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I INLEIDING 

De steeds groeiende stroom van verkeersovertredingen 
zorgt voor groeiende problemen bij politie en justitie 
voor wat betreft de strafrechtelijke afhandeling van 
deze overtredingen. Hierdoor is het gevaar niet meer 
slechts denkbeeldig dat de kwaliteit van de rechtshand-
having op verkeersgebied ernstig zal worden aangetast. 

Teneinde die situatie te voorkomen ward op de laatste 
dag van november in 1983 de "Commissie Vereenvoudigde 
Afdoening Lichte Overtredingen van Verkeersvoor-
schriften" door de Minister van Justitie ingesteld. De 
commissie kreeg opdracht om voorstellen te doen voor een 
vereenvoudiging van de wettelijke regeling voor de af-
doening van lichte overtredingen. De commissie zou 
daarbij met name aandacht moeten besteden aan de moge-
lijkheid om de bedoelde overtredingen administratief-
rechtelijk in plaats van strafrechtelijk af te doen. 

Nu zijn er de laatste jaren al flink wat vereenvou-
digingen doorgevoerd. Met name de introductie van de 
mogelijkheid tot girale betaling van de politietransac-
tie in 1982 heeft een belangrijke rol gespeeld. 
Daarnaast heeft automatisering van afhandeling van ken-
tekenovertredingen voor een aanzienlijke vereenvoudiging 
gezorgd, samen met een verkort en vereenvoudigd proces-
verbaal, het zg. mini-p.v. Het gevolg van al deze ver-
eenvoudigingen was dat door de politie aanzienlijk meer 
overtredingen konden worden opgespoord en verwerkt dan 
te voren. 

In geval van niet-geslaagde politietransactie, of van 
niet politietransigabele feiten, is de zaak niet afge-
daan indien de politie klaar is. Deze zaken worden voor 
verdere afhandeling naar het Openbaar Ministerie ge-
zonden, waar besloten wordt wat met de zaak te doen: 
transactievoorstel, seponering of dagvaarding van de 
verdachte om op de zitting van de kantonrechter te ver-
schijnen. Dok na niet-geslaagde OM-transactie zal de 
verdachte worden gedagvaard. Net  feit dat de politie, 
mede door de vereenvoudigde afdoening, meer zaken is 
gaan opsporen en verwerken heeft, ondanks de sterke 
verhoging van het aandeel van de zaken dat door politie-
of OM-transactie wordt afgedaan, gezorgd voor een toe- 
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name van het aantal zaken dat door de kantonrechters 
wordt behandeld op hun terechtzittingen. 

Volgens sommige geluiden is de bovengrens van de 
zittingscapaciteit reeds bereikt, volgens andere ge-
luiden zal het niet meer lang duren voordat die grens 
bereikt is. Hat daarvan ook maga zijn, vast stoat hiermee 
dat een verdere groei van het aantal op de terecht-
zittingen van de kantonrechters aan to brengen zaken tot 
ernstige problemen aanleiding zal geven. 

Naast de schatting dat de grens van de zittingscapa-
citeit is bereikt of binnenkort bereikt zal warden, 
doemen inmiddels problemen in het sluitstuk van de 
justitiele afdoening op. Indien vereenvoudiging van de 
procedure tot een grater aantal te executeren geldboetes 
zal leiden zijn capaciteitsproblemen bij de met executie 
belaste diensten niet ondenkbaar. Deze capaciteitspro-
blemen in verband met de executie onttrekken zich eon 
het onderscheid tussen strafrechtelijke, administra-
tiefrechtelijke of civielrechtelijke oplossing van een 
geschil, waarbij iemand tot betalen van eon geldsom 
(boete, schadevergoeding) wordt vercxXrdeeld. Executie-
problemen ontstaan doordat degene tegen vie geexecuteerd 
moot warden onvindbaar is of seen gretigheid vertoont 
am tot betalen aver te gaan en derhalve enige extra 
prikkels nodig heeft on die gretigheid op te voeren. 

De commissie is zich van deze executieproblematiek 
bewust geweest en heeft het WODC gevraagd eon onderzoek 
in te stellen naar de factoren welke een rol spelen bij 
het niet of zo bat betalen van de geldboeten. 



2 DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

2.1 Het doel van het onderzoek 

Zoals aangegeven in de inleiding diende de Commissie 
voorstellen te doen voor een vereenvoudigde afdoening 
van lichte verkeersovertredingen, waardoor het mogelijk 
zou worden efficienter, maar vooral ook effectiever op 
te treden tegen de daders van deze overtredingen. Ver-
eenvoudiging van de afdoening van deze overtredingen 
werd wenselijk, ja zelfs noodzakelijk, geacht, omdat 
onder de bestaande (strafrechtelijke) afhandelingspro-
cedure de verwerkingscapaciteit van de met de afhan-
deling belaste organen in steeds hogere mate als 
remmende factor werd ervaren. En waar vergroting van 
deze capaciteit door uitbreiding van de organen om 
vooral financidel-economische redenen niet mogelijk 
bleek, moest de oplossing voor het gerezen probleem wel 
in vereenvoudiging van de procedures worden gezocht. 

De door de Commissie voorgestelde (administratieve) 
afhandelingsprocedure vormt in vergelijking met de be-
staande (strafrechtelijke) procedure in die zin een 
vereenvoudiging dat langs een eenvoudiger en snellere 
weg een executeerbare sanctie wordt bereikt. De sanctie 
is een administratieve geldboete. De oplegging van deze 
administratieve boete door de politic is rechtens on-
aantastbaar, tenzij binnen de gestelde termijn van der-
tig dagen beroep wordt aangetekend bij de Officier van 
Justitie. De commissie veronderstelt nu dat slechts zeer 
weinig van deze beroepsmogelijkheid gebruik zal worden 
gemaakt. Inertie van de zijde van de pleger van de 
overtreding (bestaande uit niet betalen van de boete en 
niet aantekenen van beroep) betekent dat onmiddellijk 
dwangmiddelen kunnen worden gebruikt teneinde de execu-
tie te bespoedigen. 

De toepassing van dwangmiddelen begint volgens het 
voorstel zacht: de boete wordt met 25% verhoogd. Wordt 
ook deze niet betaald dan volgt weer een verhoging en 
wel met 50%. Tegelijk met deze laatste verhoging ont-
staat de bevoegdheid om het openstaande bedrag zonder 
dwangbevel te verhalen op het tegoed van de betrokkene 
op een rekening bij een bank- of giro-instelling. De 
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officier van justitie ken verhalen, near hoeft dat niet 
to doen. 

Indien van verhaal wordt afgezien, of wanneer voile-
dig verhaal niet mogelijk is gebleken, ken de officier 
volgens het voorstel van de commissie aan de rechtbank 
verlof vragen on zwaardere dwangmiddelen to mogen toe-
passen. Het gaat daarbij on buiten gebruikstelling van 
het voertuig waarmee de gedraging word gepleegd, of 
ontneming van het rijbewijs, of gijzeling van degeneaan 
wie de boots word opgelegd. De toepassing van doze 
dwangmiddelen heft de verschuldigdheid van de betaling 
niet op. 

Het moge duidelijk zijn dat de Commissie hoopt dat 
er weinig gebruik zal worden gemaakt van beroep op de 
officier van justitie (van wiens beschikking op dat be-
roep overigens nog in beroep gegaan ken worden, terwij1 
van de beslissing van de rechtbank in cassatie gegaan 
kan worden). Het (te grate) beslag van de lichte ver-
keersovertredingen op de capaciteit van justitile or-
ganen vormde immers de aanleiding tot het instellen van 
de Commissie. Daarnaast hoopt de Commissie dat zo weinig 
mogelijk gebruik gemaakt zal hoeven worden van de bij-
zondere dwangmiddelen in het kader van de executie. De 
betrokkene zal al eerder gemotiveerd moeten worden tot 
betalen. Het stelsel van verhogingen bij niet-tijdige 
betaling acht de Commissie al voldoende, hoewel zij or 
zich van bewust is dat or altijd wel mensen zullen zijn 
voor wie de dreiging net verhogingen niet voldoande zal 
zijn. 

Omdat in de voorstellen van de Commissie slechts een 
sanctie bestaat, nl. de geldboete, wordt de problematiek 
van de executie van de boete van het hoogste belang. En 
die problematiek is in de bestaande strafrechtelijke 
procedure bepaald niet goring van omvang. Volgens het 
rapport van de Commissie van Gend, welke zich bezig hield 
met de problematiek van de geldboete, wordt slechts de 
helft van de boeten (al dan niet na verhoging) betaald 
zonder dat concreet on direct not de tenuitvoerlegging 
van de vervangende hechtenis wordt gedreigd. Dit roept 
de vraag op on zicht to krijgen op de factoren die het 
betaalgedrag bepalen, met name de factoren die or toe 
leiden dat niet of eerst zo laat betaald wordt. 

Spelen de financiGle overwegingen van de veroor-
deelden een roll Dit zou kunnen worden vastgesteld door 
snelle betalers on trage betalers to vergelijken voor 
wet betreft hun sociaal-economische status on hun inko-
men. Sociaal-economische status an inkomen zijn echter 
niet de enige factoren die iemands financiele positie 
bepalen. Het bestedingspatroon on de aangegane ver-
plichtingen vormen een belangrijke beperking van de 
draagkrachtruimte die aanwezig is voor het betalen van 
de geldboete. Als or goon ruimte is on de boete to be- 



talen, zou verhaal ook op onoverkomelijke problemen 
kunnen stuiten, waardoor uitsluitend de toepassing van 
dwangmiddelen zou resten. Als gebrek aan draagkracht een 
rol speelt ligt het voor de hand dat dit niet alleen 
speelt ten aanzien van de geldboete. Ook andere re-
keningen zullen dan de gevolgen van dat gebrek onder-
gaan. Een relatie tussen het betaalgedrag in het alge-
meen en dat ten aanzien van geldboeten ligt derhalve in 
de lijn der verwachting. Het gaat daarbij met name om 
de vraag of geldboeten eenzelfde behandeling ondergaan 
als andere rekeningen of dat zij een bijzondere behan-
deling ondergaan. Overigens werd in het kader van een 
experiment waarbij werd geprobeerd de betaalbereidheid 
van de motorrijtuigenbelasting te verhogen een dergelijk 
verband inderdaad aangetroffen. 

Indien geen sprake is van een gebrek aan draagkracht, 
maar wel van een min of meer slecht betalingsgedrag 
ten aanzien van de geldboete zou de vraag of ge-
rechtelijke boeten een bijzondere behandeling ondergaan 
eveneens kunnen rijzen. De vraag naar de relatie tussen 
het betaalgedrag in het algemeen en het betaalgedrag ten 
aanzien van de geldboete is derhalve relevant, los van 
de vraag naar het gebrek aan draagkracht. 

Een afwijkende behandeling van gerechtelijke boeten 
(in vergelijking met andere rekeningen) zou zowel in 
positieve als in negatieve richting kunnen werken. De 
dreiging van met name de vervangende hechtenis, zou er-
toe kunnen leiden dat gerechtelijke boeten juist sneller 
betaald worden. Als dat het geval zou zijn zou men zich 
kunnen afvragen waarom men het dan toch zover heeft laten 
komen, en men in de daartoe in aanmerking komende ge-
vallen niet is ingegaan op de politie- of OM-transactie. 
Dat zou in de meeste gevallen nog aanzienlijk goedkoper 
zijn geweest ook. 

Indien gerechtelijke boetes slechter betaald worden 
dan andere rekeningen zou dit veroorzaakt kunnen zijn 
door een negatieve houding ten opzichte van de straf-
rechtelijke organen of de (straf-)rechtelijke reactie 
op de gedraging waarvoor men veroordeeld is. Vanuit deze 
negatieve houding is dan de betaalbereidheid zo laag, 
dat men pas betaalt wanneer concreet gedreigd wordt met 
vervangende hechtenis, of zelfs dan nog niet. De voor-
stellen van de Commissie kennen geen vervangende 
hechtenis, zodat bier de rechter om verlof tot toe-
passing van dwangmiddelen moet worden gevraagd indien 
verhaal via de bank- of girorekening niet mogelijk is. 
Met name voor wat betreft degenen die in het geheel niet 
willen betalen, waar dus thans vervangende hechtenis 
moet worden toegepast, dringt zich de vraag op of het 
bier om een concreet identificeerbare categorie gaat. 
Indien zulks het geval mocht zijn dan zou die categorie 
bijzondere aandacht kunnen krijgen in het kader van de 
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executie, waardoor het betaalgedrag van de geldboete bij 
hen in eon meer wenselijke richting kan warden omge-
began. 

2.2 De opzet van het onderzoek 

Voor de beantwoording van bovengenoemde vragen zijn ge-
gevens nodig die niet beschikbaar zijn. Dat betekent dat 
ze verzameld moeten worden. Met name de gegevens be-
treffende het betaalgedrag kunnen slechts door ander-
vraging aan het licht komen. Twee vragen moeten clan eerst 
beantwoord warden: wie warden ondervraagd en langs welke 
weg warden ze benaderd? 

