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1 Inleiding

Sinds 1959 hebben opsporingsambtenaren op grond van artikel 74 bis van het
Wetboek van Strafrecht de bevoegdheid om enkele voor de normale transactie
door het Openbaar Ministerie in aanmerking komende overtredingen met de
verdachte af te doen tegen op bepaalde bedragen vastgestelde geldboeten. In
bijlage 2 is een literatuurlijst over dit onderwerp opgenomen. Tot deze transi-
gabele feiten behoren naast de minder ernstige verkeersovertredingen (met
name parkeerovertredingen e.d.) bepaalde overtredingen van de Algemene Po-
liltie Verordeningen van de gemeentes. De politiekorpsen zijn gehouden om
aan de Hoofdofficier van het Arrondissementsparket, waaronder zij ressorte-
ren, kwartaaloverzichten op te sturen van de aantallen transacties die werden
aangegaan. Op basis van deze kwartaaloverzichten wordt door de Hoofdafde-
ling Comptabiliteit een landelijk jaaroverzicht opgesteld waarin onderschei-
den naar de hoogte van het transactiebedrag (f 5,-; f 10,-; f 15,-) per korps
Gemeentepolitie en district Rijkspolitie de aantallen transacties zijn opge-
nomen.

In de vergadering van Procureurs Generaal van 26 maart 1975 werd in-
gestemd met een voorstel van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht het
WODC een verkennend onderzoek te laten instellen naar het transactiebeleid
van de politie op basis van de in genoemd jaaroverzicht opgenomen transac-
tieaantallen per politiegroep. De vraagstelling van het onderzoek werd hierbij
geformuleerd als `het vinden van de criteria die de politie hanteert bij het ge-
bruikmaken van haar bevoegdheid tot het aanbieden van een transactie en
naar de factoren die bij de totstandkoming van de ogenschijnlijke verschillen
in de hantering van de transactiebevoegdheid een rol spelen'. Een verkennend
onderzoek naar de wijze waarop de politie haar transactiebevoegdheid han-
teert, ontleent zijn betekenis mede aan de voorgenomen uitbreiding van deze
bevoegdheid. Juist deze uitbreiding maakt het van belang om na te gaan of
heet thans gehanteerde registratiesysteem het Openbaar Ministerie voldoende
zicht biedt op het beleid van de politie in deze.

De vraag naar het hanteren van de transactiebevoegdheid door de politie
kan op twee manieren worden verstaan. Opgevat in engere zin betekent ze dat
vastgesteld moet worden welke factoren bepalen, of bij constatering van een
in beginsel transigabel feit, al dan niet een transactie wordt aangeboden c.q.
tot stand komt. Nu zal het duidelijk zijn dat de betekenis van de beleidsruimte
die de politie op dit punt is toegekend mede bepaald wordt door het aantal ge-
vallen waarin de politie een keuze kan maken, met andere woorden door het
aantal opgespoorde feiten waarbij transactie in principe mogelijk is. Ruimer
opgevat kan de vraag naar de hantering van de transactiebevoegdheid daarom
ook betekenen dat moet worden nagegaan welke factoren ertoe leiden dat
sommige korpsen weinig en andere veel transigabele overtredingen.opsporen.

1 Het gaat hier, zoals gemakkelijk valt in te zien om twee geheel verschillen-
de vraagstellingen. Zo is het mogelijk dat in een korps bijzonder veel transiga-
bele overtredingen worden opgespoord, waarbij echter slechts mondjesmaat
transactie wordt aangeboden c.q. tot stand komt. Omgekeerd is mogelijk dat
een korps in vrijwel alle gevallen waarin transactie mogelijk is, die ook inder-
daad aanbiedt, doch dat het totaal aantal opgespoorde transactiedelicten bij-
zonder klein is.
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2 De onderzoekopzet

Voor het verschaffen van adequate antwoorden zowel voor de enge als de rui-
me vraagstelling zijn in beginsel de volgende gegevens nodig:
1 het totaal aantal opgespoorde transigabele overtredingen per politiekorps
2 het aantal gevallen daarvan waarbij transactie werd aangeboden c.q. tot
stand kwam
3 het aantal gevallen waarin, ondanks de mogelijkheid tot transactie toch
proces-verbaal werd opgemaakt.

Daarnaast zal informatie nodig zijn over factoren die mogelijk van invloed
zijn op
a het aantal opgespoorde transigabele overtredingen per korps
b het al dan niet aanbieden c.q. tot stand komen van de transactie.

Te denken valt hierbij voor vraag a aan de omvang van het korps, de work-
load, de lokale verkeerssituatie, en het aantal geregistreerde auto's. En voor

.vraag b aan het soort overtredingen (binnen het scala van transigabele feiten)
en de bereidheid van het publiek tot transactie.

Van de primair benodigde gegevens blijken alleen de onder 2 genoemde
aanwezig te zijn en daar nog slechts voorzover het de feitelijk tot stand geko-
men transacties betreft. Zoals gezegd beschikt de Hoofdafdeling Comptabili-
teit en ook het CBS over een jaaroverzicht van de gerealiseerde transacties.
Echter noch bij genoemde Hoofdafdeling noch bij het Centraal Bureau wor-
den de onder 1 en 3 genoemde gegevens geregistreerd en ook bij veel politie-
korpsen wordt hiervan geen systematische administratie bijgehouden. Het
ontbreken van deze gegevens betekent dat het verschaffen van inzicht aan het
O.M. over het door de politie gevolgde transactiebeleid in de beide betekenis-
sen hiervan op basisvan het huidige registratiesysteem onmogelijk is. Op
zich al een opmerkelijke uitkomst van dit verkennende onderzoek.

Gelukkig betekent dit niet dat beantwoording van de beide bovengenoem-
de vragen daarmee geheel onmogelijk is geworden. Weliswaar vindt bij de
korpsen geen systematische registratie van de processen-verbaal van transi-
gabele feiten plaats, maar in veel gevallen blijkt het met enige moeite toch wel
mogelijk gegevens op dit punt te verkrijgen. Door optelling van deze gegevens
bij de informatie over het aantal transacties, welke door het C.B.S. worden ver-
schaft, kan dan het totaal aantal opgespoorde transigabele feiten per korps
worden berekend terwijl tevens door deling van de transacties op dit totaal het
transactiebeleid in enge zin kan worden vastgesteld. 1)

Teneinde de benodigde gegevens te verzamelen werden gesprekken ge-
voerd met de leiding van een aantal politiekorpsen. In deze gesprekken werd
tevens rechtstreeks gevraagd naar de benutting van de transactiemogelijk-
heid door politie en publiek, terwijl ook de opsporing van transigabele feiten
aan de orde werd gesteld. Bij de keuze van de korpsen die voor een gesprek
werden benaderd is uitgegaan van het aantal transacties dat stond gere-
gistreerd. Vijf korpsen met een relatief groot aantal transacties per opspo-
ringsambtenaar en vijf met een relatief laag aantal transacties werden gese-

1) Dit transactiepercentage komt tot stand volgens de formule
aantal transacties van het korps in het jaar x

x100%
aantal transacties + aantal p.v.'s voor transigabele feiten
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lecteerd. De keuze van deze tien'extreme' korpsen werd ingegeven door de ge-
dachte dat hier de factoren, die opsporing èn afdoening van transigabele fei-
ten bepalen het duidelijkst aan het licht zullen treden. Het aantal transacties
kan behalve qua niveau echter ook opvallen qua ontwikkeling. In tweede in-
stantie werden daarom nog gesprekken gevoerd met zeven korpsen waarvan
het aantal transacties in 1975 opvallend lager of hoger was dan in 1973.

Hieronder zal in paragraaf 3 eerst worden beschreven hoe de 17 korpsen
waarmee gesprekken werden gevoerd, zijn geselecteerd en wat, op grond van
de over deze korpsen (en de gemeenten waarin ze werkzaam zijn) beschikbare
statistische gegevens over de interpretatie van de tussen hen en de andere
korpsen bestaande verschillen kan worden gezegd.

Daarna zal, in paragraaf 4, verslag worden gedaan van de gesprekken.
Zoals gezegd zal daarbij niet alleen worden ingegaan op de benutting van de
transactiemogelijkheid door politie en publiek, maar zal ook de opsporing van
transigabele feiten aan de orde komen.

In paragraaf 5 tenslotte zullen de voornaamste bevindingen van dit verken-
end onderzoek kort worden samengevat. Tevens zullen daarbij enige prakti-

sche suggesties worden gedaan voor een verbetering van de rapportage over
iet transactiebeleid door de politie aan het Openbaar Ministerie.
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3 Statistische bewerkingen van
de aantallen transacties per korps

3.1 Verbale toelichting bij de uitgevoerde bewerkingen
Teneinde de keuze te kunnen bepalen van de korpsen waarmee gesprekken
zouden worden gevoerd, werden de beschikbare, statistische gegevens over
de aantallen geregistreerde transacties per korps afgezet tegen bepaalde, an-
dere gegevens over de korpsen.

