu, bij kleine 
verkeersovertredingen niet ingrij pen. Als dit wel zou kunnen zou het veiligheidsgevoel van de burger bevorderd 
worden. De parkeerwacht heeft dan de bevoegdheid om daadwerkelijk in te grij pen. 
156  Zie hiervoor paragraaf 9.2.3.2. 
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De tweede mogelijke organisatievorm die aan de orde komt is de geintegreerde handhaving 
door de politie. De bevoegdheid tot handhaven heeft de gemeente ter uitvoering 
overgedragen aan de politie. Zoals al eerder aangegeven w  bezit de politie in deze sub-variant 
nog steeds de bevoegdheid tot het constateren van mulderfeiten. Immers de bevoegdheid van 
de gemeente is beperkt tot mulderfeiten in bepaalde gebieden i ". De politie heeft echter ook 
geen volledige bevoegdheid. Geen van de actoren heeft een onbeperkte 
handhavingsbevoegdheid. Afstemming zal altijd nodig zijn. De beleidsdoelstelling van het 
parlceren is bereikbaarheid/leefbaarheid. De kans bestaat echter, doordat nu een bredere 
bevoegdheid voor de gemeente ontstaat, dat de doelstelling verschuift naar veiligheid. 
Immers de handhaving van de overige verkeersfeiten lijkt vooral de veiligheid te 
bevorderen 59. De politie was aldoor al gericht op veiligheir. Doordat echter in een 
geintegreerde dienst wordt gewerkt, zullen beide doelstellingen naar elkaar toe trekken. 

De laatste organisatievotm die wordt besproken is de versnipperde handhavingsorganisatie. 
De handhaving kan dan versnipperd worden over verschillende instanties: gemeente, politic 
en private instelling. De verschillende bevoegdheden, zijn, evenals bij de andere 
handhavingsorganisaties, gedeeld. De bevoegdheid van de gemeente is beperkt tot bepaalde 
gebieden. Er kan besloten worden om de officier van justitie het toezicht op de handhaving 
te laten uitoefenen'. De politic is niet bevoegd om betaald parkeren te handhaven. Om een 
goede beleidsafweging te kunnen malcen, zal dus altijd afstemming nodig zijn. Voor wat 
betreft de verschillende doelstellingen van de handhavende organisaties geldt hetgeen 
hiervoor is gezegd. Voor het deel dat de gemeente uitvoert, zal de doelstelling 
bereikbaarheid/leefbaarheid zijnl". Door de uitbreiding van de bevoegdheid bestaat echter de 
kans dat de doelstelling verandert richting veiligheid". De politie voert de handhaving in het 
licht van de veiligheidsdoelstelling uit" 4 . 

9.4.2.6 Afstemming van beheer en handhaving 

Variant B, Bestuurlijke aspecten 

De afstand tussen beheerder en handhaver wordt gemeten aan de hand van de keten in de 
taalctoewijzing van de beleidsmaker aan de uitvoerder. Naast de afstand tussen beheerder en 
handhaver is ook de mate van beleidsvrijheid van belang. Hiervoor wordt gelet op de mate 
van de centralisatie. 

De verschillende afstemmingssituaties die op die manier ontstaan, wijken niet af van de bij 
de vorige sub-variant beschreven afstemmingssituaties. De eerste reeks ketens betreft de 
situatie waarin het beheer geintegreerd is binnen een gemeentelijke dienst en de handhaving 
varieert. Is ook de handhaving geintegreerd bij de gemeente dan is de keten het kortst. Wordt 
de handhaving uitbesteed aan de politic, dan wordt de keten een schalcel langer. Is de 
handhaving Zrsnipperd over verschillende instanties, dan blijft de keten even lang, maar 
zijn diverse actoren betrokken bij de handhaving. De volgende reeks ketens betreft de 
situatie waarin het beheer versnipperd over de gemeente en/of private instellingen. De keten 