2.1 De selectie van de to benaderen persone 

Het meest ideaal zou zijn, althans op het eerste gezicht, 
eon representatieve steekpraef uit de Nederlandse be-
volking te ondervragen. Daarin kan dan het betaalgedrag 
vergeleken warden van avertreders en niet-overtreders, 
en bij overtreders kan een vergelijking gemaakt warden 
tussen snelle en trage betalers. Eon probleem is echter 
dat in een representatieve steekproefslechts eon Bering 
aantal personen voorkomt dat veroordeeld is tot het be-
talon van een geldboete wegens een verkeersovertreding: 
op eon totaal van ongeveer 11 miljoen personen van 16 
jaar en ouder worden 400.000 personen jaarlijks tot een 
geldboete veroordeeld. flat is nog goon 4%. Dat wil zeggen 
dat in eon steekproef van 1000 personen niet meer dan 
40 respondenten warden aangetroffen wier betalingsgedrag 
(en de daarop van invloed zijnde omstandigheden) juist 
met het cog op het probleem, waarmee de Commissie Mulder 
zich geconfranteerd zag, het meest relevant is. Op grand 
van het door de Commissie van Gend gestelde dat niet moor 
dan de helft van de opgelegde geldboeten in de aan-
schrijvingsprocedure betaald wordt, zouden zelfs niet 
moor dan 20 personen in de steekproef vallen, wear beslag 
en/of executie van vervangende hechtenis aan de orde zou 
zijn geweest. ander doze omstandigheden zijn de marges 
die op statistische gronden aan de resultaten van de 
ondervraging moeten warden verbonden zo ruin: dat or 
nauwelijks conclusies mogen worden getrokken. 

Waar ondervraging van eon representatieve steekproef 
uit de Nederlandse bevolking niet tot het gewenste re-
sultaat ken leiden, dient eon beperking in de populatie 
to moeten warden aangebracht tot de meest relevante 
deelpopulatie, to weten degenen not eon betalingsver-
plichting voor eon geldboete die niet aan die ver- 



plichting voldoen. Die deelpopulatie moet dan wel voor 
steekproeftrekking toegankelijk zijn. Een gevolg van 
een dergelijke afgrenzing tot de relevante deelpopulatie 
is echter dat vergelijking met de hele populatie en an-
dere, niet overlappende deelpopulaties, niet meer moge-
lijk is. Als concreet voorbeeld wordt hier gegeven dat, 
wanneer alleen bij tot geldboete veroordeelden wordt 
ge6nqueteerd, de enquete geen vergelijking mogelijk 
maakt tussen degenen die op de politie- en/of 
OM-transactie ingingen enerzijds en de tot geldboete 
veroordeelden anderzijds. De vraag of laatstgenoemden 
in andere omstandigheden verkeerden dan de eerstge-
noemden moet dan onbeantwoord blijven. 

Van degenen die tot geldboete zijn veroordeeld en 
deze niet, of niet volledig betaalden, waardoor aan-
vullende executiemaatregelen (beslag, tenuitvoer-
legging, vervangende hechtenis) moeten plaatsvinden, 
bestaat een bestand dat voor steekproeftrekking vatbaar 
is. Het Centraal Ontvangkantoor der Gerechten stuurt 
periodiek (meestal wekelijks) aan de parketten over-
zichten van de zaken die "voor de laatste maal in 
wachtstandif zijn geplaatst, omdat niet werd betaald (de 
zg. lijst 14). Weliswaar zijn de op deze lijsten voor-
komende zaken niet in elle opzichten homogeen, maar toch 
komen elle zaken overeen op het punt dat niet tijdig 
betaald is. Bij onherroepelijke veroordelingen is het 
systeem van de wettelijke verhoging van de opgelegde 
boetes doorlopen; bij niet-onherroepelijke veroor-
delingen wordt de zaak reeds na het verstrijken van de 
eerste en enige betaaltermijn op de bedoelde lijst ge-
plaatst. Plaatsing op deze lijst volgt ook, los van de 
vraag of het een onherroepelijk of een niet-
onherroepelijk vonnis betreft, indien de aan de veroor-
deelde verzonden acceptgirokaart onbestelbaar retour 
komt. 

De in de steekproef op te nemen personen zouden dan 
gevonden kunnen worden door uit de op deze lijsten 
voorkomende zaken een steekproef te trekken en in de op 
de zaak betrekking hebbende dossiers de naam-adres-
woonplaatsgegevens van de veroordeelde op te zoeken. 

Besloten werd de lijsten te gebruiken die in de maand 
juni 1984 aan de parketten waren gezonden. Deze zaken 
zouden op het moment van ondervragen (voorjaar 1986) nog 
niet te ver in het geheugen zijn weggezakt, terwijl an-
derzijds er slechts een geringe kans zou zijn dat er nog 
executoriale activiteiten in deze zaken zouden pleats-
vinden. Dit laatste gevaar werd nog geringer doordat, 
om hierna te noemen reden, de ondervraging nog een half 
jaar moest worden uitgesteld 'tot september 1986. 

Rekening houdend met het aantal zaken dat (volgens 
de Commissie van Gend op 200.000 geschat) jaarlijks op 
de lijsten 14 geplaatst wordt, werd besloten elke elfde 
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- kantongerechtszaak en elke vierde rechtbankzaak die op 
de lijsten voorkwam in de steekproef op to nemen. Uit-
gaande van een uitval wegens weigering on onbereik-
baarheid van de betrokkene zouden dan interviews gerea-
liseerd kunnen worden met 600 personen die waren 
veroordeeld door de kantongerechten en 250 personen die 
waren veroordeeld door de rechtbanken. 

7.2.7 DA wii7e van benadnren en de inhoud van de vrasenliist 

De voor het onderzoek ter beschikking staande middelen 
stonden goon uitgebreide mondelinge ondervraging toe. 
Bij schriftelijke ondervraging zou het gevaar van eon 
(to) hoge uitval eon niet to verwaarlozen kans hebben. 
Dm doze reden word gekozen voor telefonische ander-
vraging met eon gespreksduur van ongeveer 10 minuten. 
Dit heeft gevolgen voor het aantal en de aard van de te 
stellen vragen. 

De vraag near de financials ruimte van de veroor-
deelde werd gereduceerd tot de vraag of het al dan niet 
vaak voorkwam dat er to weinig geld was on alle re-
keningen op tijd te betalen, on er dus keuzes gemaakt 
moeten worden welke rekeningen wel on welke niet op tijd 
worden betaald. Daaraan gekoppeld werden vragen of re-
keningen doorgaans snel worden ingezien en of men lette 
op uiterste betaaldata. Omdat bij het niet (tijdig) be-
talen afschrikwekkende maatregelen kunnen warden ge-
troffen (afsluiten gas, buiten gebruik stellen telefoon 
e.d.) word gevraagd of men, indien or gekozen moest 
warden welke rekeningenwel en welke niet tijdig betaald 
zullen warden met dergelijke maatregelen rekening wordt 
gehouden. 

Na deze vragen over het betaalgedrag in het algemeen 
warden, alvorens over to gaan op vragen over het be-
taalgedrag ten aanzien van geldboetes, enkele inleidende 
vragen gesteld (was men wel eons veroordeeld en had men 
de geldboete al dan niet tijdig betaald). Doze vragen 
dienden uitsluitend de gespreksdynamiek. De onder-
vraagden zouden, ter verhoging van de bereidheid moo to 
doen aan het onderzoek, or niet van op de hoogte zijn 
dat ze geselecteerd waren omdat ze veroordeeld waren en 
niet (tijdig) of volledig hadden betaald. Oak het on-
derzoekbureau dat de interviews afnam (NIPO) was daarvan 
niet OP de hooOke. 

2.3 Het resultaat van de selectieprocedure 

Hoewel alle parketten on medewerking word gevraagd, word 



van de parketten Amsterdam, Leeuwarden, Middelburg, 
Roermond en Rotterdam deze medewerking niet verkregen. 
Althans: er werd geen antwoord op het desbetreffende 
verzoek ontvangen, terwijl ook op een herhaling van het 
verzoek geen reactie werd ontvangen. In verband met 
eventuele verwijten van het schenden van de privacy van 
de geselecteerde personen was de eis gesteld dat 
schriftelijk uitdrukkelijk bleek van de instemming van 
de hoofdofficieren in de diverse arrondissementen. Het 
feit dat zulks in de genoemde arrondissementen achter-
wege bleef maakte dan ook dat deze buiten het onderzoek 
moesten blijven. 

In deze vijf arrondissementen wordt echter ongeveer 
40% van alle kantongerechtvonnissen uitgesproken. Indien 
er geen al te grote verschillen in betaalbereidheid in 
de verschillende arrondissementen zou bestaan, dan zou 
dus ook 40% van de hiervoor onder 2.1 gedefini'derde po-
pulatie buiten het onderzoek blijven. Wanneer veronder-
steld wordt dat de betaalbereidheid met toenemende ver-
stedelijking afneemt wordt dit percentage nog groter, 
omdat de arrondissementen Rotterdam en Amsterdam, met 
samen ruim eenderde van de kantongerechtvonnissen, 
buiten het onderzoek moesten blijven. 

Om dit probleem het hoofd te bieden werd een nieuwe 
steekproef van gelijke grootte getrokken in de arron-
dissementen die wel hun medewerking hadden verleend. 
Een en ander leidde ertoe dat in totaal 2384 zaken in 
de steekproef werden getrokken. Van 110 van deze zaken 
kon het dossier niet worden ingezien, waardoor het adres 
niet kon worden achterhaald. Daarnaast kwamen enkelen 
meermalen voor. Personen zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats bier te lande, waaronder buitenlanders, 
werden buiten de steekproef gelaten. 

De beperking tot mondelinge ondervraging via de te-
lefoon betekende dat de telefoonnummers van de veroor-
deelden moesten worden opgezocht in het telefoonboek. 
Indien de geselecteerde persoon niet op het overgenomen 
adres in het telefoonboek werd aangetroffen werd aller-
eerst bij de gemeente om verificatie van de persoonsge-
gevens gevraagd. Verificatie was relatief veel nodig 
bij gehuwde vrouwen. In officiele stukken worden ze 
aangeduid met bun eigen naam, maar telefoonaansluitingen 
staan doorgaans op naam van hun echtgenoot. In het 
telefoonsysteem zijn zij dus onvindbaar. Bij verifica-
tie van de persoonsgegevens bleek in een tiental geval-
len de veroordeelde een geheim adres te hebben dat der-
halve niet meegedeeld kon worden. Ook kwam het in een 
niet onaanzienlijk aantal gevallen voor dat de betrok-
kene onbekend was in het bevolkingsregister of de 
"adresgemeenten had verlaten, terwijl men niet wist naar 
welke gemeente vertrokken was. Ook deze personen moesten 
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buiten het onderzoek blijven. Elf personen bleken te 
zijn overleden. 

Met de gegevens van het bevolkingsregister na veri-
ficatie wend opnieuw in de telefoonboeken gezocht naar 
het abonneenummer van de telefoonaansluiting. Leverde 
dit nog geen resultaat op, don werd aan de PTT gevraagd 
na te gaan onder welk nummer betrokkenen bereikbaar 
waren. (Lanes deze weg werden de zg. halfgeheime aan-
sluitingen opgespoord.) Van meer dan de helft van de in 
de steekproef opgenamen personen kon langs deze weg niet 
warden achterhaald :ander welk telefoonnummer men be-
reikbear was. Onion de hoge telefoondichtheid in Ne-
derland is dit we' eon zeer hoog aandeel. Slechts van 
950 personen kon een telefoonnummer worden achterhaald. 

Van die 950 telefoonnummers bleken or in de 
enquateringsfase 148 niet juist te zijn of werd de in-
formatietoon gehoord. In verband net het doel van dit 
onderzoek wel een saillant resultaat: eon van de redenen 
on een aansluiting op informatie te zetten is immers het 
niet betalen van de telefoonrekening. Op de aldus over-
gebleven telefoonnummers kon in 510 gevallen een gesprek 
worden gerealiseerd. In 207 gevallen word geweigerd, en 
op 85 nummers werd herhaaldelijk (minimaal 7 keer) seen 
verbinding tot stand gebracht. Het voorgaande wordt bier 
schematisch weergegeven. 



label 1: Overzicht van de steekproeftrekking 

Aantal getrokken zaken 
dossier niet in archief 
meermalen in steekproef 

2384 
110 
5 (+) 115 (-) 

Aantal te benaderen personen 	 2269 
in buitenland woonachtig 	 56 
naar buitenland vertrokken 	 19 
niet bekend in bevolkingsregister 	76 
geheim adres 	 10 
overleden 	 11 
gedetineerd/opgenomen ziekenhuis 	 3 (+) 175 (-) 

Aantal op te sporen telefoonnummers 
aantal geheime nummers 
geen telefoon/niet te achterhalen 

2094 
104 

1040 (+) 1144 (-) 

Aantal bereikbare personen 	 950 
onjuist nummer/informatietoon 	 148 
geen verbinding/niet aangetroffen 	85 
weigering deelname 	 207 (+) 440 (-) 

Aantal gerealiseerde interviews 	 510 

In het proces van anonymisering waartoe het veldwerkbu-
reau door leveringsvoorwaarden en gedragscode is gehou-
den is ook het parketnummer geschrapt. Hierdoor is het 
niet meer mogelijk de ondervraagden te onderscheiden 
naar door de rechtbank veroordeelden en personen die door 
de kantonrechter werden veroordeeld (behoudens de in de 
enquate daaromtrent gestelde vraag). Het moge duidelijk 
zijn dat een en ander consequenties heeft voor de 
representativiteit en de generaliseerbaarheid van de 
resultaten. Aan de andere kant is het niet merkwaardig 
dat, waar de executie van de boete onder meer bemoeilijkt 
wordt door geringe bereikbaarheid van de veroordeelde, 
diezelfde geringe bereikbaarheid ook dit onderzoek 
parten speelde. 
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3 DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

Niet minder dan 360 van de 510 ondervraagden gaven op 
de vraag of zij de afgelopen jaren door de rechter waren 
veroordeeld tot het betalen van een geldboete als ant-
woord dat dat niet het geval was geweest. Gezien de 
wijze van selectie van de te benaderen personen mag dit 
een opmerkelijk resultaat genoemd worden. Allen zijn 
immers veroordeeld geweest, en kunnen een agent met 
arrestatiebevel vanwege het niet betalen van een geld-
boete aan de deur hebben gehad. 