De aantallen,transacties, die de verschillende korpsen Gemeentepolitie en
de districten van het korps Rijkspolitie in 1973 hebben afgehandeld, verschaf-
fen immers op zichzelf geen enkele informatie over het door de korpsen in de-
ze gevoerde beleid. De cijfers zullen op zijn minst moeten worden gerelateerd
aan basisgegevens betreffende de grootte van het korps of de aantallen inwo-
ners van de gemeente(n). Pas dan kan blijken of het aantal transacties van een
bepaald korps opmerkelijk laag of hoog is.

De aantallen transacties van de korpsen (en voorzover mogelijk van de dis-
tricten) werden daarom respectievelijk gerelateerd aan het aantal opsporings-
ambtenaren per korps en het aantal inwoners van de gemeenten. De aantallen
transacties van f 15,- (betrekking hebbend op verkeersovertredingen van
automobilisten) werden verder gerelateerd aan het aantal auto's in de ge-
meenten.

Teneinde de aldus berekende transactie-indices van de korpsen meer reliëf
te geven, werden zij vervolgens geplaatst naast gegevens over de aard van de
gemeentes qua graad van verstedelijking en naast het aantal opgemaakte
processen-verbaal voor overtredingen per opsporingsambtenaar. Deze laatste
vergelijkingen maakten het mogelijk om eventuele relaties op het spoor te ko-
men tussen de globale aard van de gemeente en de transactie-index van het
korps en tussen de justitiële werklast van het korps en de transactie-index. In
het eerste geval luidde de veronderstelling dat de korpsen in de meer verste-
delijkte gebieden meer transacties zouden realiseren vanwege de grotere ver-
keersproblematiek. In het tweede geval werd verondersteld dat korpsen met
een zeer grote werklast (veel p.v.'s, per opsporingsambtenaar) wellicht minder
zouden toekomen aan de opsporing van transigabele feiten.

3.2 Korte verantwoording van de uitgevoerde bewerkingen
De gegevens over de aantallen transactie per korps (of district) werden ont-
leend aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tussen de cijfers in het
jaaroverzicht van de Hoofdafdeling-Comptabiliteit en de cijfers van de C.B.S.
bestaan kleine verschillen. De gegevens over de gemiddelde korpssterkte van
de korpsen Gemeentepolitie in 1973 (exclusief technisch en administratief
personeel) werden eveneens ontleend aan het C.B.S. De vergelijkbare cijfers
voor de districten van het korps Rijkspolitie werden ontleend aan de algemene
Inspectie van het korps Rijkspolitie. De parkeercontroleurs zijn inbegrepen.
De in de vorige paragraaf genoemde bewerkingen zijn uitgevoerd volgens de
volgende rekenformules:
Transactie-index 1: aantal transacties per korps in 1973

gemiddelde aantal opsporingsambtenaren per korps
in 1973.
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Transactie-index II: aantal transacties à f 15,- in 1973
aantal auto's per gemeente in 1973 (in honderd-
tallen)

Transactie-index Ili: aantal transacties per korps in 1973
aantal inwoners per gemeente in 1973 (in honderd-
tallen)

Werklastindex: aantal processen-verbaal per korps in 1973
gemiddelde aantal opsporingsambtenaren per korps
in 1973

Ook de gegevens over de inwonersaantallen van de verschillende gemeenten
en de omvang van het lokale wagenpark werden ontleend aan het C.B.S.
(respectievelijk aan de Bevolkingsstatistiek en de Statistiek van het
Autopark).

Bij de bepaling van de graad van verstedelijking van de gemeenten werd
uitgegaan van de indeling van het C.B.S. Deze indeling ziet er als volgt uit:

Plattelandsgemeenten
50% en meer agrarische beroepsbevolking Al
40% - 49.9% agrarische beroepsbevolking A2
30% - 39.9% agrarische beroepsbevolking A3
20% - 29.9% agrarische beroepsbevolking A4

Verstedelijkte plattelandsgemeenten
Gemeenten met minder dan 20% mannelijke agrarische beroepsbevol-
king B1
grootste woonkern minder dan 5.000 inwoners B2
grootste woonkern 5.000 - 19.999 inwoners B3
specifieke forensengemeenten B4

Gemeenten met een stedelijk karakter
plattelandsstadjes (stedelijke woonkern 2.000 - 9.999 inwoners) C1
kleine steden (stedelijke woonkern 10.000 - 29.999 inwoners) C2
middelgrote steden
stedelijke woonkern 30.000 - 49.000 inwoners C3
stedelijke woonkern 50.000 - 99.999 inwoners C4
grote steden (stedelijke woonkern 100.000 en meer inwoners) C5

3.3 Uitkomsten en conclusies
In bijlage 1 zijn van alle korpsen Gemeentepolitie de drie hierboven toegelich-
te transactie-indices weergegeven. Naast deze drie indices zijn weergegeven
de verstedelijkingsgraad van de gemeente volgens de indeling van het C.B.S.
en de werklastindex. Van de districten van het korps Rijkspolitie kon alleen de
transactie-index 1 worden berekend en de werklastindex. Uit de in bijlage 1 op-
genomen resultaten blijkt allereerst dat de transactie-indices van de verschil-
lende korpsen en districten sterk uiteenlopen. Hier zullen wij eerst aandacht
besteden aan de verschillen tussen de transactie-indices van de korpsen Ge-
meentepolitie en de transactie-indices van het korps Rijkspolitie.

De korpsen Gemeentepolitie hadden in 1973 een transactiepercentage 1
(aantal transacties per opsporingsambtenaar) van 46 tegen het korps
Rijkspolitie 1) van 25. Hieruit blijkt dat de opsporingsambtenaren van de korp-
sen Gemeentepolitie gemiddeld veel vaker transacties uitvoeren dan van het
korps Rijkspolitie. Kunnen deze verschillen op grond van de ons ter beschik-
king staande gegevens enigszins worden verklaard? De werklastindex van de
ddistricten Rijkspolitie (aantal processen-verbaal per opsporingsambtenaar)

i1) Door de Algemene Verkeersdienst van het korps Rijkspolitie werden in 1973 in het geheel geen
transacties aangegaan.
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ligt met 86 iets hoger dan bij de korpsen gemeentepolitie (71). Het blijkt echter
niet reëel om op grond van dit verschil te concluderen dat de districten
Rijkspolitie door overbelasting minder toekomen aan de opsporing van transi-
gabele feiten dan de gemeentelijke politiekorpsen. Het is duidelijk dat bij de
interpretatie van deze verschillen ook naar 'het aanbod' van de transigabele
feiten moet worden gekeken. Het belangrijkste kenmerk van de gebieden
waarbinnen het korps Rijkspolitie opereert, is de relatief geringe verstedelij-
kingsgraad. In de minder verstedelijkte gebieden bestaat in het algemeen
geen groot parkeerprobleem. Op grond hiervan kan worden verwacht dat de
districten van het korps Rijkspolitie vooral veel minder transacties à f 15,-
(betrekking hebbend op overtredingen van automobilisten) zullen realiseren.
De ruwe gegevens van het jaaroverzicht transacties 1973 bevestigen de juist-
heid van deze veronderstelling. De Gemeentepolitie realiseerde in 1973 onge-
veer drie keer zoveel transacties à f 5,- en f 10,- als de Rijkspolitie. Derge-
lijke transacties hebben in overgrote meerderheid betrekking op overtredin-
gen van voetgangers en fietsers. Het verschil tussen het totale aantal transac-
ties à f 15,- van de Gemeentepolitie en de Rijkspolitie is echter vele malen
groter. De Gemeentepolitie handelde in 1973 namelijk tien keer zoveel van de-
ze automobilistentransacties af als de Rijkspolitie. Het geconstateerde ver-
schil tussen de transactie-indices van de Gemeentepolitie en de Rijkspolitie
lijkt dus vooral zijn oorzaak te vinden in het grotere aantal parkeerovertredin-
gen van automobilisten in de (grote) steden. -

Als wij de aandacht op de transactie-indices van de afzonderlijke korpsen
en districten richten, dan valt op hoe sterk deze indices uitéénlopen. Uit de in
bijlage 1 opgenomen indices blijkt bijvoorbeeld dat bij de Rijkspolitie de dis-
tricten Groningen en Assen per opsporingsambtenaar in 1973 slechts respec-
tievelijk 11 en 14 transacties afhandelden, terwijl het district Amsterdam een
aantal van 44 realiseerde.