155  Paragraaf 9.4.1. 
158  Ook kan Cr voor gekozen worden de ofaier van justitie het toezicht op de handhaving te laten uitoefenen, 
zodat de bevoegdheid van de gemeente daardoor beperkt wordt. Dit kan door artikel 3 WAHV ongewijzigd te 
laten. 
159  De verschillende informanten geven aan een uitbreiding van bevoegdheden wenselijk te vinden, om zo beter 
aan de verwachtingen van de burgers te kunnen voldoen. Parkeerwachten kunnen nu, bij kleine 
verkeersovertredingen niet ingrij pen. Als dit wet zou kunnen zou het veiligheidsgevoel van de burger bevorderd 
worden. De parkeerwacht heeft dan de bevoegdheid om daadwerkelijk in te grijpen. 
160  Zie hiervoor paragraaf 9.2.3.2. 
161  Arti kel 3 Wet Mulder wijst hierop. 
162 Paragraaf 9.2.2.2. 
163  De verschillende informanten geven aan een uitbreiding van bevoegdheden wenselijk te vinden, om zo beter 
aan de verwachtingen van de burgers te kunnen voldoen. Parkeenvachten kunnen nu, bij kleine 
verkeersovertredingen niet ingrijpen. Als dit wet zou kunnen zou het veiligheidsgevoel van de burger bevorderd 
worden. De parkeerwacht heeft dan de bevoegdheid om daadwerkelijk in te grij pen 
164  Paragraaf 9.2.3.2. 
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9.4.2.7 Handhavingsniveau 
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is het kortst, als de handhaving geintegreerd plaatsvindt bij de gemeente, maar dan zijn 
verschillende actoren betrokken bij de handhaving. Ook voor uitbesteding van de 
handhaving aan de politie geldt dat de keten kort is, maar dat meerdere actoren betrokken 
zijn bij de handhaving. Is naast het beheer ook de handhaving versnipperd, dan ontstaat een 
complex geheel met vele actoren die over en weer op ellcaar .afgestemd moeten worden. 
Bedacht moet worden dat de gemeente slechts bevoegd is om in bepaalde gebieden de 
handhaving te verrichten. In de andere gebieden en voor de andere verkeersfeiten is de 
politie bevoegd en dus zal afstemming plaats moeten vinden. 

Een volgende bepalende factor voor de afstemming is de mate van beleidsvrijheid van de 
verschillende actoren. Een eerste actor is de gemeente. Zoals al aangegeven in het begin van 
dit hoofdstuk, is de gemeente een gedecentraliseerd overheidsorgaan. Binnen de gemeente 
behoort het parkeren tot de eigen huishouding. Dit duidt op een grote mate van 
beleidsvrijheid. Goedkeuring van de minister voor de parkeerbelastingverordening is echter 
wel vereist'". Daamaast kan ervoor gekozen worden de officier het toezicht op de 
handhaving te laten uitoefenen'. In dat geval is de beleidsvrijheid beperIct. Een volgende 
actor is de politie. De regiokorpsen zijn publiekrechtelijke lichamen, een vorm van 
functionele decentralisatie. Daarnaast zijn de districten territoriaal gedecentraliseerd. De 
politie voert de handhaving uit voor de gemeente. Afspraken over beleidsvrijheid staan in het 
afgesloten convenant. Ook in geval van uitbesteding aan een private instelling geldt dat 
beleidsvrijheid aanwezig is voor zover dat in het contract is aangegeven. Is het contract op 
hoofdlijnen afgesloten, dan zal de beleidsvrijheid aanzienlijk zijn. Is het contract 
gedetailleerd, dan zal voor de uitvoerder weinig beleidsvrijheid bestaan. 

De gemeente bezit een mime mate van beleidsvrijheid. De afstemming tussen beheer en 
handhaving verbetert daardoor. Binnen deze sub-variant heeft de gemeente een bredere 
bevoegdheid en een mime mate van beleidsvrijheid. De bevoegdheden van de gemeente voor 
de handhaving van mulderfeiten is echter beperkt. Met de politic zal dus nog afstemming 
plants moeten vinden. De politie bezit ook beleidsvrijheid (paragraaf 9.2.3). Dit bevordert de 
afstemming. 

Het handhavingsniveau wordt beschouwd als het aantal constateringen dat met een bepaalde 
inspanning bij een bepaalde wijze van financieren bereikt worden. Over het aantal 
constateringen zijn echter geen gegevens te verkrijgen. Registratie vindt immers plants per 
district, niet per straat binnen een bepaald district. De huidige parkeermedewerkers hebben 
op straat de bevoegdheid tot het constateren van overtreding van betaald parkeren en 
foutparkeren. Zodra echter een ander feit plaatsvindt, bijvoorbeeld het door rood rijden door 
een fietser, is de parkeerwacht niet bevoegd tot constateren. In de tweede sub-variant zou de 
bevoegdheid van de parkeerwacht uitgebreid worden tot de constatering van mulderfeiten 167 . 
Hierbij kan gedacht worden aan parkeergerelateerdere feiten enerzijds (inrijverboden, 
venstertijden) en aan van het parkeren losstaande feiten anderzijds (het rijden door rood 
licht, het fietsen op wandelpaden). Deze feiten worden in de huidige situatie weinig 
geconstateerd, omdat de politic weinig aandacht besteed aan verkeer". Doordat de 
parkeerwachten deze feiten zouden kunnen constateren, zou meer handhaving van de 
mulderfeiten plaatsvinden in de gebieden waar het betaald parkeren is ingevoerd. Het doel 
verkeersveiligheid wordt hierdoor meer gediend. Bedacht moet worden dat deze handhaving 
alleen geschiedt op plaatsen waar de parkeercontroleurs actief zijn. Dit zijn de 