Dit ontkennend antwoord heeft grote consequenties 
gehad voor de resultaten van het onderzoek. De uit-
sluitend ten behoeve van de gespreksdynamiek opgenomen 
voorvragen, hebben ook als filtervragen gewerkt. Aan 
personen die de vraag of zij de afgelopen jaren waren 
veroordeeld ontkennend beantwoordden werden geen verdere 
vragen gesteld. Net  doorvragen, dat wil zeggen vragen 
of de geenqugteerde nog eens goed zijn geheugen wilde 
raadplegen, werd te bedreigend geacht. Dit effect, dat 
de t.b.v. de gespreksdynamiek opgenomen voorvragen als 
filter hebben gewerkt, hoewel dit niet bedoeld was, is 
ook op andere plaatsen in het vraaggesprek opgetreden, 
met het overeenkomstige gevolg dat de vervolgvragen niet 
gesteld konden worden. 

Er is geen reden om aan te nemen dat tijdens het 
veldwerk niet altijd even nauwgezet is nagegaan of men 
wel met de juiste persoon in gesprek was. Vooralsnog moet 
het er op gehouden worden dat men die veroordeling om 
welke reden dan ook gewoon over het hoofd heeft gezien 
of dat men deze bewust verzwegen heeft. De nvergeters 
en verzwijgers" hebben de vragen naar de persoonsken-
merken en die rond het betaalgedrag-in-het-algemeen wel 
beantwoord, zodat ten aanzien daarvan nagegaan kan 
worden of (en zo ja in welk opzicht) deze categorie 
verschilt van degenen die er wel voor uitkwamen dat ze 
wel eens veroordeeld waren. 

Er is nog een verklaring mogelijk, nl. dat betrok-
kenen echt niet op de hoogte zijn van het feit dat zij 
veroordeeld waren, omdat de desbetreffende stukken, 
waaruit zij dat hadden kunnen afleiden, hen nooit hebben 
bereikt. Net  zou dan moeten gaan om (niet- 
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zei niet veroor- 	zei wel veroor- 	totaal 

geslacht 	deed to zijn 	deeld te zijn 	abs. 	% 

abs. 	% 	 abs. 	% 	 abs. 	% 

man 	 148 	41,1 	 101 	67,3 	249 	48,8 

VrOUW 	 212 	58,9 	 49 	32,7 	261 	51,2 

totaal 	 360 	100,0 	 150 	100,0 	510 	100,0 

X 2  = 29,14 	V = 	.24 	df = 1 	s 
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)onherroepelijke veroordelingen van personen die ver-
huisd zijn nadat met het oog op het uitbrengen van de 
dagvaarding de persoonsgegevens werden geverifiiierd. 
Deze verklaring moet als uiterst onwaarschijnlijk van 
de hand worden gewezen: het zou wel toevallig zijn als 
in dit onderzoek juist deze "onvindbaren" warden aange-
troffen, terwij1 van het oorspronkelijke aantal van 2384 
zaken slechts 510 interviews konden warden gerealiseerd. 
Oftewel bijna 80% van de veroordeelden kon niet warden 
achterhaald! 

Vrouwen gaven veel vaker dan mannen te kennen niet 
veroordeeld te zijn (zie tabel 1), terwijl ouderen ook 
vaker meedeelden dat men niet is veroordeeld geweest 
(zie tabel 2). Verder blijken vonnissen van gerechten 
in het noorden (837.) en het zuiden (75%) van het land 
vaker te warden uvergeten" clan die in het westen (692) 
en het oosten (637.), hoewel dit laatste verband niet 
statistisch significant is (zie tabel 3). Op grand van 
doze resultaten moet warden geconcludeerd dat de 
"vergeters" niet alleen op het punt van het vergeten 
afweken. Zij vormen met name ten aanzien van hun geslacht 
en bun leeftijd eon afwijkende groepering. Daardoor is 
het niet uitgesloten dat zij oak op andere onderdelen 
van de vraagstelling afwijkende antwoorden hebben gege-
ven. On doze reden zal, waar mogelijk, aan dit onder-
scheid aandacht worden besteed. 

Label 1:  Niet opgeven veroordeeld to zijn near geslacht 



zei niet veroor- 	zei wel veroor- 	totaal 
regio 	 deeld te zijn 	deeld te zijn 

abs. 	% 	 abs. 	% 	 abs. 	% 

noord 	 35 	9,7 	 7 	4,7 	 42 	8,2 
oost 	 66 	18,3 	 38 	25,3 	 104 	20,4 
zuid 	 92 	25,6 	 31 	20,7 	 123 	24,1• 
west 	 167 	46,4 	 74 	49,3 	 241 	47,3 

totaal 	 360 	100,0 	 150 	100,0 	 510 	100,0 

X 2 	= 7,08 	V = 	.07 	df = 3 	n.s. 

zei niet veroor- 	zei wel veroor- 	totaal 
leeftijd 	deeld te zijn 	deeld te zijn 

abs. 	% 	 abs. 	% 	 abs. 	% 

< 35 jaar 	138 	38,8 	 65 	43,3 	203 	40,1 
35-54 jaar 	136 	38,2 	 73 	48,7 	209 	41,3 
55 en meer jr. 	82 	23,0 	 12 	8,0 	 94 	18,6 

totaal 	 356 	100,0 	150 	100,0 	506 	100,0 

X 2  = 16,19 	V = 	.13 	df = 2 	s. 

label 2: Niet opgeven veroordeeld te zijn naar leeftijd 

label 3: Niet opgeven veroordeeld te zijn naar regio van de rechtbank 

3.1 Het betalingsgedrag in het algemeen 

Bijna 70% van de ondervraagden maakt binnengekomen re-
keningen alkijd meteen open. Nog eens 12% doet zulks 
meestal meteen. Degenen die rekeningen meestal niet of 
nooit onmiddellijk open maken vormen met 10% een 
duidelijke minderheid. Degenen die "vergeten" waren dat 
zij waren veroordeeld waren in totaliteit nog snellere 
openmakers dan degenen die zich bewust waren veroordeeld 
te zijn (zie tabel 4). 
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zei niet veroor- 	zei wel veroor- 	totaal 
deeld te zijn 	deeld to zijn 

abs. 	% 	 abs. 	% 	abs. 	% 

altijd meteen 	 269 	74,4 	84 	56,0 	353 	69,2 
meestal meteen 	 40 	11,1 	24 	16.0 	64 	12,5 
even vaak wel als niet 	22 	6,1 	21 	14,0 	43 	8,4 
meestal niet meteen 	15 	4,2 	14 	9,3 	29 	5,7 
nooit meteen 	 14 	3,9 	 7 	4,7 	21 	4,1 

totaal 	 360 	100,0 	150 	100,0 	510 	100,0 

X 2  = 20,32 	df = 4 	s. 

zei 	niet veroord- 	zei 	wel veroor- 	totaal 
deeld te zijn 	deeld to zijn 

	

abs. 	X 	 abs. 	% 	abs. 	% 

altiid 	 200 	55,6 	 63 	42,0 	263 	51,6 
meestal 	 45 	12,5 	 19 	12,7 	64 	12,5 
even vaak wel als niet 	25 	6,9 	 11 	7,3 	36 	7,1 
meestal niet 	 34 	9,4 	 23 	15,3 	57 	11,2 

nooit 	 56 	15,6 	 34 	22,7 	90 	17,6 

totaal 	 360 	100,0 	150 	100,0 	510 	100.0 

	

X 2  . 10,12 	df . 4 	s. 
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label 4: Openmaken van binnengekomen rekeningen en het "vergeten" 

Het openmaken van rekeningen bevattende enveloppes is 
een, kennis nemen van de inhoud is een tweede. Met name 
de vraag of de uitarste betaaldatum aen rd l speelt wordt 
in dit verband van belang geacht. In tabel 5 wordt dit 
aspect belicht. Dan blijkt dat ook in dit opzicht de 
vergeters oplettender aim. Oat wil zeggen dat ze ge-
middeld vaker op de uiterste betaaldatum acht clean clan 
de andere ondervraagden. 

En dan nu het betaalgedrag zelf: wordt na het sneller 
openen en het vaker en eerder acht slaan op de uiterste 
betaaldatum ook sneller betaald? 

label 5: Het letten op de uiterste betaaldatum en het nvergeten" 

Oak dit blijkt het geval to zijn. Van de "vergeters" 
betaalt biina de helft doorgaans snel, van de overigen 
was dat jets meer dan eenderde deel. Het moeten wachten 



zei niet yeroor- 	zei wel veroor-. 	totaal 
deeld te zijn 	deeld te zijn 

abs. 	% 	 abs. 	% 	 abs. 	% 

komt zelden of 
nooit voor 	 211 	58,6 	 60 	40,0 	271 	53,1 
komt af en toe voor 	118 	32,8 	 67 	44,7 	185 	36,3 
komt geregeld voor 	31 	8,6 	 23 	15,3 	 54 	10,6 

totaal 	 360 	100,0 	 150 	100,0 	510 	100,0 

X2  = 15.55 	df = 2 	s. 

met het betalen van de rekening tot er weer geld is komt 
bij de "vergeters" eveneens minder vaak voor (44,4%) 
tegenover 62,7%). 

Op de vraag hoe vaak het voorkwam dat er niet vol-
doende geld was om alle rekeningen te betalen, maar 
sommige wel, antwoordde 41,4% van de "vergeters" dat dat 
bij hen wel eens voorkwam. Bij 8,6% van hen kwam dat 
geregeld voor. Bij degenen die zich nog wel goed herin-
nerden dat zip veroordeeld waren was dat 60%, terwijl 
bij hen in 15,3% van de gevallen het geregeld voorkwam 
dat er rekeningen moesten blijven liggen tot er weer geld 
zou zijn (zie tabel 6). 

In totaal kwam het bij 46,9% van de ondervraagden 
derhalye wel eens voor dat sommige rekeningen wel, en 
andere niet op tijd betaald konden worden. 

Bij sommige rekeningen (b.y. gasbedrijf) kunnen aan 
het niet of niet tijdig voldoen van de rekening zeer 
yervelende consequenties verbonden zijn (by. afsluiten 
van het gas). 

label 6: Het niet op tijd kunnen betalen van sommige rekeningen en het 
"vergeten" 

Het ligt yoor de hand te yeronderstellen dat daarop wordt 
gelet en dat er ook rekening mee wordt gehouden. Omdat 
niet alles in de samenleving verloopt volgens voor de 
hand liggende patronen, en bovendien omdat wat voor de 
een "voor de hand liggend" is door de ander als een 
hoogst verrassende ontwikkeling kan worden beschouwd, 
is expliciet gevraagd of bij de keuze met die eventuele 
negatieye gevolgen rekening wordt gehouden. In tabel 7 
zijn de antwoorden op deze vraag weergegeven. 
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zei niet veroor- 	zei wel veroor- 	totaal 
deeld to zijn 	deeld to zijn 

abs. 	X 	 abs. 	X 	 abs. 	X 

altijd 	 112 	75,2 	 63 	70,0 	 175 	73,2 
soms 	 6 	4,0 	 10 	11,1 	 16 	6,7 
nooit 	 SI 	20,8 	 17 	18,9 	 48 	20,1 

totaal 	 149 	100,0 	 90 	100,0 	 239 	100,0 

X2  = 4,51 	df = 2 	n.s. 
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Tabel 7;  Het rekening houden met gevolgen van niet betalen en het 2ver-
eaten" 

Beide 	tot 	bier 	onderscheiden 	categoriVen 	van 
respondenten blijken in dit opzicht nauwelijks van el-
kaar to verschillen. Dat eenvijfde deel van degenen die 
toch wel eons rekeningen onbetaald maeten laten liggen 
(eon tiende deel van alle ondervraagden) nooit rekening 
houdt met eventuele negatieve gevolgen van het nick of 
nick tijdig betalen van eon rekening mag OP thin minst 
saillant genaemd worden. 

Voor wat betreft het onderscheid tussen degenen die 
zeiden niet en die zeiden wel to zijn veroordeeld, 
blijken eerstgenoemden eon (althans in statistisch op-
zicht) significant fraaier beeld van zichzelf in verband 
met hun betalingsgedrag to hebben geschapen dan laatst-
genoemden. De mogelijkheid dat hier eon streven naar 
sociaal-wenselijke antwoordpatronen (niet de werkelijke 
antwoorden geven, maar die waarvan men veronderstelt dat 
ze juist, gePast zijn), of een streven rich tegenover 
de enquateur betervoor te doen dan men is, aan het licht 
is gekomen nag niet warden uitgesloten; ze hebben immers 
oak gezegd niet to zijn veroordeeld, terwijl eon 
arrestatiebevel tegen hen is opgemaakt wegens het niet 
betalen van een boete of zij terzake gesignaleerd zijn 
in het opsporingsregister. 