Nog aanzienlijk groter zijn de onderlinge verschillen bij de korpsen Ge-
meentepolitie. Wanneer wij bijvoorbeeld kijken naar het aantal transacties à
f 15,- per 100 auto's dan werden er door negen politiekorpsen minder dan vijf
van zulke transacties afgehandeld (Naarden, Soest, Spijkenisse, Hellendoorn,
Renkum, Epe, Veendam, Vlagtwedde en Stadskanaal) terwijl acht andere korp-
sen per 100 auto's meer dan vijftig transacties à f 15,- afhandelde (Hoorn,
Amsterdam, Bussum, Zandvoort, Leiden, Noordwijk, Groningen en Leeuwar-
den). Door deze laatste korpsen werden dus per 100 in de gemeente gere-
gistreerde auto's ruim tien keer zoveel transacties gerealiseerd als door de
eerstgenoemde korpsen. 2)

De vraag of de transactie-indices samenhangen met de verstedelijkings-
graad kan meer exact beantwoord worden door de indices te vergelijken van
gemeentelijke korpsen in plattelandsgemeenten met de indices van korpsen
in meer verstedelijkte gebieden. In tabel 1 hebben wij het aantal transacties
per opsporingsambtenaar weergegeven van respectievelijk de korpsen in plat-
telandsgemeenten (A), de verstedelijkte plattelandsgemeenten (B) en de ge-
meenten met een stedelijk karakter (C). Tevens is daar opgenomen het gemid-
delde aantal transacties à f 15,- per 100 ingeschreven auto's van deze drie
categorieën gemeentekorpsen.

2) Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat deze feiten door de eerstgenoemde korpsen ook tien keer
zoveel worden opgespoord. Wij herinneren er echter aan dat de hoeveelheden processen-verbaal
voor transigabele feiten niet in de vergelijking betrokken zijn. Op de vraag of deze p.v.'s het beeld nog
wijzigen, komen wij in de volgende paragraaf nog terug.
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Tabel 1 De gemiddelde transactie-indices van de korpsen gemeentepolitie in 1973 naar verstedelij•
kingsgraad van de gemeentes

Type politiekorps Aantal transacties Aantal transacties à
per opsp. ambt. t 15,- per 100 auto's

P, lattelandsgemeenten (A) 28.09 9.3
Verstedelijkte plattelandsgemeenten (B) 31.53 16.3
Steden (C) 49.53 26.7

Uit tabel 1 blijkt dat er een sterke positieve samenhang bestaat tussen de
graad van verstedelijking van de gemeente waarbinnen een korps werkt en de
hoeveelheid transacties die het korps afhandelt. Naarmate de verstedelij-
kingsgraad hoger ligt, worden er meer transigabele feiten opgespoord. Nu zou
het zo kunnen zijn dat de inwoners van de grote steden meer auto's bezitten
zodat de opsporingsambtenaren daar vanzelfsprekend ook meer transacties
voor parkeerovertredingen moeten opmaken. Uit de aantallen transacties van
f 15,- per 100 auto's blijkt echter dat er in de (grote) steden per 100 auto's
meer transacties à f 15,- afgehandeld worden dan in de minder verstedelijk-
te gebieden. Het lijkt dus aannemelijk dat het bedoelde verschil zijn voor-
naamste oorzaak vindt in de typische verkeersproblemen van de steden (met
name in de daar heersende tekorten aan parkeerruimte).

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderscheidt, zoals uit het in para-
graaf 3.2 gegeven overzicht blijkt, binnen de categorie verstedelijkte platte-
landsgemeenten de `specifieke forensengemeenten' (de zogenaamde B4 ge-
meenten).

Een forensengemeente kenmerkt zich door de afwezigheid van een groot
deel van het lokale wagenpark op doordeweekse dagen. Op grond hiervan kan
worden verondersteld dat de korpsen Gemeentepolitie van de specifieke fo-
rensengemeenten relatief weinig transacties à f 15,- per 100 geregistreerde
auto's zullen afhandelen. De transactie-indices II van de B4-gemeenten blijken
in overeenstemming met deze veronderstelling over het algemeen relatief laag
te zijn. Van de twintig specifieke forensen-gemeenten vertonen er veertien een
transactie-index II van 10 of lager, terwijl het gemiddelde van alle B gemeen-
ten op 16.3 ligt.

In bijlage 1 is zoals gezegd tevens voor elk korps aangegeven hoe groot de
justitiële werklast van de opsporingsambtenaar is (uitgedrukt in het aantal op-
gemaakte processen-verbaal voor overtredingen per opsporingsambtenaar).
In het algemeen gesproken lijkt er geen relatie te bestaan tussen de werklast
van een korps en de transactie-indices. Het is eerder zo dat korpsen met rela-
tief veel processen-verbaal per opsporingsambtenaar ook relatief veel trans-
acties per opsporingsambtenaar hebben, bijv. Alkmaar, Delft, Leiden, Gronin-
gen, Bergen op Zoom, Roermond en Leeuwarden. Koprsen met relatief weinig
processen-verbaal per opsporingsambtenaar realiseren in de regel ook weinig
transacties (bijv. Delfzijl, Veendam, Epe, Winterswijk, Leidschendam, Voor-
burg, Zoetermeer, Spijkenisse). Tot de korpsen die relatief veel processen-
Iverbaal opmaken maar weinig transacties behoren Soest, Heemstede, Rijs-
wijk, Capelle ald IJssel en Heerlen. Alleen bij deze laatstgenoemde korpsen
zou de justitiële werklast derhalve een factor kunnen zijn die de opsporing van
transigabele feiten negatief beinvloedt. Of dit inderdaad zo is, zal in de volgen-
de paragraaf (over de gevoerde gesprekken) nog nader worden bekeken.

Conclusie
De voornaamste conclusies van de hier besproken statistische bewerkingen
zijn de volgende. De korpsen Gemeentepolitie vertonen aanzienlijk hogere
transactie-indices dan de districten Rijkspolitie. Dit verschil lijkt voornamelijk
keen gevolg te zijn van de grotere parkeerproblemen in de (grote) steden. De
korpsen Gemeentepolitie bleken verder sterk uiteenlopende transactie-
lindices te vertonen. Hierbij bleek er een duidelijk positieve samenhang te
bestaan tussen de verstedelijkingsgraad van de gemeentes en de transactie-
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indices. De grote steden met hun welbekende tekorten aan parkeermogelijk-
heden vertoonden vrijwel zonder uitzondering de hoogste transactie-indices.
De omvang van de justitiële werklast lijkt in het algemeen niet samen te han-
gen met de transactie-index.
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4 De gesprekken met functionarissen
van enkele politiekorpsen

4.1 De korpsen met opmerkelijke transactiepercentages
In de vorige paragraaf is gebleken dat de verschillen die er bestaan tussen de
aantallen transacties van de verschillende korpsen (of districten) in belang-
rijke mate kunnen worden verklaard vanuit de lokale verkeerssituatie. Het ligt
voor de hand dat vooral de parkeerproblemen hierbij een belangrijke factor
zijn. Welke andere aspecten van de verkeerssituatie de aantallen transacties
per korps bepalen, kon op grond van het beschikbare cijfermateriaal niet wor-
den vastgesteld. Ook de mogelijke invloed van het beleid van de korpsèn/dis-
tricten hierop bleef 'onduidelijk. Tenslotte bleef nog onbeantwoord de vraag
naar de aantallen processen-verbaal voor transigabele feiten van de verschil-
lende korpsen. Over de benutting van de transactiemogelijkheid door politie
en publiek verschaffen de bestudeerde transactie-indices geen informatie.
Om over al deze vraagpunten meer te weten te komen, werden gesprekken ge-
voerd met functionarissen van enkele korpsen Gemeentepolitie, waarvan de
transactie-indices in 1973 om de een of andere reden opmerkelijk leken.

Bij de keuze van de tien'peil-gemeenten' werd gelet op de vijf soorten gege-
vens die in de bijlage 1 zijn opgenomen, d.w.z. op de hoogte van de drie
transactie-indices, de werklast en de verstedelijkingsgraad. In het algemeen
(bestond er tussen de berekende transactie-indices van de korpsen een nauwe
samenhang: als één der indices opmerkelijk hoog of laag was bleek dit
meestal ook met de andere twee het geval te zijn. Als gevolg van het kleine
aantal te kiezen gemeenten heeft bij de selectie een element van willekeur
meegespeeld. In tabel 2 hebben wij van de tien gekozen korpsen allereerst
twee transactie-indices en de werklast-index weergegeven. Daarnaast hebben
wij hier het percentage opgenomen van de door het korps opgespoorde transi-
gabele feiten, waarvoor een transactie werd aangegaan. Dit in de inleidende
paragraaf besproken 'transactiepercentage' geeft inzicht in de benutting van
ede transactiemogelijkheid door politie en publiek. Het werd op verzoek door
de korpsen berekend en heeft betrekking op de transigabele feiten die in het
teerste halfjaar van 1976 door het korps zijn opgespoord. 1) De berekening van
het transactiepercentage voor 1973 bleek om technisch-administratieve rede-
nen niet uitvoerbaar.