165  Dit wordt verder uitgewerkt in het tiende hoofdstuk. 
166  Dit volgt uit het huidige artikel 3 van de Wet Mulder. 
167  De verschillende informanten geven aan dat een dergelijke uitbreiding van bevoegdheid verschillende 
voordelen zou hebben. In de eerste plaats zou de parkeerwacht geloofwaardiger worden. Daarnaast wordt het 
werk motiverender. Een lijst van informanten staat in bijlage 1. 
168  Vissers, Zeilstra, Fokkema, De politieverkeerstaak na de reorganisatie, Traffic Test, 1995. 
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verblijfsgebieden waar het betaald parkeren is ingevoerd. In de overige verblijfsgebieden 
constateert de reguliere politic doze feiten. Daamaast dient bedacht te worden dat de 
parkeerwachten alleen verkeersfeiten mogen constateren. Vinden andere stmfbare feiten 
plaats dan kunnen ze gebruik maken van de heterdaadbevoegdheid of humen ze de politie 
bellen. Ze laumen niet zelf constateren' 69. Bij constatering van de overige mulderfeiten is de 
relatie met het parkeerbeheer minder aanwezig. Het voomaamste hoofddoel lijIct te zijn: eon 
bevordering van de veiligheid cr1 leefbaarheid van de binnenstad. 

De lijn die naar voren komt uit eerder onderzoek'" is gebaseerd op de organisatievorrnen van 
handhaving, zoals oak in dit rapport aangehouden. In geval van eon geintegreerde 
handhavingsdienst bij de gemeente worden meer naheffingsaanslagen opgelegd dan 
mulderbonnen uitgedeeld. Is de politie belast met de handhaving dan is dit andersom, de 
aantallen liggen echter dicht bij elkaar. Dit is ook zo bij de tweede sub-variant. Inuners de 
politie heeft als opdrachtnemer een betreldcelijk grote vrijheid van handelen en zal het eigen 
hoofddoel nastreven. Is de hancihaving versnipperd, uitbesteed, dan ontstaat de situatie dat 
verschillende opdrachtnemers voldoen aan het convenant. Zij richten zich op de handhaving 
zoals dat in het convenant is vastgelegd. 

De naheffingsaanslag bestaat uit eon kostendoorberekening. De mulderbon daarentegen, is 
eon boete. Wordt or voor gekozen am de opbrengst van doze bonnen te doen toekomen aan 
de gemeente, dan levert dit een aanzienlijke priklcel tot constateren op. Zoals ook bij de 
invoering van het fiscale handhavingssysteem het geval was, S de gemeente waarschijnlijk 
gekort warden op de uitkering uit het Gemeentefonds"', hetgeen de prildcel versterkt om iets 
to gaan doen met de uitgebreide bevoegdheid. Waarschijnlijk zal in de manier van 
constateren weinig veranderen. Het gaat er bij doze sub-variant immers om dat de 
parkeerwachten de mulderfeiten die zij tegenkomen mogen constateren. Er valt niet to 
verwachten dat de gemeenten de nadruk gaan leggen op de constatering van doze feiten. 

9.4.2.8 Totaaleffecten 

Variant B, Bestuurlifice aspecten 

In doze paragraaf komen de gevolgen van de tweede sub-variant aan de orde, die niet binnen 
de vergelijkingspunten pasten. Hierbij gaat het om de eenheid in het handhavingsbeleid, de 
allocatie van middelen on de eenvoud van het ontstane systeem. Daamaast komen oak de 
fusiekosten on de left avers van invoering van doze sub-variant aan de orde. 

De eenheid in het handhavingsbeleid wordt eerst behandeld. Landelijk bezien S eenheid in 
het handhavingsbeleid moeilijk bereikbaar zijn. Immers de keus voor het invoeren van 
betaald parkeren is vrij, on daannee ook de keus voor het handhaven van mulderfeiten. Op 
het niveau vai de gemeente zelf is eenheid in het handhavingsbeleid moeilijk to bereiken. De 
bevoegdheid van de gemeente is immers beperIct tot bepaalde gebieden. In de overige 
gebieden voert de politie het handhavingsbeleid voor de Wet Mulder. Voor de gehele 
gemeente zijn daannee verschillende beleidsmalcende instanties bezig. Eenheid kan alleen 
bereilct warden door afstemming. Ook de eventueel ongewijzigde ml van de officier van 
Justine kan eon bedreiging zijn voor de eenheid in het beleiclI". Oak voor de allocatie van 
middelen geldt dat eenheid moeilijk bereikt kan worden door de grote diversiteit aan 
mogelij kheden. 