Het betaalgedrag van vrouwen lijkt aanzienlijk 
"natter" te zijn dan dat van mannen. Bij de vrouwen zest 
77X de rekeningen onmiddellijk open to maken (tegen 61X 
van de mannen). Vrouwen letten oak vaker op de uiterste 
betaaldatum (60,2: tegen 42,6%). Dat sneller openmaken 
on meer op de uiterste betaaldatum letten niet alles zegt 
moge blijken uit het feit dat vrouwen even snel zeggen 
to betalen als mannen (zie tabel 8). Year wat betreft 
de vraag of het wel eens voorkomt dat not betalen gewacht 
moeten warden tot er weer geld is bleek evenmin eon 
verschil tussen mannen on vrouwen. Het komt bij vrouwen 
naar hun zeggen jots minder vaak voor dan bij mannen dat 



man 	 vrouw 	totaal 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 

meestal kort na ontvangst 	110 	44,2 	114 	43,7 	224 	43,9 
wacht een tijdje met betalen 	139 	55,8 	147 	56,3 	286 	56,1 

totaal 	 249 100,0 	261 	100,0 	510 100,0 

X 2 	= 0,01 	df = 1 	n.s. 

er te weinig geld is om elle rekeningen te betalen, zodat 
sommige rekeningen wel en andere niet op tijd betaald 
warden. 

label 8: Snelheid van betalen van rekeningen naar geslacht 

Dit verschil mag op statistische gronden echter niet van 
betekenis warden geacht. Dezelfde conclusie moet ge-
trokken met betrekking tot het verschil tussen mannen 
en vrouwen op de vraag of bij de keuze, welke rekening 
wel en welke niet op tijd zullen warden betaald, gelet 
wordt op mogelijke nare gevolgen. Net  is er wel (77% van 
de betrokken vrouwen houdt er steeds rekening mee, 
tegenover 69% van de betrokken mannen) maar op statis-
tische gronden moet het te klein geacht warden am er 
betekenis aan toe te kennen. 

Net verband tussen het geslacht en het betaalgedrag 
samenvattend blijkt dat vrouwen over het geheel genomen 
een fraaier beeld van hun betaalgedrag doen ontstaan dan 
mannen. Eenzelfde beeld zagen we bij degenen die "ver-
gaten" te zijn veroordeeld: het beeld dat zij over 
zichzelf afriepen was oak mooier dan dat van degenen die 
zich wel bewust waren van het feit dat ze veroordeeld 
waren. Tegelijk echter hebben we geconstateerd dat een 
grater deel van de vrouwen bun veroordeling vergeten was. 
Het zou derhalve heel goed kunnen zijn dat dat fraaiere 
beeld van de "vergeters" op het canto van de oververte-
genwoordiging van vrouwen in deze groep geschreven moet 
warden. Oat blijkt echter niet het geval te zijn. Zowel 
bij de "vergeters" als bij de "beseffers" van bun ver-
oordeling kwam hetzelfde beeld naar voren, dat wil zeggen 
dat vrouwen sneller rekeningen openmaken en vaker op de 
uiterste betaaldatum letten dan mannen, maar dat dat niet 
leidt tot snellere betaling, terwijl dezelfde omstan-
digheden en afwegingen daarbij voor mannen en vrouwen 
in overeenkomstige mate een rol spelen. Net  verschil 
tussen mannen en vrouwen is dan oak niet de verklaring 
voor het verschil tussen "vergeters" en "onthouders". 
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Voor wet betreft de leeftijd zien we eon lets ander 
beeld als bij het geslacht. Zagen we immers bij het ge-
slacht dat vrouwen nieuwsgieriger waren, of beter op-
letten, maar in betaalgedrag en -omstandigheden nauwe-
liiks van mannen verschillen, hij de leeftijd is het 
precies andersom. Jongeren en ouderen verschillen niet 
op het punt van het openen der rekeningen en het letten 
op de betaaldatum. Ouderen, dat wil zeggen personen boven 
55 jaar, zeggen echter wel sneller te betalen den de 
iongeren. Dit hangt vermoedelijk semen net de wet meer 
"ouderwetsen manier van not geld omgaans ouderen warden 
ook minder vaak geconfronteerd met de situatie dat or 
met betalen moet worden gewacht tot er weer geld is, of 
met de situatie dat de ono rekening wel, on de andere 
niet op tijd betaald ken worden. Doze samenhangen ver-
tonen binnen de "vergeters" en de groep nbeseffers" 
hetzelfde beeld. 

Eon multivariate categoriale HOMAL5-analyse gaf het-
zelfde beeld als hiervoor geschetst word. Opvallend 
bleek de sterke samenhang tussen de snelheid van betalen 
en het wachten net betalen tot or weer geld is. Bij de-
genen die doorgaans snel betalen komt het nauwelijks voor 
dat or rekeningen moeten bliiven liggen tot or weer geld 
is, of dat or to weinig geld is voor alle rekeningen, 
zodat sommige rekeningen wel on andere niet tijdig be-
taald kunnen worden. Opvallend was ook dat degenen die 
Cvriiwel) altijd rekeningen meteen openmaken Cvrijwel) 
altijd op de uiterste betaaldatum letten, doch dat zulks 
niet geldt voor degenen die de rekeningen niet meteen 
openmaken. Voor hen geldt niet dat ze dan ook goon of 
weinig aandacht aan de uiterste betaaldatum schenken. 

3.2 Het betalingsgedrag en de geldboete 

Eon van de vragen die rijzen in verband met het betalen 
van geldboetes is, waarom men zo lang not betalen heeft 
gewacht, terwijl toch duidelijk was dat men moest be-
talon. In eerste instantie gaat het daarbij on het be-
talon van de geldboete, die door de rechter word opge-
lead, omdat eerst toen eon ezecuteerbare boete ontstond. 
Daaraan voorafgaand hebben degenen die wagons eon 
(verkeers)overtreding warden veroordeeld voor het 
grootste deal tenminste eenmaal de gelegenheid gehad on 
door middel van het betalen van een transactiebedrag de 
vervolging to voorkomen. Hoewel doze situatie in de 
voorstellen van de commissie niet moor voor kan komen 
(or is onmiddellijk een executeerbare geldboete) kan het 
toch van belang worden geacht to waken waarom men niet 
op het transactieaanbod is ingegaan. Mocht dit namelijk 
gebeurd zijn vanwege geldgebrek, dan zal ook de executie 



snelheidsovertreding 	 34 	22% 
verkeerslichtovertreding 	 25 	16% 
parkeerovertreding 	 65 	42% 
andere verkeersovertreding*) 	 31 	207. 

totaal 	 1 5*() 	1 0% 

van de administratieve boete daarvan problemen onder-
vinden. Is het omdat men wilde wachten tot de rechter 
zich had uitgesproken, dan is ook dit relevant, omdat 
deze "uitsteloperatie" door de commissie aanzienlijk 
bemoeilijkt wordt. Men zal immers zelf de rechter moeten 
inschakelen. Doet men dit niet, dan moet er worden be-
taald. 

Be 150 ondervraagden die opgaven een of meermalen te 
zijn veroordeeld waren in hoofdzaak door de kanton-
rechter veroordeeld (85%). Van 7% was geen antwoord op 
deze vraag verkregen, zodat voor 8% gold dat zij door 
de rechtbank waren veroordeeld. 

Het bleek in 131 gevallen (87%) om een verkeersover-
treding te gaan, als volgt verdeeld: 

*) In de vragenlijst is geen onderscheid gemaakt tussen 
misdrijven en overtredingen, zodat in deze rubriek 
naast verkeersovertredingen ook verkeersmisdrijven 
voorkomen. 

**) Dit is meer dan 131 vanwege de mogelijkheid dat men 
in meerdere categorieen veroordeeld kan zijn bij 
meerdere veroordelingen. 

Duidelijk springen de parkeerovertredingen er uit met 
42%. Overigens blijken de ondervraagden het verschil 
tussen kantonrechters en andere rechters niet alien te 
kunnen maken. Van de 34 personen die zeiden voor een 
snelheidsovertreding te zijn veroordeeld zeiden er 4 dat 
door een andere rechter dan de kantonrechter was ge-
schied. Bij verkeerslichtovertredingen waren dat er 2 
van de 19, en bij de parkeerovertredingen 3 van de 65. 
Hoewel dit niet onmogelijk is moet dit resultaat als 
uiterst onwaarschijnlijk van de hand worden gewezen. 

Door 117 ondervraagden werd op de desbetreffende 
vraag geantwoord dat zij een transactie-aanbod van po-
litie en/of justitie hadden ontvangen. Van hen zeiden 
er 36 dat zij op dat transactie-aanbod waren ingegaan 
(hetgeen niet in overeenstemming met de waarheid kan 
zijn). Degenen die niet op het transactie-aanbod waren 
ingegaan noemden als reden daarvoor het vaakst dat ze 
het wilden laten voorkomen: 31 van de 81, ofwel 38%. 
Er waren er 9 die zeiden op dat moment geen geld te 
hebben gehad. Be overige 41 personen noemden een ruim 
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scale van redenen, die or in hoofdzaak op neer kwamen 
dat ze or goon zin in hadden to betalen. "ze zoeken het 
near uit". Van doze 41 personen waren or overigens 26 
bij wie het af en toe of geregeld voorkomt dat or re-
keningen bij gebrek aan geld blijven liggen. Van doze 
26 zijn or 16 die zeggen bij de keuze welke rekeningen 
wel on welke niet op tijd betaald warden rekening houden 
met negatieve gevolgen van niet (tijdig) betalen. Daar 
het negatieve gevolg van het niet ingaan op eon trans-
actievoorstel niet moor is dan dat men op eon later 
tijdstip gedagvaard zal worden is het begrijpelijk dat 
deze afweging in zoveel gevallen niet ten faveure van 
het betalen van het transactiebedrag uitpakt. Oven-
Yens: van de 31 die niet op de transactie ingingen omdat 
ze de zaak wilden laten voorkomen waren er slechts 19 
inderdaad op de zitting aanwezig geweest. 

In totaal waren 47 van de 114 "niet-getransigeerden" 
(41%) naar bun zeggen op de zitting aanwezig geweest. 
Oat is eon uitzonderlijk hoog percentage. landelijk 
blijkt inners dat nog geen 20% van de vonnissen van 
kantonrechters in strafzaken op tegenspraak gewezen 
wordt. Het opkomstpercentage was overigens het hoogst 
bij degenen die niet op de transactie ingingen omdat ze 
de zaak wilden laten voorkomen (61% tegen 34%). Hierdoor 
is or eon statistisch betekenisvol verband Cr .28) 
tussen het niet ingaan op de transactie teneinde de zaak 
ander de aandacht van de rechter to kunnen brengen 
enerzijds en het daadwerkelijk op de zitting verschijnen 
anderzijds. 

Met betrekking tot het betalen van de boete zeiden 
44 vande 114 ondervraagden wier zaak naar eigen zeggen 
niet door middel van transactie was afgedaan, dat zij 
de boete onmiddellijk betaald hadden (quod non). Nog eens 
23 zeiden te hebben gewacht tot de uiterste betaaldatum. 
Nu kan men twijfelen over de vraag wat onder uiterste 
betaaldatum moat worden verstaan (met enige moeite zou 
men daaronder nog kunnen verstaan eon dag tijdens de 
executie van de vervangende hechtenis) maar gezien de 
opbouw van het vraaggesprek nag worden aangenomen dat 
de respondenten or vanuit gingen (hetgeen ook de be-
doeling was) dat het on de uiterste betaaldatum op de 
°erste stackaart voor de boete ging. Ook doze 23 mensen 
hebben derhalve eon antwoord gegeven dat niet met de 
waarheid overeenkwam. 

Eon on ander impliceert dat uiteindelijk van de 510 
ondervraagden, die wegens niet ingaan op eon verzoek de 
opgelegde boete to betalen op lijst 14 waren geplaatst, 
slechts 47 aangaven dat zii waren veroordeeld on to lang 
hadden gewacht not het betalen van de boete. Van doze 
47 hadden or veertig, bij de beslissing tot al of niet 
tijdig betalen, rekening gehouden not het risico van de 
executie van de vervangende hechtenis, on ondanks dat 



toch niet betaald. Of deze beslissing mede ingegeven werd 
door opgedane (ervarings-)kennis dat met betalen nog 
gewacht kan worden tot het moment dat de arrestatie ter 
executie plaats vindt kon in het kader van deze vraag-
gesprekken niet worden vastgesteld. Hoe dit echter ook 
zij, bij deze 47 mensen blijkt het dreigen met ver-
vangende hechtenis uiterst weinig effect te hebben ge-
had. 

De gedachte aan beslaglegging op loon, bank- of 
girotegoeden of goederen van de veroordeelden had bij 
niet meer dan 20 van de 47 personen een rol gespeeld. 
Overigens hadden er 8 niet aan deze mogelijkheid kunnen 
denken omdat zij er niet van op de hoogte waren dat de 
boete ook door middel van beslag geexecuteerd kon worden. 

Bij 25 van deze 47 veroordeelden was de politic 
daadwerkelijk aan de deur gekomen met het 
arrestatiebevel. Van hen zeiden er 18 alsnog te hebben 
betaald, 3 zeiden het op vervangende hechtenis te hebben 
laten uitdraaien, en 4 geven een ander antwoord: zij 
zeiden in beroep te zijn gegaan. 