1) Het begrip transigabel vereist een nadere toelichting. Vatbaar voor transactie zijn in principe een
serie in het transactiebesluit genoemde overtredingen. Deze overtredingen moeten echter aan enige
nadere voorwaarden voldoen om transigabel te worden (bijv. afwezigheid van schade). Tenslotte kan
worden gesteld dat bezien vanuit de positie van de verdachte een feit pas transigabel is wanneer de
opsporingsambtenaar een aanbod tot transigeren doet. Het berekende transactiepercentage geeft
aan welk percentage van de opgespoorde overtredingen, die volgens het transactiebesluit in prin-
cipe vatbaar zijn voor een politietransactie, d.m.v. een transactie is afgedaan.
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Tabel 2 Cijfers betreffende de hantering van de transactiebevoegdheid door tien korpsen Gemeen-
tepolitie in 1973

Gemeente trans. per trans. v. f 15 p. v. per perc. trans. versted.
opsp.ambt. per 100 auto's opsp.ambt. opgesp. tran• graad

sigabele
feiten 1)

Bussum 109.87 62.26 42.13 ±80 B3
Leeuwarden 102.43 59.73 70.01 ± 65 C4
Tiel 70.29 42.45 42.03 ±89 C2
Hoorn 87.28 54.40 60.07 - C2
Heerlen 49.89 24.90 101.64 ± 67 C4
Culemborg 34.74 18.81 35.48 ±91 C2
Heemstede 35.18 13.51 171.33 ± 90 B3
Haarlemmermeer 18.30 5.24 66.15 ±74 B2
Soest 7.63 2.28 87.57 - B3
Epe 3.69 1.30 66.15 ± 90 B2

Landelijk (excl. Rijks-
politie) 46.45 19.33 70.65

1) Opgave van de korpsen over de eerste zes maanden van 1976.

Uit de in tabel 2 opgenomen gegevens over respectievelijk het aantal aange-
gane transacties per opsporingsambtenaar en over het percentage van alle
opgespoorde transigabele feiten waarvoor werd getransigeerd, kunnen enkele
belangrijke conclusies worden getrokken.

Ten eerste blijken ook de transactiepercentages van de verschillende korp-
sen die in de vierde kolom staan, niet op dezelfde hoogte te liggen. Bij sommi-
ge korpsen wordt kennelijk vaker voor een transigabel feit een proces-verbaal
opgemaakt dan bij andere korpsen. De mate waarin de transactiemogelijkheid
door politie of publiek wordt benut, verschilt per korps of gemeente. Ten twee-
de maakt een vergelijking tussen de twee transactie-indices van de korpsen
en hun transactiepercentages duidelijk dat de verschillen tussen de
transactie-indices (dat wil zeggen tussen de aantallen transacties die zij aan-
gaan) niet herleid kunnen worden tot de bestaande verschillen in de transac-
tiepercentages. Het is niet zo dat alle korpsen die relatief weinig transacties
aangaan ook een lager transactiepercentage hebben, dat wil zeggen dat deze
korpsen vaker een proces-verbaal zouden opmaken voor transigabele feiten.

Het feit dat bepaalde korpsen ten opzichte van andere korpsen weinig
transacties realiseren, lijkt dus niet zijn oorzaak te vinden in een afwijkende
hantering van de transactiebevoegdheid in enge zin of in een negatieve hou-
ding van het publiek ten opzichte van de transactie, maar in een minder fre-
quente opsporing van transigabele feiten.

In de gesprekken is, zoals gezegd, de benutting van de transactiemogelijk-
heid van art. 74 bis door opsporingsambtenaren en publiek aan de orde
gesteld. Daarnaast is steeds gesproken over de opsporing van transigabele
feiten (de objectieve verkeerssituatie, de opsporingsprioriteiten etc.)

In het onderstaande zullen wij van de tien gevoerde gesprekken met politie-
functionarissen een aantal kernpunten weergeven. In de gesprekken is ernaar
gestreefd om de gesprekspartners eerst zelf hun visie te laten geven op de
praktijk van het transigeren en pas op een later tijdstip de berekende
transactie-indices en het transactiepercentage aan de orde te stellen. Dit om
te voorkomen dat het gesprek het karakter kreeg van een verhoor over het op-
vallend lage of hoge aantal transacties. In een aantal gevallen bleek het rela-
tieve niveau van de eigen transactie-aantallen een verrassing te zijn. Ditzelfde
geldt voor de berekende transactiepercentages.

10



Vier korpsen met hoge transactie-indices
Bussum
Ondanks het feit dat Bussum een typische forensengemeente is, vertoont het
korps Gemeentepolitie de hoogste transactie-indices van alle korpsen. In het
gesprek werd benadrukt dat de inwoners van Bussum gemiddeld een hoge
welstand hebben, waardoor het verschijnsel van de tweede auto er wijdver-
breid is. Verder zou er veel vrachtverkeer zijn. Een en ander resulteert in een
groot aantal verkeersovertredingen. Met name parkeerovertredingen worden
zeer actief opgespoord (ook op vrijdagavond). Bussum kenmerkt zich verder
door een groot aantal stopverboden. De hoge transactie-indices kortom lijken
een gevolg te zijn van de verkeerssituatie en van het op deze situatie af-
gestemde opsporingsbeleid.

Leeuwarden
Het korps Leeuwarden valt eveneens op door relatief hoge transactie-indices.
,Ook hier vindt dit zijn oorzaak in de plaatselijke tekorten aan parkeerruimte.
Vooral tijdens de vrijdag gehouden veemarkt hebben de 5 parkeercontroleurs
handen vol werk. De `pakkans' voor `dubbel parkeren' e.d. wordt zo hoog mo-
gelijk gehouden. Van het transactiepercentage kon slechts een ruwe schat-
ting worden gegeven. De schatting is echter wel opvallend laag. Ook de par-
keercontroleurs blijken nogal eens proces-verbaal op te maken voor een feit
dat in principe wèl transigabel is. Dit laatste zou vooral te wijten zijn aan on-
,voldoende medewerking van de zijde van het publiek.

Tiel
De tot de kleine steden behorende gemeente Tiel onderscheidt zich door rela-
itief hoge transactie-indices (o.a. 42 transacties à f 15,- per 100 auto's; de zo-
genaamd C-gemeenten tesamen realiseren gemiddeld 26 van dergelijke trans-
'acties). Bij de opsporingsactiviteiten ligt het accent volgens onze zegsman op
,transigabele feiten, waarvan driekwart uit parkeerovertredingen bestaat. Niet-
^transigabele feiten, zoals de overschrijving van de maximumsnelheid worden
veel minder actief opgespoord. Het hoge transactie-percentage (90%) zou sa-
Imenhangen met de gunstige geografische ligging van het politiebureau: van
degenen die de mogelijkheid krijgen het schikkingsbedrag op het bureau te
komen betalen, komt slechts ±3% niet opdagen. De enige klacht vanuit het
(publiek over het transactiesysteem betreft de verplichting de leeftijd te noe-
:men (oudere vrouwen zouden dit vervelend vinden).

Hoorn
Hoorn heeft als kleine stad eveneens hoge transactie-indices (o.a. 54 transac-
ties à f 15,- per 100 geregistreerde auto's; bij een gemiddelde voor de C-
gemeenten van 26). Ook Hoorn kent een duidelijk parkeerprobleem (nl. rond
Z t station). Het transactiepercentage kon niet op korte termijn worden bere-

nd. De indruk bestond dat bij heterdaad-gevallen op een transactie-aanbod
,wel wordt ingegaan. De houding van het publiek zou de laatste tijd echter ne-
Igatiever worden. Dit zou in de hand worden gewerkt door het `soepele' afdoe-
ningsbeleid van het O.M.: de schikkingsbedragen van het O.M. zouden veel ho-
^ger moeten zijn dan de politiële schikkingen.