169  Dit probleem is nader uitgewerkt in paragraaf 10.4. 
179  M. Oosterdijk, Parke erbelasting 	 de ene gemeente is de andere niet, Groningen, 1997. Fleurke, Prins, 
Hulst, Fiscalisering van het betaald parkeren, Amsterdam, 1996. Vissers, Zeilstra, Fokkema, De 
politieverkeerstaak na de reorganisatie, Traffic Test, 1995. 
171  Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19405, nr. 3 
172  De officier oefent dan het toezicht op de handhaving uit, maar heeft geen volledige bevoegdheid: voor het 
betaald parkeren heeft de officier geen bevoegdheid. 
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De eenvoud van het systeem is een volgend element. Bij de tweede sub-variant heeft de 
gemeente de bevoegclheid om de handhaving van het betaald parkeren en de handhaving van 
mulderfeiten in bepaalde gebieden te verrichten. Voor de overige gebieden is de politie 
bevoegd. Op die manier ontstaan twee handhavers. Ook een geintegreerde dienst van de 
gemeente biedt geen uitkomst. De gemeente mag immers alleen de mulderfeiten handhaven, 
niet de overige strafrechtelijke feiten. Dit probleem kan opgelost worden door de handhaving 
uit te besteden aan de politie De politie heeft immers wel een totaal bevoegdheid. De 
gemeente betaalt dan voor een deel van de handhaving door de politie. 

De fusiekosten bij invoering van de tweede sub-variant zijn omvangrijker dan bij invoering 
van de eerste sub-variant. De handhaving wordt immers aanzienlijk uitgebreid. Wil de 
gemeente op hetzelfde niveau blijven handhaven in de gefiscaliseerde gebieden, dan zal dit 
meer inzet van mensen en middelen vragen. Op grond van de negende" 3, tiende 74, en elfdet" 
veronderstelling uit het model kan gezegd worden dat de fiisiekosten een beleidsconforme 
beleidsuitvoering in de weg zullen staan. De kostenstijging zal clan naast de gewone kosten 
uit de opbrengst betaald moeten worden. Het effect van deze kostenstijging kan per 
gemeente verschillen en lijkt daardoor minder groot dan op grond van de veronderstelling 
verwacht mag worden. 

Tot slot zijn de overblijfselen na invoering van de sub-variant van belang. Doordat de 
bevoegdheid van de gemeente is uitgebreid, zou meer personeel aangetroldcen kunnen 
worden. Omdat opsporingsbevoegclheid niet vereist is (men kan er voor ldezen om dit wel 
toe te kennen aan de controleurs), kan een lagere inschaling kosten voordelen opleveren. De 
opleiding van de medewerkers zal echter aangepast moeten worden aan de nieuwe 
bevoegdheden. Het extra personeel brengt extra kosten met zich mee. De taak van deze 
medewerkers, handhaving, is een aanvulling. De handhaving van mulderfeiten krijgt in de 
huidige situatie minder hoge prioriteit bij de politie". 

De kansen en risico's van de tweede sub-variant, de overdracht van de handhaving van 
mulderfeiten naar de gemeente, worden in deze paragraaf behandeld. De bespreking vindt 
plaats aan de hand van de hoofdgroepen van vergelijkingspunten. 

Toezicht op de handhaver 
In de situatie waarin een geintegreerde handhavingsdienst bij de gemeente is geplaatst is, ligt 
de beslisbevoegdheid voor wat betreft het parkeren bij de gemeente. De interne aansturing 
van de handhaver wordt verzwakt warmer de gemeentelijke handhavingsbevoegdheid 
uitbesteed is of versnipperd is vormgegeven. De financidle sturing is in die gevallen sterk, 
omdat het een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie betreft. Indien toezichtshandelingen 
vereist zijn, kan de gemeente het convenant opzeggen. Indien de uitvoering binnen de 
gemeente zelf wordt verricht is de enige sanctiemogelijkheid te vinden in de ambtelijke 
loyaliteit. 

De afstand tot de burger is het kortst als de gemeente een geintegreerde handhavingsdienst 
heeft. Verantwoording aan de burger wordt afgelegd binnen de gemeenteraad. Wordt de 
handhaving uitbesteed aan de politie, dan moet een stap gemaalct worden naar een andere 

173  Als de organisatie de financiele middelen heeft om het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat ook 
8ebeurt groot. 
174  Als de organisatie de personele middelen heeft om het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat ook 

ebeurt groot. 
175  Als de organisatie de huisvestingsmiddelen heeft om het beleid conform uit te voeren, is de kans dat dat ook 

ebeurt groot. 
76  Vissers, Zeilstra, Fokkema, De politieverkeerstaak na de reorganisatie, Traffic Test, 1995. 
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Vanaf 1987, teen de gemeenten de bevoegdheid Icregen om parkeerbelasting te bonen. 
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organisatie. Is de handhaving versnipperd vormgegeven, dan zijn verschillende actoren 
betroldcen bij de handhaving. Dit compliceert de verantwoording aan de burger. 