In 3.1 zagen we dat met betrekking tot betaalgedrag 
in het algemeen voor wat betreft de beweerde snelheid 
van betalen er geen verschil was tussen mannen en 
vrouwen. Dat resultaat wordt ook gesignaleerd met be-
trekking tot de beweerde snelheid van betalen van de 
geldboete: van beide geslachten zegt ruim 40% dat zij 
met betalen van de boete hebben gewacht tot na de opge-
geven uiterste betaaldatum. Zagen we in 3.1 dat ouderen 
sneller hun rekeningen beweren te betalen dan jongeren, 
dit verschil komen we bij het beweerde betaalgedrag met 
betrekking tot de geldboete niet tegen. 

Personen die zeggen in het algemeen rekeningen meteen 
open te maken en altijd op de uiterste betaaldatum te 
letten verschillen niet in hun beweerde betaalsnelheid 
ten aanzien van de geldboete. Wel bleek dat personen die 
in het algemeen stellen dat zij gewoonlijk een tijdje 
wachten met betalen van rekeningen ook ten aanzien van 
de betaling van de boete aangeven langer te wachten. 
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wanneer boete 	 wanneer rekeningen betaald 	totaal 
betaald? 	 meestal 	wacht 

meteen 	gewoonlijk 

meteen betaald 	 24 	 20 	 44 
gewacht tot uiterste 
en langer 	 16 	 54 	 70 

totaal 	 40 	 74 	 114 

X2  = 11,91 	df = 1 	r = 	.32 
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Tabel 9: Betaalgedrag ten aanzien van rekeningen in het aloe-
meen en het betalen van de boete 

Het beweerde betaalgearag van de boete blijkt eveneens 
onafhankelijk van de vraag of het wel eens voorkomt dat 
er net het betalen van rekeningen gewacht moet warden 
tot er weer geld is, of dat er wel eens een of meer re-
keningen moeten blijven liggen. Bij mensen bij wie het 
geregeld voorkomt dat er rekeningen onbetaald moeten 
blijven is overigens wel een jets groter deel dat net 
betalen van de boete zei te hebben gewacht tot na het 
verstrijken van de uiterste betaaldatum. Het verband is 
echter zeer zwak. 

Het beweerde betaalgedrag van de boete blijkt wel 
samen te hangen net letten op de gevolgen bij de keuze 
welke rekeningen op tijd betaald zullen worden. Personen 
die zeggen dit laatste altijd te &len, zeggen ook hun 
boete eerder te hebben betaald. Hierbij dient overigens 
te warden aangetekend dat ten aanzien van het betaalge-
drag van de boete vaststaat dat hetgeen de respondenten 
daarover meldden niet geheel in overeenstemming net de 
feiten is. 

3.3,1 Het betalinasgedrag van deaenen dip erkenden de boetp 
niet op tiid te hebben betneld 

Hiervoor hebben we reeds gezien dat van deze 47 personen 
het avergrote deel (40 in getal) bij de beslissing on 
zo lang te wachten net het betalen van de boete rekening 
had gehouden net de dreigende vervangende hechtenis. 
Deze dreiging was kennelijk niet zwaar genoeg on tot 
snellere betaling over te gaan. 

Aan beslag op loon of vermogen hadden er veel minder 
gedacht (20) terwijl er 8 helemaal niet zeiden te weten 
dat beslag mogelijk was. Al net al blijkt hieruit niet 
dat van de zwaarste executiemiddelen die het Openbaar 
Ministerie ten dienste staan een grote druk uitgaat die 



er toe leidt dat de mensen eerder gaan betalen. (Een en 
ander geldt natuurlijk niet ten aanzien van al die ver-
oordeelden die hun boete -  wel tijdig of na verhoging 
alsnog tijdig hebben betaald). Hier hebben we derhalve 
te maken met de echte wanbetalers wear met de uitvoering 
van de zwaardere maatregelen moet worden aangevangen om 
hen te bewegen alsnog te betalen. En dan lukt dat nog 
niet altijd: van de 25 mensen bij wie de politie met een 
arrestatiebevel aan de deur kwam waren er slechts 18 die 
alsnog betaalden. 

Nu in dit onderzoek duidelijk sprake is van gebrek-
kige gegevens, omdat zovelen niet de hele waarheid 
hebben -gesproken naar aanleiding van de gestelde vragen, 
dan wel het nodige vergeten zijn, dringt de vraag naar 
de beschrijving van de groep personen die ten aanzien 
van veroordeling en late betaling van de boete contro-
leerbaar juist hebben geantwoord nog sterker. Niettemin 
moet daarbij voortdurend rekening worden gehouden met 
het felt dat het om niet meer dan 47 personen gaat. Dit 
noopt tot een terughoudendheid bij deze beschrijving. 
Voor wat betreft het beweerde betaalgedrag -in-het-
algemeen- verschillen deze 47 personen niet significant 
van de hele groep van 150 ondervraagden die te kennen 
gaven een of meermalen veroordeeld te zijn. Wel bleek 
dat zij in jets mindere mate letten op de uiterste be-
taaldatum (36% kijkt onmiddellijk naar de uiterste be-
taaldatum tegen 45% van de hele groep). Ook zeggen zij 
jets minder aandacht te schenken aan mogelijke nadelige 
gevolgen van het niet betalen van rekeningen als er een 
keuze gemaakt moet worden welke rekeningen wel en welke 
niet op tijd betaald kunnen worden (in de groep van 47 
was dat 55% van degenen die wel eens voor deze keuze 
kwamen, in de gehele groep van 150 betrof dat 70% van 
degenen die moesten kiezen). Overduidelijk blijkt uit 
deze resultaten dat degenen die het op zwaardere meat-
regelen laten aankomen in het algemeen een meer onver-
schillig betaalgedrag beweren te hebben dan degenen die 
zeiden zich in een eerdere fase tot betalen te hebben 
laten verleiden. 

Overigens: wanneer het geven van onjuiste antwoorden 
inderdaad geinspireerd werd door de wens zich beter voor 
te doen dan men is, dan is dit resultaat daarmee con-
sistent. Deze mensen hebben erkend dat zij "slecht" 
waren. De anderen zeiden of niet veroordeeld te zijn, 
of zeiden snel te hebben betaald, hetgeen beide niet 
juist was. Dat het beeld dat de "eerlijken" van zichzelf 
geven dan minder gunstig is ligt bijna voor de hand. 

De 1747" hebben naar eigen zeggen evenveel veroor-
delingen achter de rug als de "150" in de referentiepe-
riode, zodat van deze groep niet gezegd kan worden dat 
hun geringere lust om tijdig te betalen samenhangt met 
meer strafrechtelijke ervaringskennis ten aanzien van 
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de gang van zaken rand de executie van gerechtelijke 
boeten. In beide groepen gaat het in overenkomstige mate 
over veroordelingen wegens verkeersovertredingen. Oak 
de onderverdeling naar type verkeersovertreding is in 
beide groepen hetzelfde. De 47 zijn voor 28% op de 
zitting verschenen. In de groep van 150 (zeiden er 36 
to hebben getransigeerd (quod non)), zodat de be-
treffende vraag aan 114 respondenten werd gesteld. Van 
daze 114 zei 41Z op de zitting te zijn verschenen. Ook 
dit lagere verschijningspercentage past in het beeld van 
grotere onverschilligheid dat van deze green van 47 
ontstaat. 



4 ANALYSE VAN HET STEEKPROEFMATERIAAL 

4.1 Inleiding 

De enquete onder personen die met het betalen van een 
door de rechter opgelegde boete hebben gewacht tot na 
het verstrijken van de voor hen geldende laatste be-
taaltermijn (en om die reden voorkwamen op de lijsten 
van zaken waarin een arrestatiebevel zal worden opge-
maakt) moet grotendeels als mislukt worden beschouwd. 

Hierdoor was het niet mogelijk om op basis van deze 
enquetegegevens een adequate beschrijving te geven van 
de groep van tot geldboete veroordeelden tegen wie de 
zwaardere executiemodaliteiten (arrestatie ter uit-
voering van de vervangende hechtenis en signalering in 
het opsporingsregister) moeten worden toegepast. Evenmin 
kon worden vastgesteld of hun slechte betaalgedrag bij 
geldboetes samenhing met hun betalingsgedrag in het al-
gemeen of met hun draagkracht. En juist met het oog op 
de beantwoording van de hiermee verband houdende vragen 
was het onderzoek ingesteld. 

Tijdens het verzamelen van de gegevens van de per-
sonen die voor de ondervraging waren geselecteerd waren 
echter van alle in de steekproef opgenomen zaken en 
personen enkele gegevens vastgelegd. In deze bijlage 
worden de resultaten gepresenteerd van de analyse van 
de hierbedoelde gegevens. Deze analyse was er op gericht 
alsnog een beschrijving van de uwanbetalers" te kunnen 
geven en op het beantwoorden van de vraag of de hoogte 
van de boete verband houdt met de wijze waarop het vonnis 
uiteindelijk geexecuteerd wordt. 

Dit laatste is van onmiddellijk praktisch belang. 
Indien immers de betaalbereidheid van de geldboeten af-
neemt naarmate de boete hoger wordt, dan zal het opleggen 
van hogere boetes als gevolg hebben dat zich vaker exe-
cutieproblemen voor zullen doen. In de huidige execu-
tiepraktijk betekent dit dat vaker moet worden gegrepen 
naar het laatste executiemiddel, te weten de executie 
van de vervangende hechtenis. 
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In de voorstellen van de Commissie Mulder komt een 
en ander weliswaar anders to liggen omdat daar gebruik 
gemaakt zal warden van bank- en girobeslag, maar oak deze 
executiemodaliteit zal niet altijd succesvol zijn. In 
die gevallen zal dan gebruik gemaakt moeten worden van 
de bijzondere dwangmiddelen (buiten gebruikstelling van 
het voertuig en gijzeling). Hiervoor moot echter verlof 
van de rechter worden gevraegd. Een van de factoren die 
van invloed zal zijn op het succes Van het bank- of 
girobeslag is de toereikendheid van het saldo op de be-
slagen rekening. Het ligt voor de hand dat dat saldo bij 
stijgende boetes (vermeerderd met de verhogingen) vaker 
ontoereikend zal run. Oak met het oog op de door de 
Commissie Mulder voorgestelde administratieve afhan-
delingsprocedure is het verband tussen de betaalbe-
reidheid on de hoogte van de boots derhalve relevant. 

Omdat de door de Commissie Mulder voorgestelde admi-
nistratieve afhandelingsprocedure alleen van toepassing 
zal zijn voor lichte verkeersovertredingen zal afzon-
derlijk worden ingegaan op doze groep van overtredingen. 
Hierbij doet rich echter eon afgrenzingsprobleem voor. 
Enerzijds geeft de commissie immers aan dat als lichte 
verkeersovertredingen moeten worden aangemerkt die 
overtredingen waarbij, gelet op de ernst van de inbreuk, 
eon boete van niet moor dan 300 gulden op zijn pleats 
zou zijn. Anderzijds stelt zij voor dat, althans voors-
hands, alleen die verkeersovertredingen onder het voor-
gestelde systeem zullen worden afgehandeld die thans 
voor politietransactie in aanmerking komen. Aan de hand 
van de ter beschikking staande gegevens is het niet mo-
gelijk on na to goon in welke van de in het onderzoek 
opgenomen zaken aan doze voorwaarden is voldaan. Met 
name is niet bekend of voor het feit al dan niet poli-
tietransactie heeft opengestaan, dot wil zeggen of het 
feit voorkomt op de lijst van transigabele overtredingen 
(bijlage 5 van het besluit politietransactie). Daarnaast 
is het ontstaan van schade of letsel als gevolg van de 
overtreding niet alleen prohibitief voor de pantie-
transactie, near oak voor de toepassing van de voorge-
stelde administratieve afhandelingsprocedure. Oak dit 
onderscheid kan in het materiaal niet worden aange-
bracht. 

Niettemin is eon benadering mogelijk. Het eerste 
criterium ken worden benaderd door onderscheid aan to 
brengen tussen boeten van moor dan 300 gulden en boeten 
die dat bedrag niet to boven gaan. Het tweede criterium 
wordt benaderd door de caesuur to leggen bij het maximale 
bedrag dat volgens de huidige richtlijn in principe ter 
zittingvoor politietransigabele feiten wordt gevorderd, 
nl. 185 gulden. 

Tot slot nog eon belangrijke opmerking in verband met 
de aard van het materiaal. Dit betreft uitsluitend go- 



gevens over zaken en personen die hun boetes niet tijdig 
volledig hebben betaald. Over het grate aantal personen 
dat de opgelegde boetes wel naar behoren betaalt ont-
breken de gegevens. Het is derhalve niet mogelijk een 
vergelijking te maken tussen "correcte betalers" en 
"wanbetalers". Er kan dan ook niet warden vastgesteld 
in hoeverre de wanbetalers afwijken van de "correcte" 
beta lers. 

4.2 De kenmerken van de zaken en personen, in de gevallen 
waar een arrestatiebevel wordt opgemaakt 

In het onderzoek waren 2384 zaken opgenomen. Van 110 
zaken kon het dossier niet worden ingezien, zodat van 
deze zaken geen andere gegevens bekend zijn dan die welke 
op de lijsten 14 voorkwamen. Met name de persoonsgege-
yens (geslacht, leeftijd, woonplaats) konden van deze 
personen niet worden vastgesteld, maar ook niet de aard 
van de overtreding of misdrijf waarvoor de veroordeling 
had plaatsgevonden. Overigens konden van alle in eerste 
aanleg gewezen kantongerechtsvonnissen inzake verkeers-
overtredingen met een boete van niet meer dan 300 gulden 
wel de dossiers warden ingezien. 