1

Zes korpsen met lage transactie-indices
Heerlen
Voor een korps van een grote stad heeft het korps Heerlen vrij lage transactie-
indices. Het aantal processen-verbaal van het korps Heerlen per politieman is
daarentegen juist opvallend groot. In het gesprek kwam dan ook naar voren
dat het korps veel tijd moet besteden aan de bestrijding van de jeugdcriminali-
teit en daardoor minder toekomt aan de opsporing van transigabele feiten.
Het vrij lage transactiepercentage werd geweten aan weigeringen van het pu-
bliek om voor de statische verkeersovertredingen te transigeren.
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Culemborg
De transactiepercentages van Culemborg liggen onder het gemiddelde. Dit-
zelfde kan worden gezegd van het aantal processen-verbaal per opspo-
ringsambtenaar. De transacties van het korps hebben voor 99% betrekking op
parkeerovertredingen. Deze overtredingen worden vaak mede op aansporing
van het publiek, actief opgespoord. Processen-verbaal voor overtredingen van
de maximumsnelheid e.d. worden weinig opgemaakt omdat het bezwaarlijk is
automobilisten in de nauwe straten aan te houden. Deze laatste factor zou het
lage aantal processen-verbaal kunnen verklaren.

Heemstede
Heemstede, een forensengemeente, heeft enerzijds lage transactie-indices
maar anderzijds een extreem hoog aantal processen-verbaal per opsporings-
ambtenaar. In het gesprek werd duidelijk dat Heemstede wordt doorkruist
door twee belangrijke verkeerswegen. Dit heeft tot gevolg dat veel niet-
transigabele overtredingen worden opgespoord (art. 26 W.v.W, overtreding
maximumsnelheid). Dit onderdeel van de taak legt zozeer beslag op de tijd van
de korpsleden dat het opsporen van transigabele feiten er enigszins bij in-
schiet.

Haarlemmermeer
Het korps Haarlemmermeer heeft lage transactie-indices. Ook het transactie-
percentage is hier laag (74%). Nog voordat deze objectieve gegevens op tafel
kwamen werd door de gesprekspartners opgemerkt dat het aantal transacties
daalde door gebrek aan medewerking van de zijde van het publiek. Het publiek
zou in toenemende mate denken dat men er onderuit kan komen door het
transactieaanbod te weigeren. Vooral de 'beter gesitueerden' zouden vaak
transactieaanboden weigeren. Het relatief geringe aantal transacties werd
hier dus mede verklaard vanuit het feit dat vaak noodgedwongen een proces-
verbaal voor transigabele feiten moet worden opgemaakt. Het (lage) transac-
tiepercentage maakt deze verklaring aannemelijk.

Opmerkelijk was verder dat hier voor het eerst van de zijde van de politie
werd vernomen, dat een politietransactie niet altijd door de politie-ambtenaar
geprefereerd wordt. Weliswaar betekent de politietransactie een administra-
tieve taakverlichting, maar het innen van het geld vereist een zeker overwicht.
Vooral de jongere politieambtenaren zouden hier soms moeite mee hebben.

Soest
De forensengemeente Soest heeft opvallend lage transactie-indices. De
korpsleiding bleek zich hiervan ook bewust te zijn. De belangrijkste verklaring
vormt de afwezigheid van parkeerproblemen. Soest heeft geen echt centrum.
Verder zouden kleine overtredingen veelal worden afgedaan met een waar-
schuwing.

Epe
In de forensengemeente Epe worden uitzonderlijk weinig transacties afgehan-
deld. Per 100 ingeschreven auto's vond in 1973 slechts één transactie à
f 15,- plaats (het landelijke cijfer is 19). Van alle korpsen Gemeentepolitie
vertoont dit korps de laagste transactie-indices. In het gesprek werd duidelijk
dat de gemeente Epe in het geheel geen parkeerproblemen kent (er staan ook
nergens parkeermeters). Een andere factor die het lage aantal transacties ver-
oorzaakt zou de preoccupatie van het korps zijn met de lokale gemeenschap
van Ambonnezen.

Conclusie
Uit de hierboven summier weergegeven gesprekken blijkt evenals uit de sta-
tistische analyses dat de lokale verkeerssituatie sterk bepalend is voor de
aantallen transacties van een korps. In twee gevallen werd opgemerkt dat het
korps onvoldoende tijd vrij kon maken voor de opsporing van transigabele fei-
ten (Heerlen, Heemstede). Wat de transactiepercentages betreft, is de conclu-
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sie van de gesprekken dat vooral de houding van het publiek hiervoor bepa-
lend is. Bij korpsen met lagere transactiepercentages zoals het korps Haar-
lemmermeer bestaat de indruk dat het publiek nogal eens transactieaanbo-
den afwijst of althans nalaat te betalen. In de gesprekken met Leeuwarden en
Heerlen werd duidelijk dat deze weigeringen zich vooral voordoen bij de par-
keerovertredingen. In het algemeen leek de korpsleiding er vanuit te gaan dat
de opsporingsambtenaren hunnerzijds de transactiebevoegdheid optimaal
benutten. Zeer jonge agenten zouden er soms echter voor terugdeinzen om
zelf de boete te innen.

4.2 Gesprekken met korpsen waarvan de transactie-indices een opmerkelijke ont-
wikkeling vertonen
Behalve met korpsen waarvan de hoogte van de transactie-index opmerkelijk
was, werd ook gesproken met enkele korpsen waarvan de transactie-index
,een opmerkelijke ontwikkeling vertoonde. De keuze van deze laatste korpsen
was gebaseerd op een vergelijking van de transactie-index van 1973 met de
transactie-index van 1975. Om praktische redenen werd als transactie-index
gekozen het percentage dat de transacties uitmaakten van het totaal aan be-
keuringen plus transacties. In tabel 3 is weergegeven welke transactie-indices
de zeven gekozen gemeenten in 1973 respectievelijk 1975 hadden.

Tabel 3 Het percentage transacties van alle afdoeningen (processen-verbaal plus transacties) van
zeven korpsen Gemeentepolitie in 1973 en 1975.

Gemeentekorps Transactie-index 1973
in%

Transactie-index 1975
in%

Verschil

Doetinchem 16 37 + 21
Hoensbroek 28 46 + 18
Hardenberg 54 27 - 27
Zoetermeer 53 31 - 22
(Laren 56 29 - 27
Venray 49 27 - 22
Heemskerk 47 34 - 13

Doetinchem
Tussen 1973 en 1975 heeft zich een verschuiving voorgedaan in de transactie-
index van 21.07% in positieve richting. Deze stijging moet volgens de korpslei-
ding verklaard worden uit een gewijzigde verkeerssituatie, in die zin dat er in
deze gemeente een uitbreiding heeft plaatsgevonden van het aantal parkeer-
meters, waardoor de transactiemogelijkheden zijn toegenomen. Geschat
werd, dat 80% van de verdachten positief reageert op een transactie-aanbod.

Hoensbroek
Tussen 1973 en 1975 heeft er zich een positieve verschuiving voorgedaan van
17,63%. Deze vermeerdering van het aantal transacties zou voortspruiten uit
een veranderde verkeerssituatie: er is sprake van een toegenomen verkeersin-
tensiteit en er is een blauwe zone aangebracht. De verkeerssituatie zou verder
ingrijpend veranderd zijn door aangebrachte verkeersborden, verkeerslichten
etc.

Hardenberg
De transactie-index daalde in Hardenberg aanzienlijk. De oorzaak hiervan zou
liggen in de sterke stijging van het aantal processen-verbaal voor niet-
transigabele verkeersovertredingen.

' Zoetermeer
Bij Zoetermeer wordt een afname van de transactie-index aangetroffen van
23.17% (53.87% in 1973 t.o.v. 30.70% in 1975). De oorzaak van het teruglopen
van de transacties zou gezocht moeten worden in een afnemende bereidheid
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van het publiek om een transactieaanbod te accepteren. In deze gemeente
was in 1975 sprake van georganiseerde weigeringen in de buurt van parkeer-
garages door bewonersverenigingen, terwijl van de kant van de politie wel de-
gelijk transactieaanboden werden gedaan.

Laren
Bij de gemeente Laren constateert men een afname van de transactieindex
van 27%. Dit zou zijn oorzaak vinden in het feit, dat de politie zich in toene-
mende mate heeft moeten bezighouden met snelheidscontroles. Tevens is er
nogal wat beroering geweest over de aanleg van een nieuw parkeerterrein, dat
niet gewenst werd door het publiek. Het publiek heeft toen collectief
transactie-aanboden geweigerd.

Venray
Ook bij de gemeente Venray wordt een afname van de transactie-index ge-
constateerd (van 22.89%). De oorzaak van deze afname zou gezocht moeten
worden in de toenemende weigerachtigheid van het publiek: steeds meer gaat
het publiek in discussie, als gevolg waarvan de politie geen transactie-aanbod
doet, maar een proces-verbaal opmaakt.