Kwaliteit ten aanzien van de handhaving 
De gefiscaliseerde gemeente heeft reeds ervaring met handhaving van het betaald parIceren. 
Met handhaving van mulderfeiten echter niet. Daar de gemeente beheerder is van het gebied 
waarin deze feiten voorkomen, mag zij echter deskundig worden geacht ten aanzien van het 
te handhaven gebied. In het geval van een geintegreerde handhavingsdienst die geplaatst is 
onder de gemeente, heeft de handhavingstaak prioriteit. De organisatie is inuners helemaal 
op handhaving gericht. Of de taak binnen het geheel van de gemeente prioriteit heeft, hangt 
af van de omvang van de taak. De aard van de nieuwe taalc, het opleggen van boetes naar 
aanleiding van mulderfeiten, is een andere dan de aard van de gebruikelijke gemeentelijke 
taak. Wordt de uitvoering van de gemeentelijke handhavingstaak uitbesteed aan politie of 
private instelling, dan dienen deze de taak uit te voeren volgens de gemaakt afspraken. 

De gefiscaliseerde gemeenten hebben een aantal jaren" ervaring met handhaving door 
middel van surveillance. Voor het constateren van mulderfeiten is in principe geen 
opsporingsbevoegdheid nodig, maar slechts toezichtbevoegdheid. De medewerkers 
handhaving zouden in principe niet evenveel hoeven te verdienen als een 
opsporingsambtenaar. De medewerkers die belast zijn met fiscale parkeerhandhaving, 
krijgen echter een taakuitbreiding, waardoor de loonkosten voor deze werknemers zullen 
stijgen. De opleiding voor parkeercontroleurs zou uitgebreid moeten warden, omdat nu de 
mulderfeiten aan het takenpalcket van de parkeerwachten worden toegevoegd. 

Handhavingsprestatie 
In deze sub-variant krijgt de gemeente de bevoegdheid om naast het betaald parkeren, alle 
mulderfeiten te handhaven. De politie blijft bevoegd om de overige verIceersfeiten, en indien 
gewenst. Ook de muldetfeiten te handhaven. Het geheel aan handhaving wordt in deze sub-
variant uitgebreid van parkeren naar verkeer. Met betrekking tot het geheel van de 
verkeershandhaving bezit de politie bezit beslisbevoegdheid. Daamaast Ican er voor gekozen 
worden de OvJ een deel van de beslisbevoegdheid te geven. Hierdoor bent de gemeente 
slechts een deel van de handhavingsbevoegdheid en zal in iedere situatie afstemming nodig 
zijn om een optimale afweging te kunnen malcen over de inzet van middelen om het 
beleidsdoel te bereiken. De doelstelling van het gemeentelijke parkeerbeleid is 
bereikbaarheid en leefbaarheid. Door de bevoegdheidsuitbreiding kan dit echter verschuiven 
naar veiligheid. De politic hanteert reeds de veiligheidsdoelstelling. 

Naannate meer versnippering of uitbesteding van handhaving of beheer plaatsvindt, ontstaat 
het risico van een complexe afstemmingssituatie. Hierbij moet echter telkens bedacht 
worden dat naast afstemming over het beleid van de gemeente ook afstemming nodig is met 
de politie, in de gebieden en voor die feiten waar de gemeente niet bevoegd voor is. Binnen 
de gemeente bestaat voor het bevoegde deel beleidsvrijheid. Indien is uitbesteed staat de 
mate van beleidsvrijheid aangegeven in het contract. Voor het deel waar de politic bevoegd 
is, geldt dat de politie ook beleidsvrijheid bezit. Indien echter gekozen is voor het toezicht 
door de officier op de handhaving, dan is de beleidsvrijheid beperkt. 

Het handhavingsniveau wordt in deze sub-variant beinvloedt door gemeente en politie. 
Hierbij moet bedacht worden, dat de gemeente alleen tot handhaving van mulderfeiten 
bevoegd is, in de gebieden waarin betaald parkeren is ingevoerd. De gemeente zal in die 
gebieden waarschijnlijk meer aandacht aan de handhaving van mulderfeiten zal besteden, 
dan de politic zal doen. Verkeer heeft voor de regiopolitie immers geen hoge prioriteit, 
terwijI de verkeerswachten deze feiten makkelijk kunnen meenemen tijdens de surveillance. 
Een stijging in het aantal constateringen kan verwacht worden, doordat bij een gelijkblijvend 
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budget, de gemeentelijke handhaver meer inspanning kan leveren (het handhavende 
ambtenren lcunnen lager ingeschaald worden). Wordt een financiele prilckel toegediend dan 
valt een stijging te verwachten in het aantal constateringen. 