Uit tabel 1 blijkt duidelijk hoezeer ook in de zaken 
waar nadere executiemaatregelen moeten warden getroffen 
de verkeerscriminaliteit een rol speelt: bij 44% van de 
door de rechter opgelegde boetes in misdrijfzaken betrof 
het een verkeersmisdrijf, bij de kantongerechtsvonnissen 
ging het zelfs in 84% am een verkeersfeit. 

label 1: Verdeling van de feiten naar aard en gerecht 

aard feit 	 kantongerecht 	rechtbank 	 totaal 

verkeersmidrijf 	 - 	- 	 178 	44% 	 178 
ander misdrijf 	 - 	- 	 224 	56% 	 224 
verkeersovertreding 	1497 	84% 	 43 	- 	 1540 
andere overtreding 	279 	16% 	 53 	- 	 332 
onbekend 	 87 	- 	 23 	- 	 110 

totaal 	 1863 	 521 	 2384 

In totaal had meer dan driekwart van de zaken waarvan 
de aard kon worden achterhaald betrekking op een ver-
keersmisdrijf of verkeersovertreding. Voor wat de ver-
keersmisdrijven betreft ging het in hoofdzaak om het 
rijden onder invloed en het weigeren van de bloedproef. 
Bij de verkeersovertredingen ging het, geheel volgens 
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verwachtingen hoofdzakelijk om te hard rijden, fout 
parkeren on onvoldoende verkeerslichtdiscipline. 

Onder de overige overtredingen kwamen het gebruik 
maken van het openbaar i;ervoer zonder geldig plaatsbe-
wijs en het niet betalen van de omroepbijdrage opvallend 
veel voor. Dit is te meer saillant, omdat in deze ge-
vallen juist het niet betalen van eon verschuldigd bedrag 
het onderwerp van het strafbare felt is. flat oak de boete 
niet tijdig betaald wordt lijkt dan te duiden op een bij 
doze personen bestaande geringe neiging tot betalen in 
het algemeen. 

De executieproblematiek die voortvloeit uit het 
niet-onherroepelijk zijn van het vonnis doet zich vooral 
bij kantongerechtsvonnissen voor. Van de kantonge-
rechtsvonnissen in het onderzoek stand in 64% van de 
gevallen nog eon rechtsmiddel open omdat de dagvaarding 
niet in persoon was uitgereikt en de verdachte niet op 
de zitting verschenen was. Bij de rechtbankvonnissen was 
dat in slechts 13% van de zaken het gavel. flit verschil 
wordt in de °erste pleats veroorzaakt door het felt dat 
bij de meeste kantongerechtsvonnissen de zg. Rverstek-
mededeling"" achterwege kan blijven. Naast deze formele 
oorzaak is er ook een materiels oorzaak voor het ver-
schil: het verschijningspercentage is aanzienlijk lager 
bij de kantongerechtsvonnissen. In de voorstellen van 
de Commissie Mulder doet zich de problematiek van de 
niet-onherroeplijke vonnissen niet meer voor. Om doze 
reden wordt or in het volgende geen aandacht besteedaan 
het onderscheid tussen wel- en niet-onherroeplijke von-
nissen, behalve wanneer het gaat am de huidige situatie 
nader te specificeren of to verklaren. 

In 358 van de 2274 gevallen waarvan het dossier kon 
warden ingezien ging het on een vrouwelijke veroor-
decide. Bij de kantongerechtsvonnissen was ruin 17% van 
het vrouwelijke geslacht, tegen nog goon 10% bij de 
rechtbankvonnissen. flit verschil wordt vooral veroor-
zaakt door de grotere deelname van vrouwen aan het ver-
keer en de verkeerscriminaliteit dan aan de andere vormen 
van criminaliteit. Dit wordt nog versterkt door het feit 
dat, wanneer een beperking tot lichte verkeersover-
tredingen wordt aangebracht, het percentage vrouwelijke 
veroordeelden in het onderzoek zelfs nog iets toeneemt 
tot 18%. 

Ruin 40% van de veroordeelden in het onderzoek was 
op het moment van opname van de zaak op de lijst van 

02  Dit is de mededeling waarbij aan de bij verstek ver-
oordeelde verdachte de inhoud van het vonnis wordt 
bekendgemaakt. Indien doze in persoon betekend wordt, 
is het vonnis na het verstrijken van de beroepstermijn 
onherroepelijk. 



wanbetalers te vinden in de leeftijdsgroep van 25 tot 
en met 33 jaar. Meer dan de helft was toen dertig jaar 
of jonger. De leeftijdsverdeling van de wegens lichte 
verkeersovertreding veroordeelde verdachten in het 
onderzoek bleek niet af te wijken van die van she ver-
oordeelden. 

Bijna de helft van alle veroordeelden in het onderzoek 
was woonachtig in een gemeente met meer dan 100.000 in-
woners02 . Dit is hoog te noemen, vooral wanneer dit 
vergeleken wordt met het feit dat niet meer dan een kwart 
van de bevolking in deze grate gemeenten woonachtig is. 

hit deze gegevens af te leiden dat het betaalgedrag 
van boetes bij mannen, jongeren en inwoners uit de grote 
steden slechter is dan dat van vrouwen, ouderen en in-
woners van kleinere gemeenten is bij gebrek man gegevens 
over degenen die wel tijdig betaalden niet mogelijk. 
Niettemin zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen. 

Van mile door de politie geconstateerde overtredingen 
vindt 457 plaats in gemeenten met meer dan 100.000 in-
woners. Van degenen op de lijsten van wanbetalers die 
wegens een overtreding waren veroordeeld is meer dan de 
helft woonachtig in deze grote steden. Uit het verschil 
kan worden afgeleid dat het betaalgedrag bij de inwoners 
van grate steden slechter is dan dat bij de inwoners van 
kleine steden. Het is echter niet mogelijk het verschil 
uitsluitend toe te schrijven aan het slechtere betaal-
gedrag van de boetes: in de grate steden blijkt immers 
ook het percentage zaken dat door politietransactie 
wordt afgedaan kleiner dan in de kleinere gemeenten. 
Niettemin is het opvallend dat het argument om een 
eventueel verschil in betaalgedrag ten aanzien van boe-
tes te verklaren wordt gevonden in een verschil in be-
taalgedrag. Dit lijkt derhalve eerder op een bevestiging 
van urbanisatiegraad als verklaring voor het verschil 
in betaalgedrag dan op een ontkrachting. 

Ondanks het feit dat het enquete-onderzoek niet de 
resultaten heeft opgeleverd die verwacht werden, bleek 
dat het (beweerde) betaalgedrag van vrouwen en mannen 
nauwelijks verschilde wanneer het gaat om de betaal-
snelheid en het voorkomen van de situatie dat met betalen 
gewacht moet warden tot er weer voldoende geld is. Jon-
geren hadden echter wel een slechter betaalgedrag dan 
ouderen, hetgeen zowel bleek bij degenen die wel als bij 
degenen die niet hadden geantwoord dat zij waren 
veroordeeld. Op grond hiervan kan dan geconcludeerd 
warden dat er op zijn minst aanwijzingen zijn dat de 
executieproblemen zich niet alleen in absolute zin vaker 

02 Hierbij bedenke men dat de arrondissementsparketten 
van Amsterdam en Rotterdam geen medewerking aan het 
onderzoek verleenden! 
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voordoen bij jongeren en inwoners van de grate steden. 
Overigens kon niet warden vastgesteld dat zich binnen 
de gemeenten nog een concentratie in bepaalde wijken 
voordeed. 

4.3 De hoogte van de boete en het betalingsgedrag voordat 
tot het opmaken van het arrestatiebevel wordt overgegaan 

Het niet betalen van boetes (en rekeningen in het alge-
meen) ken voortvloeien uit een gebrek can betaalbe-
reidheid dat het best omschreven ken warden net de 
woorden: "als ze het willen hebben komen ze het near 
halen". Of: "Ik ga nog hover zitten". Het ken echter 
oak voortvloeien uit de onmogelijkheid to betalen, hoe-
wel men datwel zou willen: "Ik wil wel, near ik heb geen 
geld". 

Tussen deze twee uitersten, die overigens onder de 
huidige executiepraktijk beide tot de tenuitvoerlegging 
van vervangende hechtenis leiden, ligt een breed scala 
van combinaties van varieties in betaalbereidheid en 
draagkrachtruimte. Indien de draagkrachtruimte gering 
is kan de extra aanslag OP het budget die voortvloeit 
uit het opleggen van een geldboete door de veroordeelde 
moeilijker verwerkt warden den bij graters draagkracht-
ruimte. Bit kan leiden tot het niet betalen van de boete, 
net name wanneer het wel betalen van de baste tot gevolg 
zou hebben dat andere doelen am de beschikbare middelen 
aan te wenden belangrijker warden geacht den het betalen 
van eon baste. Be betaalbereidheid is derhalve niet on-
afhankelijk van de draagkrachtruimte. 

Net afwegingsproces waarin het beperkte budget wordt 
toegedeeld aan verschillende doelen kan echter naast de 
uitkomst al dan niet de boete te betalen, oak resulteren 
in het besluit de betaling uit te stellen, of de boete 
slechts gedeeltelijk te betalen. Gegeven een bepaalde 
betaalbereidheid en gegeven een bepaalde draagkracht-
ruimte ken dan warden vastgesteld dat naarmate de boete 
baser wordt het vaker voor zal komen dat de baste niet 
volledig betaald kan warden en Sr due besloten moet 
warden tot weigeren van betaling, uitstel van betaling 
of gedeeltelijke betaling. Tussen het weigeren van be-
taling en uitstel van betaling kan op grand van de op 
lijst 14 voorkomende gegevens geen onderscheid warden 
gemaakt. Maar gedeeltelijke botching wordt wel geregis-
treerd. 

Op grand van het voorgaande ken nu de verwachting 
warden uitgesproken dat van lagere bastes een grater 
deel volledig en tijdigwordt betaald dan van de hogere, 
en dat bij de stiiging van het boetebedrag een grater 
deel gedeeltelijk wordt voldaan. Net  eerste effect kon 



in het materiaal niet worden aangetroffen, omdat die nu 
eenmaal bestaat uit zaken waar niet volledig is betaald. 
Het tweede effect werd wel aangetroffen, zoWel bij de 
kantongerechtvonnissen als bij de rechtbankvonnissen. 
Geheel in overeenstemming met deze effecten is het ver-
schil tussen de kantongerechtvonnissen en de rechtbank-
vonnissen. Van de kantongerechtvonnissen in het onder-
zoek had slechts 4% van de gevallen reeds gedeeltelijke 
betaling plaatsgevonden, tegen 26% van de rechtbankvon-
nissen. Kantongerechten oordelen immers over minder 
ernstige feiten dan rechtbanken, hetgeen ook tot uit-
drukking komt in de gemiddeld opgelegde boete (ca. 100 
gulden bij kantongerechtvonnissen en ca. 630 gulden bij 
rechtbankvonnissen). 

label 2: Betaling per hoogte van de opgelegde boete naar type gerecht 

hoogte boete kantongerecht 	 rechtbank 
niets 	gedeeltelijk 	niets 	gedeeltelijk 

betaald 	betaald 	betaald 	betaald 

minder dan 
50 gld. 	 188 	5 ( 3%) 	 2 	- ( 0%) 

50 - 	99 gld. 	1059 	33 ( 3%) 	 23 	1 ( 4%) 
100 - 149 gld. 	266 	13 ( 5%) 	 22 	1 ( 5%) 
150 - 199 gld. 	107 	5 ( 4%) 	 24 	2 ( 8%) 
200 - 249 gld. 	48 	3 ( 6%) 	 34 	3 ( 8%) 
250 - 499 gld. 	91 	13 (13%) 	 120 	15 (11%) 
500 - 999 gld. 	25 	3 (11%) 	 112 	66 (37%) 

1000 - 2499 gld. 	3 	1 (25%) 	 42 	43 (51%) 
2500 gld. en hoger 	- 	- 	 5 	6 (55%) 

totaal 	 1787 	76 ( 4%) 	 384 	137 (26X) 

Hoewel zowel bij de kantongerechtvonnissen als bij de 
rechtbankvonnissen duidelijk sprake is van een toename 
van het percentage gedeeltelijke betalingen naarmate het 
boetebedrag toeneemt is er duidelijk caesuur waar-
neembaar bij een boetebedrag van 250 gulden. Beneden 
deze grens is niet sheen het percentage gedeeltelijke 
betalingen lager (bij kantongerechtvonnissen 3,5% 
tegenover 12,5%, bij rechtbankvonnissen 6,3% tegenover 
31,2%), maar is ook de stijging minder. Oftewel de ver-
schillen tussen de boeteklassen zijn geringer. 

De voorstellen van de commissie Mulder betreffen de 
afhandeling van lichte verkeersovertredingen. Volgens 
een van de door de Commissie geformuleerde criteria gaat 
het daarbij om feiten met een boete van niet meer dan 
300 gulden. Indien deze beperking wordt aangebracht, dan 

- wordt het effect van deze caesuur nog duidelijker 
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boetebedrag niets betaald 	jets betaald 	totaal 

minder dan 50 gld. 	 115 	 3 (3X) 	 118 

50 - 99 gld. 	 873 	 29 (3%) 	 902 

100 - 149 gld. 	 226 	 12 (5Z) 	 238 

150 gld. en hoger 	 74 	 4 (5•) 	 78 

totaal 	 1288 	 48 (4%) 	1336 
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Tabel  3: 	Gedeeltelijke betaling bij boetes voor verkeersovertredingen 
van niet meer dan 185 gulden 

X2 2 2,72 df= 3 n.s 

zichtbaar: beneden 250 gulden blijft het percentage ge- 
deeltelijke betalingen beneden 5Z: daarboven is het 17%! 