Heemskerk
Bij de gemeente Heemskerk wordt een afname van 12.2% gevonden, welke
voornamelijk zou voortkomen uit een veranderde houding van de politie -
vooral de jongere agenten - t.o.v. de transigabele feiten. De transigabele fei-
ten acht de politie van gering belang en de aandacht wordt vooral gericht op
de controle van zwaardere delicten.

Conclusie
In de gesprekken met functionarissen van korpsen waarvan het aantal trans-
acties een opmerkelijke stijging vertoonde, werd steeds gewezen op een wijzi-
ging van de verkeerssituatie. De korpsen met een dalend aantal transacties
benadrukten echter wijzigingen in de bereidheid van het publiek om een trans-
actieaanbod te aanvaarden. In hoeverre deze laatste factor voor de dalende
transactie-aantallen verantwoordelijk is kan niet objectief worden vast-
gesteld. Daarvoor zou op zijn minst bekend moeten zijn hoe de aantallen
processen-verbaal voor transigabele feiten zich hebben ontwikkeld. Wanneer
deze aantallen processen-verbaal even sterk zouden zijn gestegen als de
transactieaantallen zijn gedaald, zou geconcludeerd kunnen worden dat de
opsporing van transigabele feiten constant is gebleven. Thans valt hierover bij
gebrek aan gegevens niets te zeggen.

Bij de vraag of de dalende aantallen transacties een gevolg waren van een
minder actief opsporingsbeleid, zijn de onderzoekers op de moeilijkheid
gestoten waarmee ook het Openbaar Ministerie steeds te maken heeft: de
moeilijkheid dat de aantallen processen-verbaal voor transigabele feiten niet
worden geregistreerd.
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Conclusies en aanbevelingen

5.1 (Conclusies over de drie onderzoekvragen
De vraagstelling van het onderzoek had betrekking op de wijze waarop de
lopsporingsambtenaren van de verschillende politiekorpsen de bevoegdheid
(tot transigeren hanteren en de bepalende factoren daarvan. Hierbij moest een
,onderscheid worden gemaakt tussen de factoren die de opsporing van transi-
Igabele feiten bepalen en de factoren die bepalen of de opgespoorde transiga-
bele feiten al dan niet door transacties worden afgedaan. Het onderzoek kreeg
hierdoor in feite een dubbele en daardoor toch wel enigszins verwarrende
vraagstelling.

Als basis voor het onderzoek fungeerden de kwartaaloverzichten van de
aantallen transacties die de korpsen in 1973 naar de arrondissementsparket-
ten hebben opgestuurd. Het onderzoek kreeg hierdoor nog een nevenvraag;
wat is de informatieve waarde van deze kwartaaloverzichten voor het Open-
^ baar Ministerie? De voornaamste conclusies van dit verkennende onderzoek,
over de drie hier genoemde onderzoekvragen zullen wij hieronder nog eens sa-
menvatten. Daarna vdfgen enkele praktische suggesties.

De opsporing van transigabele feiten
De hoeveelheid transigabele feiten die een korps opspoort wordt voornamelijk
bepaald door de lokale verkeerssituatie. Ruim driekwart van alle opgespoorde
transigabele feiten bestaat uit een parkeerovertreding. Veel korpsen voeren
een actief opsporingsbeleid ten aanzien van parkeerovertredingen. Sommige
korpsen lijken hier echter door gebrek aan mankracht onvoldoende aan toe te
komen. De verschillen tussen de aantallen transacties per opsporingsambte-
naar van de korpsen zijn overigens groot te noemen. Ditzelfde geldt voor de
aantallen processen-verbaal per opsporingsambtenaar. Tussen de aantallen
transacties per opsporingsambtenaar en de aantallen processen-verbaal
bestaat een positieve samenhang.

De benutting van de transactiemogelijkheid door politie en publiek
Over de mate waarin het systeem van de politie-transactie in de praktijk wordt
benut door de politie en het publiek valt niets met zekerheid te zeggen. De aan-
tallen processen-verbaal voor overtredingen die in principe vatbaar zijn voor
een transactie, worden noch door de korpsen zelf noch door het Centraal Bu-
reau voor de Stastistiek systematisch geregistreerd. Uit de door ons verzamel-
de gegevens hierover blijkt dat het percentage 'onnodige' processen-verbaal
per korps nogal verschilt. Welke partij voor deze'onnodige' processen-verbaal
verantwoordelijk is - de politie die geen transactieaanbod doet of het publiek
dat op zo'n aanbod niet ingaat - blijft onduidelijk.

Volgens verreweg de meeste geïnterviewde politiefunctionarissen is het
transactie-aanbod van de politieman een vanzelfsprekende zaak. De schuld
ligt volgens hen bij het publiek dat niet zelden weigert op transactieaanboden
in te gaan. Dit zou vooral het geval zijn bij de parkeerovertredingen. Veel bur-
gers zijn niet bereid om de boete op het bureau te komen betalen. Het geringe
verschil tussen het politiële schikkingsbedrag en het aan het Openbaar Mi-
nisterie te betalen bedrag zou deze weigeringen in de hand werken.

15



De informatieve waarde van de kwartaaloverzichten
De informatieve waarde van de kwartaaloverzichten die door de korpsen aan
de Hoofdofficieren worden opgestuurd, lijkt nihil. Ook wanneer in plaats van
de aantallen transacties bepaalde indices zouden worden opgestuurd (bij-
voorbeeld het aantal transacties per opsporingsambtenaar of per 100 plaatse-
lijke auto's) zou het nut van deze opgaves nog zeer gering zijn. De omvang of
de ontwikkeling van het aantal transacties is om te beginnen geen betrouwba-
re graadmeter voor het aantal opgespoorde transigabele overtredingen. De
opgespoorde transigabele feiten waarvoor een proces-verbaal is opgemaakt
- bij sommige korpsen 30 à 40% van het totaal - blijven immers buiten be-
schouwing. Over de mate waarin politie en publiek van de politiële transactie
gebruikmaken, verschaffen de kwartaaloverzichten in het geheel geen infor-
matie. Ook daarvoor zijn immers gegevens nodig over de aantallen processen-
verbaal voor transigabele feiten.

5.2 Praktische aanbevelingen
De bevoegdheid van de politie om geconstateerde overtredingen door middel
van een transactie af te handelen, zal in de nabije toekomst aanzienlijk wor-
den uitgebreid. Deze uitbreiding bestaat zowel uit een verhoging van de trans-
actiebedragen als uit een uitbreiding van de lijst met voor transactie vatbare
overtredingen. Deze uitbreiding van de transactiebevoegdheid zal in de prak-
tijk een vergroting betekenen van de vrije beslissingsruimte van de politie bij
de afhandeling van overtredingen. Het lijkt daarom zowel om formeel-
juridische redenen (de politiële transactiebevoegdheid is volgens de wet een
afgeleide van de transactiebevoegdheid van het openbaar ministerie) ais om
voor de hand liggende, principiële redenen gewenst dat bij de voorgenomen
wijziging van het transactiebesluit bijzondere aandacht wordt besteed aan de
mogelijkheden die het Openbaar Ministerie heeft om de politie in deze te con-
troleren. Ook meer in het algemeen lijkt een goede rapportage van de politie
over de opsporing van transigabele feiten aan het Openbaar Ministerie van be-
lang. Juist op het gebied van de verkeersovertredingen wordt immers in ver-
schillende delen van het land door het parket gestreefd naar een zo gecoordi-
neerd mogelijk opsporings- en vervolgingsbeleid. Voor een dergelijke beleids-
voering is een snelle terugrapportering aan het parket van de aantallen trans-
acties èn de aantallen processen-verbaal voor transigabele feiten in feite on-
misbaar.

De huidige wijze waarop de arrondissementsparketten door de korpsen
worden geïnformeerd over de aangegane transacties is, zoals wij hierboven
hebben uitééngezet, weinig adequaat. In de kwartaaloverzichten zouden de
volgende drie verbeteringen kunnen worden aangebracht:
- De aantallen transacties zouden in het overzicht gerelateerd kunnen wor-
den aan het aantal opsporingsambtenaren (eventueel tevens aan het aantal
inwoners en/of het aantal bekeuringen en/of de grootte van het lokale wagen-
park).
- De aantallen transacties zouden gespecificeerd kunnen worden naar de
aard van de overtredingen. Waarschijnlijk dwingt de grotere variatie in trans-
actiebedragen die.het nieuwe transactiebesluit met zich mee zal brengen,
automatisch tot specificatie naar wetsartikel. Essentieel lijkt vooral een af-
zonderlijke opgave van de parkeerovertredingen.
- In de kwartaaloverzichten zou tevens het aantal processen-verbaal moeten
worden vermeld ter zake van overtredingen die op de lijst van transigabele
overtredingen voorkomen.