Totaaleffecten 
Landelijk bezien is eenheid in het beleid en een evenredige allocatie van middelen moeilijk 
bereikbaar. Ook binnen de gemeente is eenheid in het handhavingsbeleid moeilijk 
bereikbaar. De verkeershandhavingsbevoegdheid van de gemeente zal gebonden zijn aan een 
bepaald gebied. Ook de eventueel ongewijzigde rol van de OvJ, als handhavingscontroleur, 
kan een bedreiging zijn voor de eenheid in het handhavingsbeleid. De tweede sub-variant 
levert een landelijk gezien complex systeem op. Binnen gemeenten zullen verschillende 
verkeershandhavende instanties actief zijn, wat voor de burger verwarrend kan werken. 
Indien de politic de handhaving uitvoert lijkt wel een eenvoudig systeem te ontstaan. De 
gemeente betaalt dan een deel van de hanclhaving. Deze situatie lijkt echter sterk op de 
situatie zoals die in sommige gemeenten reeds bestaat. De fusiekosten bestaan bij de tweede 
sub-variant voomamelijk uit de kostenstijging die door extra personeel ter uitvoering van de 
uitgebreide taak wordt bewerkstelligd en door de vereiste uitbreiding van de opleiding voor 
het toezichtambt. 

In het voorliggende hoofdstuk is de tweede variant van bestuurlijke verkeershandhaving 
besproken. De variant beperkt zicht tot de handhaving van het parkeren in binnenstedelijke 
verblijfsgebieden. Nadat de relevante organisaties, gemeente en politic, zijn besproken, zijn 
de verschillende verschijningsvormen van de variant behandeld. In de huidige situatie is de 
gemeente bevoegd om de handhaving van het betaald parkeren te verrichten. In de eerste 
sub-variant wordt deze bevoegdheid uitgebreid met de handhaving van het foutparkeren. In 
de tweede sub-variant is de bevoegdheid van de gemeente uitgebreid met de handhaving van 
mulderfeiten in gebieden waar betaald parkeren in ingevoerd. De handhaving kan op 
verschillende manieren worden vormgegeven. Gemeenten zijn vrij in de keuze voor een 
bepaalde vorm. Hierdoor werd de behandeling van de verschillende sub-varianten complex. 
Een aantal hoofdvormen is gekozen, en aan de hand daarvan zijn de sub-varianten 
behandeld. De behandeling hield in dat voor iedere sub-variant de vergelijkingspunten uit de 
in het derde hoofdstuk gepresenteerde vergelijkingskader zijn behandeld. Uit deze 
vergelijkingspunten zijn verschillende kansen en risico's aan het licht gekomen. Om nu de 
kansen en risico's duidelijk in beeld te brengen, worden in deze slotparagraaf de sub-
varianten en de huidige situatie met elkaar vergeleken. De vergelijking vindt plants in een 
tabel. Naast de tabel worden de hoofdlijnen nog eens toegelicht. 

In onderstaande tabel wordt het geheel van de bestuurskundige kansen en risico's van 
bestuurlijke verkeershandhaving weergegeven. De kansen worden in de tabel gewaardeerd 
met een ' k ', de risico's met een 'r'. Uit deze tabel kan geen optelsom van kansen en risico's 
worden afgeleid. Het rapport is bedoeld als inventarisatie van de verschillende kansen en 
risico's. Datgene wat nu een risico is kan bijvoorbeeld bij oplossing omslaan in een kans. 
Deze oplossingen worden niet in deze inventarisatie verwerIct. Omgekeerd kan een kans bij 
onhandig opereren omslaan in een risico. Doordat in tabelvorm wordt gewerkt, zijn de 
verschillende kansen en risico's in een oogopslag zichtbaar. In onderstaande tabel worden 
alleen die kansen en risico's opgenomen die per sub-variant verschillen. Dit om het geheel 
overzichtelijk te houden. In bijlage 14 staan alle kansen en risico's in een tabel opgenomen. 



Huidige situatie 	 Variant 81 	 Variant 82 

Aansturing 	Ag: Beslubevoegdheid 	ft 	Ag: Bcslubevoegdheld 	K 	Ag: Beslisbevoegdheid 

handhaver 	gedeeld 	 volledig 	 gedeeld, uitvoering vaspreid 

Ag: Financiaing door 	K 	Ag: Financiering door 	K 	Ag: Financiering door 	R 

gemeente 	 gemeente 	 gemeente, overige delen 

Ap: Financiering door 	K 	Ap: Financiering door 	K 	thundering door politic 

gemeente/ gekozen kan 	R 	gemeente 	 Ap: Financiering door 	R 

worden voor ten deel van de 	B: Financiering door 	K 	gemeente, overige delen 
fmanciering door de politic, 	gemeente 	 door politic 