Wordt een beperking aangebracht tot boeten van niet 
meer dan 185 gulden (hoogste eis ter zitting voor 
politietransigabele feiten) terzake van verkeersover-
tredingen, dan blijkt het beeld van tabel 3. 

De conclusie die uit het voorgaande getrokken ken worden 
is dat het effect van de samenhang tussen het percentage 
gedeeltelijke betalingen en de hoogte van de boete bij 
de onder de voorstellen van de commissie af te handelen 
zaken slechts van marginale betekenis is. 

4.4 De afsluiting van de executie en de hoogte van het te 
executeren bedrag 

Op het moment van steekproeftrekking was ruin anderhalf 
jeer verlopen sinds het opmaken van de lijsten 14 (juni 
1984). Dit tiidsverloop was ingebouwd on interferentie 
van het onderzoek en eventuele executie-activiteiten to 
voorkomen. 

Niettemin kon in 248 van de 2274 zaken waarvan het 
dossier kon worden ingezien niet worden vastgesteld of 
het vonnis geexecuteerd was. In 135 dossiers ontbrak 
zelfs elks informatie over de executie. In 113 gevallen 
werd in het dossier we' aangetroffen dat signalering in 
het opsporingsregister had plaatsgevonden, doch ont-
braken gegevens omtrent wet Sr daarna gebeurd was. Deze 
gevallen zijn beschouwd ale zaken met nog openstaande 
executie, hoewel het niet onmogelijk is dat de executie 
wel was afgesloten, doch dat dat gegeven simpelweg niet 
in het dossier was opgenomen. Immerst ook van het uit-
brengen van het arrestatiebevel was niet altijd aante-
kening gehouden; zelfs niet in enkele gevallen wear de 
vervangende hechtenis was tenuitvoergelegd. 



Van de 2139 zaken in het onderzoek waarover wel ge-
gevens over de afloop van de executie werden aange-
troffen werd als gevolg van de waarschuwing dat tot 
tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis zou 
warden overgegaan en het uitbrengen van het 
arrestatiebevel in 80% alsnog het verschuldigde bedrag 
volledig betaald. Signalering in het opsporingsregister 
leidde in bijna 8% van de zaken tot betaling van het 
verschuldigde bedrag. In totaal werd derhalve in 1869 
van de 2139 gevallen volledig betaald. 

In 113 gevallen stond, zoals hierboven vermeld, de 
executie nog open, zodat in 157 gevallen (ruim 7%) ver-
vangende hechtenis werd toegepast. In 16 van deze ge-
vallen was een gedeelte van het verschuldigde bedrag 
betaald, en werd de rest in vervangende hechtenis 
getransformeerd. Opvallend was dat degenen die voor de 
opname op lijst 14 reeds een gedeelte van de boete hadden 
voldaan vrijwel zonder uitzondering alsnog volledig be-
taalden. 

Van de rechtbankvonnissen in het onderzoek werd 78% 
alsnog volledig betaald, en werd in 15% van de gevallen 

• vervangende hechtenis toegepast. Bij de kantongerecht-
vonnissen waren deze cijfers achtereenvolgens 90% en 5%. 
Dit verschil vloeit voort uit het feit dat met het 
stijgen van het te betalen bedrag de betaalbereidheid 
afneemt: van openstaande bedragen tot 250 gulden werd 
ruim 90% volledig betaald en werd in 5% vervangende 
hechtenis toegepast. Bij te executeren bedragen van 250 
gulden en meer werd 75% volledig betaald en werd in 17% 
van de gevallen vervangende hechtenis toegepast. 

Wanneer uitsluitend de door de kantonrechters afge-
dane verkeersovertredingen met een boete van niet meer 
dan 300 gulden in de beschouwing warden betrokken dan 
wordt het verband tussen de hoogte van het te executeren 
bedrag en de betaalbereidheid aanzienlijk zwakker. We-
liswaar wordt bij hogere openstaande bedragen (met name 
die boven 200 gulden) iets minder betaald dan gemiddeld 
(88% tegenover 93%) en moet vaker vervangende hechtenis 
warden toegepast (7% tegenover 3%) maar de lage open-
staande bedragen tot 50 gulden tonen hetzelfde beeld als 
de bedragen boven 200 gulden. 

Dit laatste wordt nog sterker wanneer de beschouwing 
wordt beperkt tot door de kantonrechters opgelegde boe-
tes wegens verkeersovertredingen van niet meer dan 185 
gulden, zoals blijkt uit tabel 4: het verband is vrijwel 
helemaal verdwenen. 
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Tabel 4:  Afsluiting van de executie near hoogte van het apenstaande be-
drag bij kantongerechtverkeerszaken met een baste van niet meer dan 185 
gulden 

openstaand 	volledig 	vervangende 	nog open 	ctotaal 

bedrag 	 betaald 	hechtenis 

minder dan 
50 gld. 	 78 (89%) 
50 - 99 gld. 	622 (947.) 
100 - 149 gld. 	335 (92%) 
150 - 200 gld. 	126 (95%) 
meer den 
200 gld. 	 26 (937.) 

6 ( 7%) 
12 ( 2%) 
17 ( 5%) 
3 ( 2%) 

3 (10%) 

4 ( 5%) 	88 (100%) 
31 ( 5%) 	665 (100%) 
12 ( 3%) : 	364 (100%) 
4 ( 3%) 	133 (100%) 

1 ( 3%) 	30 (100%) 

totaal 1186 (93%) 	41 ( 3%) 	52 ( 4%) 	1280 (100%) 
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4.5 Samenvatting 

Hit hoofdstuk bevat de resultaten van de analyse van de 
in het kader van de steekproeftrekking voor het 
enquate-onderzoek verzamelde gegevens. Daze analyse 
bracht twee belangwekkende resultaten aan het licht. 

Het blijkt dat van de zaken waarvoor een 
arrestatiebevel wordt opgemaakt ongeveer de helft van 
de personen die het betreft woonachtig is in gemeenten 
met meer dan 100.000 inwoners, terwijl in deze gemeenten 
slechts eon kwart van de bevolking woonachtig is. flit 
resultaat krijgt nog meer betekenis wanneer bedacht 
wordt dat de arrondissementsparketten Amsterdam en Rot-
terdam geen medewerking aan het onderzoek verleenden. 
Weliswaar is in deze gemeenten het criminaliteitsniveau 
hoger dan in de minder verstedelijkte gebieden, maar dit 
biedt geen afdoende verklaring voor het grote aandeel 
van de inwoners van de gemeenten met meer dan 100.000 
inwoners op de lijsten 14: van elle overtredingen vindt 
niet moor dan 40% pleats in de bedoelde gemeenten. Verder 
blijkt de gemiddelde leeftijd van de op lijst 14 voor-
komende personen lager to zijn dan de gemiddelde leef-
tijd van tot geldboete veroordeelden. 

Het tweede belangwekkende resultaat is dat naarmate 
de boete hoger wordt de betaalbereidheid afneemt. Voor 
het betaalgedrag na opname op lijst 14 bleek dit verband 
overduidelijk: van openstaande bedragen vanaf 250 gulden 
word 75% betaald, van die daaronder 90%. Vervangende 
hechtenis werd in respectievelijk 17 en 5% toegepast. 
Nog belangwekkender echter in verband met de voorstellen 
van de Commissie Mulder is dat het verband vrijwel ver- 



dwijnt wanneer alleen de lichte verkeersovertredingen 
werden beschouwd. Oat betekent dat de overtredingen 
waarop deze voorstellen- batrekking hebben slechts mar-
ginale verschillen vertonen wanneer de afloop van de 
executie in verband wordt gebracht met de hoogte van het 
verschuldigde bedrag. 
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SAMENVATTING EN DISCUSSIE 

5.1 Samenyatting en conclusies 

In verband met de werkzaamheden van de Commissie Ver-
eenvoudigde Afdoening van Lichte Overtredingen van Ver-
keersvoorschriften is aan het WODC gevraagd een onder-
zoek te doen naar de factoren welke van invloed zijn op 
het beslissingsproces om de gerechtelijke boeten eerst 
zo laat of zelfs helemaal niet te betalen. 

Te dien einde is aan een steekproef van netto 510 
personen een telefonische enquate afgenomen waarin ge-
vraagd werd naar het betaalgedrag van rekeningen in het 
algemeen en ten aanzien van gerechtelijke boeten in het 
bijzonder. De enquete was beperkt van opzet, opdat de 
telefoongesprekken een duur van 10 a 15 minuten niet te 
boven zouden gaan (het aan de telefoon krijgen van de 
juiste persoon inbegrepen). 

De selectie van de te ondervragen personen geschiedde 
door van de op de lijsten van zaken waar de boete niet 
tijdig (volledig) is betaald (de zg. lijst 14 die door 
het Centraal Ontvangkantoor der Gerechten aan de par-
ketten worden gezonden) twee van de elf kantongerechts-
zaken en elke tweede rechtbankzaak te nemen. (lit de op 
de zaak betrekking hebbende dossiers werden de naam, het 
adres en de woonplaats van de veroordeelden overgenomen 
en werd het nummer waaronder deze personen telefonisch 
bereikbaar waren opgespoord. Gekozen werd voor de 
lijsten die in de maand juni 1984 waren opgemaakt. Dit 
resulteerde in 2269 te benaderen personen. Hiervan ble-
ken er niet meer dan 950 telefonisch bereikbaar, van wie 
met 510 een interview gerealiseerd kon worden. Alle 
ondervraagden zijn veroordeeld tot geldboete en alien 
hebben niet betaald voor de laatste fatale datum. 
Daardoor is het zeer opmerkelijk dat 360 van de onder-
vraagden in antwoord op de desbetreffende vraag te 
kennen gaven dat zij in de referentieperiode niet waren 
veroordeeld tot geldboete. Van de 150 die wel toegaven 
een of meermalen te zijn veroordeeld in die periode bleek 
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niet ieder op de hoogte te zijn van hoe eon en ander Sr 
aan toe gaat in eon strafrechtelijke procedure: 36 van 
hen zeiden te zijn ingegaan op een vanwege het OM toe-
gezonden transactie-aanbod, hetgeen dus niet juist is. 
Van de 114 resterende personen gaven 44 personen te 
kennen dat zij de boete onmiddellijk betaald hadden en 
23 zeiden te hebben gewacht tot de laatste betaaldatum. 
Derhalve bleven or 47 personen over die de betrokken 
vragen juist hadden beantwoord, dat wil zeggen dat zij 
waren veroordeeld tot het betalen van eon geldboete en 
met die betaling te lang hadden gewacht. Cru uitgedrukt 
betekent dit dat nog seen 10X van de ondervraagden op 
doze punten naar waarheid heeft gesproken. Minder cru 
uitgedrukt wijst het of op eon onverschilligheid ten 
aanzien van het strafrechtelijk gebeuren waardoor men 
de veroordeling gladwegvergeten is, of dat men niet naar 
waarheid heeft geantwoord on te voorkomen dat de inter-
viewer eon slechte indruk van de ge'interviewde zou 
krijgen. 

Welke uitleg ook de juiste is, vast staat dat niet 
de juiste antwoorden verkregen thin. Of zulks uit-
sluitend tot doze vragen beperkt blijft is eon vraag die 
goon definitief antwoord kan krijgen. 

Wet blijkt dat degenen die zeiden niet to zijn 
veroordeeld ten aanzien van het betaalgedrag-in-het-
algemeen eon veel positiever beeld van zichzelf gaven 
dan degenen die wet zeiden to zijn veroordeeld. Doze 
laatste groep kwam overigens in zijn geheel weer posi-
tiever (althans minder onverschillig) over den degenen 
die zeiden not het betalen van de geldboete to hebben 
gewacht tot na de laatste betaaldatum. Indien we nu niet 
anders geweten hadden, dan zou de in de vraagstelling 
oPgenomen hypothese dat het betaalgedrag ten aanzien van 
de geldboete samenhangt met het betaalgedrag in het al-
gemeen op grond van doze resultaten zijn bevestigd. Maar 
helaas weten we wet beter... 

Alle ondervraagden verschillen inners niet ten aan-
zien van hun werkelijke betaalgedrag van de geldboete. 
Zij lijken wel to verschillen in de mate waarin zij een 
to positief beeld van hun eigen betaalgedrag hebben ge-
schetst. flat dit beeld minder positief wordt naarmate 
zij eerlijker hebben geantwoord op de vragen die verband 
houden not veroordeling en executie van het vonnis lijkt 
daardoor consistent. Inners, naarmate doze onder-
vraagden eerlijker antwoordden, kwam een juister, maar 
minder gunstig beeld van hun betalingsgedrag tot stand. 
Dit beeld betreft eon relatief onverschillig betalings-
gedrag in het algemeen en eon geringe angst voor dreiging 
met zwaardere sancties (pas wanneer werkelijk een aan-
yang wordt gemaakt not de tenuitvoerlegging van de ver-
vangende hechtenis wordt betaald, terwijl men zich van 
doze dreiging wel bewust was). 