Wat betreft de extra administratieve werkzaamheden die hiervoor door de
politie zouden moeten worden verricht, kan tenslotte nog het volgende worden
opgemerkt. Door alle korpsenldistricten worden ten behoeve van de
Maandstatistiek voor Politie en Justitie van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek maandelijks formulieren ingevuld. Door een werkgroep waarin naast
vertegenwoordigers van het G.B.S. ook vertegenwoordigers van de Ministeries
van Binnenlandse Zaken en Justitie zaten, is kortgeleden een nieuw registra-
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tieformulier ontworpen voor de politiële statistiek. 1) Op dit ontwerpformulier
staan niet alleen de verschillende transacties vermeld naar het type overtre-
ding waarop zij betrekking hebben maar ook de processen-verbaal die voor de-
ze (transigabele) overtredingen zijn opgemaakt. Overwogen zou kunnen wor-
den om de traditionele kwartaaloverzichten te vervangen door copieën van de
maandelijkse overzichten die naar het C.B.S. worden opgestuurd (of delen
hiervan). Deze maandelijkse overzichten zouden eventueel door de korpsen
gesummeerd kunnen worden tot kwartaaloverzichten. Wanneer hiertoe niet
zou worden besloten, zou door het Ministerie van Justitie in ieder geval aan
het C.B.S. moeten worden verzocht om voortaan van alle politiekorpsen de po-
litiële jaarcijfers te publiceren (thans gebeurt dit alleen voor de grotere korp-
sen). Tevens zou aan het C.B.S. gevraagd moeten worden om meerjarenover-
zichten te publiceren van deze cijfers. Alleen een vergelijking van de
transactie-aantallen (en aantallen processen-verbaal voor transigabele feiten)
van een recent jaar met de aantallen van vroegere jaren kan immers aan het
(licht brengen of de wijze waarop bepaalde korpsen hun transactiebevoegd-
jheid in enge en ruime zin hanteren wijzigingen heeft ondergaan.

1) Zie bijlage 3
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Bijlage 1: Het aantal door de politiekorpsen aangegane transacties in 1973,
gerelateerd aan gegevens over de korpssterkte, het lokale wagenpark en de in-
woners van de gemeente; het aantal opgemaakte processen-verbaal, gerela-
teerd aan de korpssterkte; de verstedelijkingsgraad van de gemeente (BRON:
C.B.S.).

1 2

transactie transactie
per opspo- v. t 15,- p.
ringsamb- 100 auto's

tenaar

3 4 5

transactie p. v. per op- verstedelij-
per 100 sporings- kingsgraad

inwoners ambtenaar

Arrondissement Alkmaar:
- Alkmaar 88.16 44.43 11.09 99.97 C3
- Den Helder 28.94 9.63 3.72 58.38 C3
- Hoorn 87.28 54.40 12.36 60.07 C2

Arrondissement Amsterdam:
- Amstelveen 37.69 11.84 5.30 83.02 B3
- Amsterdam 56.36 64.17 15.11 70.93 C5
- Bussum 109.87 62.26 16.66 42.13 B3
- Hilversum 68.00 36.76 10.67 71.01 C4
- Huizen 39.72 5.18 4.63 46.31 B2
- Naarden 12.40 4.84 1.77 48.88 B3

Arrondissement Haarlem:
- Beverwijk 60.85 27.30 8.16 90.30 C3
- Bloemendaal 34.11 14.08 8.42 52.69 B3
- Haarlem 46.83 38.74 8.78 135.19 C5
- Haarlemmermeer 18.30 5.24 2.57 66.15 B2
- Heemskerk 57.09 8.75 4.06 65.18 B3
- Heemstede 35.18 13.51 5.13 171.33 B3
- Velsen 30.31 18.01 5.52 56.70 C4
- Wormerveer 23.18 - 3.57 48.64 -
- Zaandam/Zaanstad 58.29 19.73 8.24 58.66 C3
- Zandvoort 53.07 57.15 15.00 70.26 B3

Arrondissement Utrecht:
- Amersfoort 62.41 32.39 9.33 82.90 C4
- Baarn 18.93 5.20 3.09 44.71 B3
- Barneveld 30.45 13.39 3.51 32.60 A4
- De Bilt 25.51 5.46 3.11 106.82 B3
- Culemborg 34.74 18.81 4.81 35.48 C2
- Soest 7.63 2.28 1.09 87.57 B3
- Utrecht 50.37 32.38 9.62 54.18 C5
- Woerden 54.57 21.28 7.31 48.96 C2
- Zeist 61.41 28.04 8.60 95.00 B3

Arrondissement Assen:
- Assen 43.46 17.10 6.07 59.64 C2
- Emmen 27.14 10.66 3.68 71.39 82
- Hoogeveen 28.69 16.78 3.90 60.60 B2
- Meppel 35.29 10.23 4.98 50.86 C2

Arrondissement Groningen:
Delfzijl 15.75 6.32 2.21 29.72 C2

- Groningen 92.61 64.75 15.99 133.48 C2
-Haren 22.67 8.48 3.05 55.04 B3
- Hoogezand-Sappemeer 19.76 6.69 2.62 37.50 B2
- Stadskanaal 9.40 3.30 1.20 44.98 B2
- Veendam 12.66 3.86 1.75 30.63 C2
- Vlagtwedde 15.22 4.32 2.13 47.13 A3
- Winschoten 47.38 19.03 6.63 51.65 C2

Landelijk gemiddelde
(excl. Rijkspolitie)

46.45 19.33 5.17 70.65
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Bijlage 1: vervolg

1 2

transactie transactie
per opspo- v. t 15,- p.
ringsamb- 100 auto's

tenaar

3 4 5

transactie p.v. perop- verstedelij-
per 100 sporings- kingsgraad

inwoners ambtenaar

Arrondissement Leeuwarden:
Harlingen 48.83 38.33 8.11 36.91 C2
Heerenveen 29.97 9.00 2.95 44.44 82
Leeuwarden 102.43 59.73 16.35 70.01 C4
Opsterland 32.36 11.45 3.96 52.21 A3
Smallingerland 60.21 23.07 8.18 63.95 82
Sneek 48.63 28.93 6.22 57.87 C2
Weststellingwerf 26.26 8.53 3.17 27.81 A3

Arrondissement Almelo:
Almelo 28.06 14.43 4.31 52.14 C3

- Enschede 22.78 14.59 3.77 50.84 C5

Hardenberg 34.97 11.83 4.22 31.47 A3

Hellendoorn 20.66 3.93 2.34 36.66 B2

Oldenzaal 34.34 16.31 4.36 55.74 C2

Arrondissement Arnhem:
Arnhem 44.77 20.11 5.91 48.74 C5
Doetinchem 26.56 12.95 3.75 45.98 C2

Ede 25.84 7.28 3.36 52.24 B2

Nijmegen 75.69 36.52 11.28 79.27 05
Renkum 14.71 .3.80 2.07 51.10 B3

Rheden 35.92 10.17 5.07 72.11 B3

Tiel 70.19 42.45 10.03 52.03 C2

Veenendaal 41.22 19.62 5.73 77.42 C2

Wageningen 50.81 17.30 6.68 50.59 C2

!Arrondissement Zutphen:
Apeldoorn 32.45 12.27 4.89 54.27 C4

- Deventer 33.80 20.77 5.40 50.06 C4

Epe 3.69 1.30 0.44 22.28 B2

Hengelo 32.16 14.18 4.86 42.65 Z3

Laren 39.00 10.77 5.51 30.10 B3

- Winterswijk 24.28 12.37 3.24 21.86 C2

Zutphen 56.23 24.37 8.11 50.90 C2

Arrondissement Zwolle:
Harderwijk 35.00 18.62 4.78 45.68 C2

Noordoostpolder 34.88 8.69 4.35 55.66 A

Steenwijk 52.68 18.15 6.56 45.24 B2

Zwolle 65.29 42.50 9.14 87.61 C4

Kampen 29.33 24.44 4.02 55.13 C2

Arrondissement Dordrecht:
Dordrecht 35.92 17.45 4.85 95.93 C4
Gorinchem 53.85 32.11 7.44 55.69 C2
Leerdam 44.09 23.03 6.90 59.14 C2
Sliedrecht 18.40 6.58 2.04 37.44 B2
Zwijndrecht 41.38 10.20 5.77 33.87 C2

Landelijk gemiddelde 46.45 19.33 5.17 70.65
(excl. Rijkspolitie)
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Bijlage 1: vervolg