gebeurt vaak niet 	 B: Financiering door 	R 

B: Financiering door 	R 	 gemeente en politic 

gemeente en politic 

Gemeente: Verantwoording 	K 	Gemeente: Verantwoording 	K 	Gemeente: Verantwoording 	K 

in venlagen en ambtelijke 	in stulcken en ambtelijke 	in stulcken en ambtelijke 

hierarchic 	 hierarchic 	 hierarchic 

Politic: Verantwoording in 	R 	Uitbesteed aan politic of 	K 	Politic: Verantwoording in 	R 

stukken 	 particulieren: 	 stukken 
Verantwoording in contract, 

Particulien Verantwoording 	K 	sanctie is verbreken van 	Uitbesteed aan politic of 	K 

vastgelegd in contract 	 contract 	 particulier: Verantwoording 
in contract en sanctie is 
verbreken van contract 

Ag: Meerdere systemen 	R 	Ag: Gemeente systeem 	K 	Ag: Meerclere systemen 	R 

Ap: Meerdere systemen 	R 	Ap: Uitbestedingssysteem 	K 	Ap: Meerdere systemen 	R 

B: Meerdere systemen 	R 	B: Meerdere systemen 	R 	B: Meerdere systemen 	R 

Deskundigheid 	Betaald parkeren: het zijn 	R 	Betaald parkeren en 	K 	Betaald pazkeren en 	K 

ten aanzien van 	van (on)bezoldigd 	 foutparkeren: 	 mulderfeiten: 

de handhaving 	gemeenteambtenaar 	 toezichtbevoegdheid en het 	toezichtbevoegdheid en het 
zijn van gemeenteambtenaar 	zijn van gemeenteambtenaar 

Foutparkeren: alken 	R 
ambtenaren met 	 Overige verkeezufeiten en in 	R 

opsporingsbevoegdheid zijn 	 andere gebieden: 

aangewezen 	 opsporingsambtenaren van 
de politic 

Gedulde bevoegdheid 	R 	Volledige bevoegdheid 	K 	Credeelde bevoegdheid 	it 

Opleiding tot boa nodig, 	R 	Opleiding tot 	 K 	Opleiding tot 	 K 

dure handhavers 	 toezichtambtenaar, wellicht 	toezichtambtenaar, wellicht 

minder dure handhaverz 	minder dure handhavers 

Opleiding tot 	 K 	Opleiding tot 	 K 	Opleiding tot 	 R. 

parkeercontroleur 	 parkeercontroleur nodig 	verkeerscontroleur, 

(LSOP/intem) 	 (LSOP/intem) 	 uitbreiden, duurder 

Mogelijkheden 	Ag: Gedeelde bevoegdheld 	K 	Ag: Vollechge bevoegdhetd 	K 	Ag: Gedeelde bevoegdheld 	R 

voor 	 Uitvoering in fon hand 	K 	Uitvoding in een hand 	K 	Uitvoering verdeeld 	R 

effeetiviteit en 	Ap: Gedeelde bevocgdheid 	R 	Ap: Volledige bevoegdheid 	K 	Ap: Gedeelde bevoegdheid 	It 

doelbereikin 	
Doelstelling organisatie 	R 	Doelstelling uitvoerder 	R 	Beleidsdoelstelling is 	K 

g  
niet beleidsdoelstelling 	 niet beleidsdoelstelling 	 doelstelling uitvoerder 

B: Gedeelde bevoegdheid 	R 	B: Volledige bevoegdheid 	K 	B: Gedeelde bevoegdheid 	R  

Afstemming 	Afstemming nodig, 	 It 	Afsternrning niet nochg, 	K 	Afstemming nodig, 	 R 

tussen beheer 	onvolledge bevoegdheid van 	volledige 	 onvolledige bevoegdheid 

en handhaving 	de actoren 	 parkeerbevoegdheid 	 van de actoren 

Handhavings- 	 Ag: Accent op 	 0 	Ag: Accent op 	 0 	Waarschunluk geen nadruk 	0 

niveau 	 naheffmgsaanslagen 	 naheffingsaanslagen 	 op mulderfeiten 

Ap: Accent op foutparkeren 	0 	Ap: Accent op foutparkeren 	0 
B: Meer naheffingsaanslagen 	0 	B: &pals in contract, 	0 

waarschijnlijk 
nahetTtngsaanslagen 
Stijging indien prildcel wordt 	K 	Stijging indien een prikkel 	K 

toegediend 	 wordt toegediend.  