De groep van 47 personen die hadden meegedeeld tot 
geldboete te zijn veroordeeld en met het betalen daarvan 
hadden gewacht vormen een zodanig klein deel van elle 
ondervraagden dat voorzichtigheid is geboden voor wat 
betreft de onderzoeksresultaten over deze groep. Niet-
temin kon geconcludeerd worden dat in deze groep de 
dreiging met zware dwangmiddelen geen al te groot effect 
heeft. Het overgrote deel van deze groep (40 van de 47) 
had rekening gehouden met de mogelijkheid dat ver-
vangende hechtenis zou kunnen volgen, en ondanks dat 
toch niet betaald. 

Nu zo een groot aantal ondervraagden op enkele 
cruciale vragen niet naar waarheid heeft geantwoord, 
rijst de vraag naar de waarde van de verkregen resul-
taten. Inderdaad kan geconcludeerd worden dat deze 
waarde beperkt is. Niettemin kunnen toch wel enkele re-
levante conclusies worden getrokken. Ondanks het feit 
dat 90% van de ondervraagden van zichzelf een te 
rooskleurig beeld heeft geschetst in verband met hun 
veroordeling en het betaalgedrag van de geldboete, en 
misschien ook ten aanzien van hun betaalgedrag van re-
keningen in het algemeen, gaf 28% van de ondervraagden 
te kennen nooit of vrijwel nooit acht te slaan op de 
uiterste betaaldatum bij het ontvangen van rekeningen. 
Bij 46% (bijna de helft!) van de ondervraagden komt het 
af en toe of geregeld voor dat er rekeningen onbetaald 
moeten blijven. Bij de keuze, welke rekeningen dan wel 
tijdig zullen worden betaald en welke niet, houdt 20% 
van deze mensen nooit rekening met negatieve gevolgen 
van niet-tijdige betaling. En mensen die geen rekening 
houden met die negatieve gevolgen kun je daarmee ook niet 
dreigen. Dat wil zeggen dat de dreiging op zich geen 
effect heeft bij deze categorie, die toch altijd nog 10% 
van elle ondervraagden vormt. Naar de negatieve gevolgen 
van het niet betalen van de geldboete getransponeerd 
betekent dit dat het dreigen met verhoging van de boete 
en het dreigen met tenuitvoerlegging van vervangende 
hechtenis op grond van hun beweerde betaalgedrag in het 
algemeen niet kan leiden tot vergroting van de betaal-
bereidheid van de geldboete bij 10% van de onder-
vraagden. Indien rekening wordt gehouden met de ver-
moedelijke geflatteerdheid van deze gegevens wordt het 
totaalbeeld nog somberder. 

Dit sombere beeld wordt nog versterkt door het hier-
voor vermelde resultaat dat ook degenen die wel rekening 
houden met de dreiging van de vervangende hechtenis geen 
al te grote betaalbereidheid tonen: 40 van de 47 personen 
die meedeelden te zijn veroordeeld en met betalen hadden 
gewacht tot na het verstrijken van de laatste betaalda-
tum, hadden wel rekening gehouden met de mogelijkheid 
van de vervangende hechtenis en ondanks dat niet be-
taald. 
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Hoewel den resultaten warden verkregen bij personen 
die niet hebben betaald, en zich dus niet kunnen uit-
strekken tot degenen die wel hebben betaald (en zich 
misschien dus wel hebben laten afschikken door de 
dreiging met verhogingen en vervangende hechtenis), 
vormen zij wel een rem op het door de Commissie geuite 
optimisme dat het door hear geformuleerde stelsel van 
verhogingen voldoende zou zijn on de betrokkenen tot 
betaling te bewegen. 

De analyse van het in het kader van de steekproef-
trekking verzamelde materiaal bracht twee belangrijke 
resultaten eon het licht. Ondanks het felt dat twee zeer 
grote arrondissementen niet in het onderzoek konden 
worden opgenomen bleek dat ongeveer de helft van de op 
lijst 44 voorkomende wanbetalers woonachtig was in ge-
meenten met meer dan 100.000 inwoners, terwijl slechts 
25% van de bevolking daar woonachtig is. Het hogere 
criminaliteitsniveau in den gemeenten biedt hiervoor 
geen afdoende verklaring, zodat de conclusie luidt dat 
het betaalgedrag van inwoners uit de grote steden 
slechter is dan dat van inwoners tilt minder verstede-
lijkte gebieden. 

Duidelijk bleek dot het betaalgedrag verband houdt 
met de hoogte van het te betalen bedrag: hoe hoger het 
te betalen bedrag, hoe minder vaak betaald wordt, on hoe 
vaker dus vervangende hechtenis moet warden toegepast. 
Beperking tot lichte verkeersovertredingen doet dit 
verband echter vrijwel verdwijnen. Dit betekent dat het 
betaalgedrag voor lichte verkeersovertredingen nauwe-
lijks afhankelijk is van de hoogte van het te betalen 
bedrag. Na opname op lijst 14 wordt 93% volledig betaald, 
en moat in 3X vervangende hechtenis warden toegepast. 
In 4% van de gevallen was de executie nog niet afge-
sloten. 

5.2 Discussie 

Wanneer de voorstellen van de Commissie Mulder tot bun 
essentie worden teruggebracht, dan komen deze neer op 
een, in vergelijking met de huidige strafrechtelijke 
afhandelingsprocedure, procedure waarin sneller een 
eenvoudiger te executeren boete kan warden opgelegd na 
overtreding van de ondEr de voorgesteld procedure 
vallende voorschriften. Daartoe wordt een van de be-
langrijkste probleemveroorzakers, te weten het niet-
onherroepelijke strafvonnis, dat wel executeerbaar, near 
niet onaantastbaar is, geelimineerd: alle boetes die 
executeerbaar zullen zijn, zijn onaantastbaar. 

De voorgestelde executieprocedure komt in hoge mate 
overeen met die voor de executie van onherroepelijke 



strafvonnissen: de betrokkene ontvangt een oproep om de 
opgelegde boete voor een bepaald tijdstip te betalen. 
Wordt hieraan niet voldaan, clan volgt een nieuwe oproep 
om de boete en de tegelijk toegepaste verhoging te be-
talen, waarna, indien ook hieraan niet voldaan wordt, 
opdracht wordt gegeven de opnieuw verhoogde boete te 
betalen. Wordt ook aan deze opdracht niet voldaan dan 
volgen zwaardere maatregelen (verhaal, buiten gebruik-
stelling van het voertuig, gijzeling). Afgezien van de 
vaststelling van de bedragen waarmee de boete wordt 
verhoogd komt deze procedure overeen met hetgeen in art. 
246 leden 1 en 2 van het Wetboek van Strafrecht, en de - 
artikelen 573 e.v. van het Wetboek van Strafvordering 
is bepaald ten aanzien van de executie van straf-
rechtelijke boete. Weliswaar met dat verschil dat in de 
strafrechtelijke procedure buiten gebruikstelling en 
gijzeling niet voorkomen, doch executie van de ver-
vangende hechtenis geboden is wanneer niet betaald wordt 
en verhaal niet tot het gewenste resultaat leidt. 

Daar de executie tot en met de verhogingen vrijwel 
geheel langs geautomatiseerde weg kan plaatsvinden zal 
de werkdruk in verband met de executie van administra-
tieve boeten in hoge mate afhankelijk zijn van de be-
reidheid de boete, al dan niet na de verhogingen te 
voldoen. Daarna, indien geen (volledige) betaling heeft 
plaatsgevonden, moet immers actie worden ondernomen. Het 
dreigen met verhogingen, en als dat niet helpt met nog 
zwaardere maatregelen, heeft dan de functie de betrok-
kenen de verleiden tot een zo vroeg mogelijke betaling 
van de boete. 

De Commissie Mulder is nogal optimistisch in deze, 
en meent dat van het door haar voorgestelde stelsel van 
verhogingen zoveel dreiging uitgaat, dat van de zwaar-
dere executiemiddelen slechts sporadisch gebruik zal 
moeten worden gemaakt. Dit optimisme moet echter, mede 
op grond van de resultaten van dit onderzoek, enigszins 
getemperd worden. 

Ook thans wordt een stelsel van verhogingen gehan-
teerd. Dit verhindert echter niet dat in ongeveer de 
helft van de opgelegde boetes geen tijdige en volledige 
betaling van het verschuldigde bedrag volgt. Weliswaar 
speelt hier een rol dat bij niet-onherroepelijke ver-
oordelingen geen verhogingen kunnen warden toegepast, 
maar oak een niet onaanzienlijk deel van de onher-
roepelijke boetes wordt eerst dan betaald wanneer een 
feitelijk begin wordt gemaakt met de executie van de 
vervangende hechtenis. Uiteindelijk werd in 3% van de 
lichte verkeersovertredingszaken in het onderzoek ver-
vangende hechtenis geexecuteerd. Weliswaar komt dit 
Percentage lager te liggen wanneer het aantal toe-
Passingen van vervangende hechtenis uitgedrukt wordt op 

het totaal aantal-opgelegde boeten (1 a 1,5%), maar daar 
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skeet tegenover dat van de 4% nog openstaande zaken in 
een aantal gevallen oak vervangende hechtenis zou moeten 
volgen. 

Oak uit de enquete bleek dat het dreigen met zware 
sancties op zichzelf niet in stoat is eon ieder tot be-
taling te bewegen. Ondanks dat men zich er van bewust 
was dat het gevaar van toepassing van vervangende 
hechtenis aanwezig was, hadden 40 van de 47 onder-
vraagden toch niet betaald. Pas wanneer de politie-agent 
in verband met vervangende hechtenis eon de dour komt, 
wordt door de meesten van hen betaald; niet de dreiging 
met, maar de feitelijke toepassing wanneer het echt me-
nens wordt, brengt doze hardnekkige niet-betalers tot 
andere gedachten. Daarnaast bleek een vijfde deel van 
degenen die zeiden dat het wal eens voorkwam dat niet 
elle rekeningen tijdig konden worden betaald (de helft 
van elle ondervraagden) zelfs helemaal seen rekening to 
houden met (ingrijpende) gevolgen van niet tijdige be-
taling. 

Op grond van deze resultaten volt niet in te zien dat 
doze mensen onder het voorgestelde stelsel zich wel tot 
eerdere betaling zullen laten verleiden. Bovendien is 
het stelsel van verhogingen dat de Commissie voorstaat 
minder zwaar dan het op het eerste gezicht lijkt: alleen 
voor boetes boven 58 gulden is het resultaat van de 
verhogingen volgens de voorgestelde administratieve 
procedure zwaarder dan volgens de strafrechtelijke pro-
cedure. Wanneer de verhoging die de administratieve 
boete ondergaat niet vergeleken wordt net de verhoging 
van de strafrechtelijke boete, maar met de verhogingen 
die het bedrag van de politietransactie ondergaat, dan 
is het voorgestelde administratieve stelsel voor alle 
boetebedragen lichter voor de betrokkene dan de straf-
rechtelijke, zoals uit het hiervolgende overzicht 
blijkt. 



bedrag boete/ 	 administratief 	 strafrechtelijk 
politietransactie 	 1 	 2 	 a 	b 	1 	2 

10 	 12,50 	18,75 	15 	20 	45 	95 
20 	 25 	37,50 	35 	45 	70 	120 
35 	 43,75 	65,63 	50 	60 	85 	135 
50 	 62,50 	93,75 	65 	75 	100 	150 
70 	 87,50 	131,25 	90 	110 	135 	185 
80 	 100 	150 	 110 	130 	155 	205 

100 	 125 	187,50 	130 	155 	180 	230 
120 	 150 	225 	 155 	185 	220 	270 

a= bedrag OM-transactie; b= eis ter zitting/vonnis conform; 
1= eerste verhoging toegepast; 2= tweede verhoging toegepast. 

De dreiging die van het stelsel van verhogingen volgens 
het voorstel van de Commissie uit kan gaan, is dus aan-
zienlijk minder dan die in de huidige strafrechtelijk 
afdoening. Zo deze dreiging werkt (en daarover kan het 
onderzoek geen uitsluitsel geven omdat alleen gevallen 
zijn opgenomen waar de dreiging het beoogde effect niet 
heeft gehad), dan is te verwachten dat in de admi-
nistratieve procedure vaker verhaal e.d. zal moeten 
worden toegepast dan in de strafrechtelijke procedure. 
Daarbij komt nog dat elke uitnodiging tot betalen enig 
resultaat oplevert, en in de strafrechtelijke procedure 
wordt de betrokkene tenminste twee maal vaker uitgeno-
digd te betalen. 

Het succes van de voorstellen van de Commissie met 
het oog op het verminderen van de executieproblematiek 
moet dan ook niet gezocht worden in het deel van de 
procedure waar betrokkene nog wordt uitgenodigd te be-
talen. Daarna komt echter het grote verschil: in de 
voorstellen van de Commissie wordt beslag op bank- of 
girosaldi gelegd. En omdat de betrokkene verplicht wordt 
zijn rekeningnummer te verstrekken, zijn de problemen 
die thans het verhaal van bedragen beneden 500 gulden 
in feite onmogelijk maken, uitgeschakeld. Of de voor-
stellen van de Commissie met betrekking tot de executie 
van de boetes zo succesvol zijn dat niet of nauwelijks 
verlof om buiten gebruikstelling of gijzeling toe te 
passen, is dan ook volledig -afhankelijk van de mate 
waarin het verhaal met succes kan worden toegepast. Dat 
wil zeggen van de mate waarin betrokkenen juiste re-
keningnummers opgeven en niet langs andere weg het ver-
haal illusoir maken. 
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