1 2

transactie transactie
per opspo- v. f 15,- p.
ringsamb- 100 auto's

tenaar

3 4 5

transactie p.v. per op- verstedelij-
per 100 sporings- kingsgraad

inwoners ambtenaar

Arrondissement 's-Gravenhage:
- Alphen a/d Rijn 26.80 9.21 3.80 42.67 C2
- Delft 105.67 53.77 14.50 180.79 C4
- 's-Gravenhage 35.81 28.91 9.96 69.08 C5
- Katwijk 25.36 21.18 3.71 84.49 B2
- Leiden 85.84 62.10 14.36 161.16 C4
- Leidschendam 16.57 6.93 2.36 21.81 B3
- Monster 32.48 9.42 4.05 78.17 A2
- Naaldwijk 23.46 5.18 2.86 36.93 Al
- Noordwijk 66.62 67.42 13.52 86.27 B2
- Rijswijk 19.76 - 10.20 3.01 80.57 B3
- Voorburg 27.75 7.63 3.72 29.07 B3
- Wassenaar 21.23 9.48 4.57 48.56 B3
- Zoetermeer 31.60 10.16 3.59 27.06 B3

Arrondissement Middelburg:
- Middelburg 63.71 33.39 8.00 68.98 C2
- Terneuzen 25.20 10.41 3.43 50.70 C2
- Goes - 54.61 26.22 7.60 58.42 C2
- Vlissingen 39.05 15.67 5.06 117.24 C2

Arrondissement Rotterdam:
- Maassluis 51.00 12.15 6.61 69.14 C2
- Ridderkerk 27.97 12.30 3.74 55.15 B2
- Rotterdam 35.81 44.50 10.35 60.20 C5
- Schiedam 26.13 13.07 • 3.93 48.16 C4
- Spijkenisse 16.54 2.50 1.72 26.61 B3
- Vlaardingen 43.24 22.94 6.40 55.19 C4
- Capelle ald IJssel 20.25 12.54 2.62 80.18 B3
- Gouda 56.02 37.95 7.71 68.36 C3

Arrondissement Breda:
- Bergen op Zoom 102.56 48.05 12.30 119.30 C3
- Breda 57.07 32.34 9.94 100.46 C5
- Oosterhout 18.63 6.16 2.56 43.00 A4
- Roosendaal - Nispen 38.76 20.01 5.56 29.45 C3
- Tilburg 43.07 24.37 7.47 101.64 C5

Arrondissement 's-Hertogenbosch:
- Boxtel 29.25 12.22 4.07 51.82 B2
- Eindhoven 72.70 44.66 13.32 86.16 C5
- Geldrop 26.64 11.14 3.11 63.79 B3
- Helmond 33.62 12.92 4.46 57.36 C3
- 's-Hertogenbosch 67.48 36.85 10.49 89.20 C4
- Valkenswaard 40.17 19.52 5.68 76.64 B2
- Veldhoven 35.34 11.74 4.48 81.63 B3
- Vught 26.96 12.12 5.30 72.71 B3
- Waalwijk 19.71 8.73 2.92 35.85 C2

Arrondissement Maastricht:
- Brunssum 59.03 32.82 7.74 56.56 C2
- Geleen 61.79 38.46 9.33 60.91 C3
- Heerlen 49.89 24.90 5.69 101.64 C4
- Hoensbroek 21.59 12.91 3.08 54.53 C2
- Kerkrade 26.07 17.23 3.86 33.43 C3
- Maastricht 73.87 48.91 10.63 83.68 C5
- Sittard 40.71 19.76 4.53 64.37 C2

Landelijk gemiddelde 46.45 19.33 5.17 70.65
(excl. Rijkspolitie)
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Bijlage 1: vervolg

1 2

transactie transactie
per opspo- v. t 15,- p.
ringsamb- 100 auto's

tenaar

3 4 5

transactie p. v. per op- verstedelij-
per 100 sporings- kingsgraad

inwoners ambtenaar

Arrondissement Roermond:
Oss 44.97 17.55 6.10 66.09 C2

Roermond 75.72 37.23 8.95 116.16 C3

Tegelen 18.69 6.45 2.61 40.81 B2

- Venlo 66.72 38.52 9.79 59.91 C4
Venray 30.61 8.56 2.11 35.29 B2

Weert 40.86 17.96 5.25 55.57 C2

Landelijk gemiddelde 46.45 19.33 5.17 70.65

(excl. Rijkspolitie).

Rijkspolitie Transactie per p. v. per opsp. ambt.
opsp. ambt.

Alkmaar 30.37 82.58

Amsterdam 44.36 110.76

Apeldoorn 23.14 84.50

Assen 13.92 104.99

Breda 29.34 73.25

Dordrecht 28.09 82.45

Eindhoven 26.68 92.82

Den Haag 19.08 63.89

Groningen 11.53 86.56

Den Bosch 28.79 82.13

Leeuwarden 27.96 81.39

Maastricht 25.29 79.71

Middelburg 57.82 57.82

Nijmegen 17.16 82.51

Roermond 17.26 97.60

Utrecht 29.65 105.24

Zwolle 17.69 56.88
Algemene Verkeersdienst - 152.72

1 otaal 24.78 86.42



Bijlage 2: Literatuur Transactie in handen van de politie.

de Bruyn, P. A.; Besluit transactie in handen der politie,
uit: Ons Wapen, jaargang 6, blz. 190 - 195

Niemeijer, H.; Verantwoorde uitbouw van het transactie- en oproepen
instituut,
uit: Tijdschrift voor Strafrecht, 1960 no. 4, blz. 173 - 204

Witzel, A.; Enige aantekeningen bij de kantongerechtsoproeping en de trans-
actie in handen der politie,
uit: Algemeen Politieblad, 1962, blz. 232 e.v. en 420 e.v.

Enschedé, Mr. Ch. J.; De politietransactie,
uit: Ned. Juristenblad 22 en 29 dec. 1956, no. 45/46

Brugge, G. ter; De politietransactie,
uit: Algemeen Politieblad, 1962, blz. 490

Blom, R. A.; Transactie in handen der politie en de algemene termijnenwet.

Kamerstukken
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvorde-
ring (art. 74 bis e.a.).

Overige stukken
Beschouwingen bij artikel 74 bis van het Wetboek van Strafrecht door Noyon-
Langemeyer, bewerkt door Remmelink.

Statistiek voor politie en justitie, mei-nummers.
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Bijlage 3: Concept-registratieformulier Maandstatistiek Politie en Justitie

Overtredingen

(mei 1977)
Gemeentepolitie te: ................................

Maand: .......................... 19.............

Opgemaakte W.V. W.V. t.z.v. Tot stand
proc.-verb., t.z.v. niet gekomen Totaal

incl. door transiga- transiga- transacties kolom
parkeer- en bele bele ex art. 74 2 + 5
reinigings- feiten feiten bis W.v.Sr.,

controleurs incl. van
parkeer- en
reinigings-

controleurs

1 2 3 4 5 6

1 Wetboek van Strafrecht:

a Ordeverstoring enz. in staat van dronkenschap en
openb dronkenschap (art 426 en 453). . ...................

b Overige overtredingen W.v.Sr .......................

II Bijzondere wetten en daarbij behorende besluiten, be-
schikkingen en reglementen:

a 1 Wegenverkeerswet' ............. ...............

2 W V R. . ........... ............................

3 R.V.V . .......... .. .......... . ...............

b Jachtwet .......... . ............ . ...............

c Visserijwet....... ..1 ............................

d Vogelwet ..........

e Wapenwet en Wet tot wering van ongewenste handwa-
penen .............................................

f Arbeidswet en Veiligheidswet ......................

g Overtredingen W.E.D.: .......... ............ ......

h Vaarreglement, Rijnvaartpolitiereglement e.a. scheep-
vaartovertredingen ..... ..... ............ ............

i Rijtijdenweten -besluit .. ... .......... . ............

j Overtredingen Opiumwet ..........................

k Overige bijzondere weiten enz ......................

.............111 Gemeentelijke verordeningen ...... ..

IV Provinciale en waterséhapsverordeningen ...........

1) 2)
Totaal

1) Hiervan opgemaakt door

1° parkeercontroleurs

2° reinigingscontroleurs

2) Hiervan aangenomen door

1 ° politie: a na aanbieding door politie

b na aanbieding door parkeercontroleurs

c na aanbieding door reinigingscontroleurs

2° parkeercontroleurs

3° reinigingscontroleurs

Totaal

Van het hierboven vermelde totaal aantal transacties waren er.

......... ad f ..^...... ad f ......... ad f

......... ad f .. ...... ad f ......... ad f Opgemaakt door ...........................

......... ad f .. ...... ad f ......... ad f Naam ......................................

.......... ad f ad f ......... ad f Functie ....................................

ad 1 ad f ad f Telefoonnummer ...........................
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