Totaaleffecten 	Geintegreerde handhaving 	K 	Geintegreerde handkaving 	—K 	(teen eenheid in het 	R 

dan eenheid in beleid en 	dan eenheid in beleid en 	handhavingsbeleid en ten 
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Tabel 9.2: sub-varianten van de tweede variant van bestuurlijke verkeershandhaving vergeleken 

De verschillende organisatievormen worden als volgt aangeduid: 

Geinteg,reerd beheer 	- C 	Geintegreerde handhaving bij gemeente 	Ag 
Gcintegreerde handhaving bij de politic 	= Ap 

Versnipperd beheer 	= D 	Versnipperde handhaving 	 = B 

Variant B, Bestuurlijke aspecten 



evenredige 	ocaue van 	evenredige al ocaue van 	evenrechge . I ocaue van 
middelen bin:len de 	 middelen binnen de 	 middelen binnen de 
gemeente 	 gemeente 	 gemeente door gedeelde 

bevoegdheden 

Geen eenvoudig systeem 	R 	Eenvoudig system 	K 	Ingewilckeld systeem 	R 
Eenvoudiger als 	 K 
gelntegreerde handhaving 
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In bovenstaande tabel zijn de kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving 
aangegeven. Opvallend aan de tabel is dat de eerste sub-variant de meest kansrijke variant 
lijkt. Oorzaak hiervoor is dat bij de eerste sub-variant het gaat om het parkeren als geheel. 
Bij de eerste sub-variant krijgt de gemeente de volledige bevoegdheid voor het handhaven 
van parkeren. In de huiciige situatie is deze bevoegdheid gedeeld. In de tweede sub-variant is 
de bevoegdheid uitgebreid tot een deel van de verkeersfeiten. Als onderdeel van een groter 
geheel is de bevoegdheid dan weer beperkt. Bij de eerste sub-variant is een klein deel 
afgesloten, een gehele bevoegdheid voor de gemeente. In de praktijk kan echter een 
onderdeel van een grotere bevoegdheid zeer nuttig blijken, ook als het formeel meer risico's 
oplevert. Succes is dan wel aihankelijk van een goed overleg met de andere bevoegde 
instanties. 

Van de verschillende mogelijke organisatievonnen lijkt een geintegreerde verkeersdienst 
binnen de gemeente de beste oplossing. Op die manier ontstaat de kortste lijn met de burger, 
het minste afstemmingsproblemen en de grootste effectiviteit. Ook de geIntegreerde 
handhaving door de politie lijkt voordelen te hebben. Naast de voordelen die uit dit 
onderzoek naar voren komen, geven de informanten ook het voordeel aan van de korte lijn 
met de politie. De versnipperde handhavingsvorm biedt op het eerste gezicht weinig 
voordelen. 

De rol van de officier van justitie kan ook binnen de tweede variant van bestuurlijke 
verkeershandhaving complicerend werken. De officier kan belast worden met het toezicht op 
de handhaving, zoals in de huidige situatie het geval is (artikel 3 Wet Mulder). Binnen de 
variant kan er voor gekozen worden de officier geheel buiten te sluiten. Een simpele 
wijziging in artikel 3 van de Wet Mulder de officier van justitie ontheffen van het toezicht op 
de handhaving. Dit staat ter keuze aan de beleidsmaker. 

Een laatste opvallend punt is de diversiteit die deze variant met zich mee brengt. Doordat de 
organisatievonn ter keuze vrij staat aan de gemeente, ontstaat een veelvoud aan 
mogelijIcheden. Dit compliceert de bespreking van deze variant zeer. Ook is dit er de 
oorzaak van dat weinig feitelijke gegevens kunnen worden verkregen. Het belangrijkste 
echter wat deze diversiteit tot gevolg heeft, is dat moeilijk algemene uitspraken gedaan 
lcunnen wordm. Een indeling in hoofdvormen lost dit probleem enigszins op. Bedacht moet 
worden dat de situatie per gemeente Ican verschillen. De hoofdvraag, de effecten van de 
bevoegdheidsoverdracht, worden voor iedere hoofdvomi op een andere wijze beantwoord. 
De achtergronden van het parlceerbeleid binnen een gemeente bepalen veelal de vormgeving. 
De geschiedenis van het parkeerbeleid heeft, zoals uit de interviews bleek, sterke invloed op 
de werking van een eventuele variant van bestuurlijke parkeerhandhaving. De diversiteit lijkt 
aldus geen belemmering te vormen voor een tevreden stenunend parkeerhandhavingsbeleid. 

In het volgende hoofdstuk komen de juridische aspecten van bestuurlijke 
verkeershandhaving aan de orde. Bezien wordt wat de juridische mogelijkheden en 
onmogelijkheden zijn, bij invoering van de verschillende sub-varianten. In hoofdstuk 11 
tenslotte, wordt een integraal overzicht gegeven van de bestuurlijke en juridische effecten 
van invoering van de tweede variant van bestuurlijke verkeershandhaving. 
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