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1 Inleiding

In deze bijdrage wordt een aantal ontwikkelingen op het terrein van de wet Mulder
besproken. Deze wet, op grond waarvan de afdoening van een groep verkeersover-
tredingen uit het strafrecht is gehaald, is sinds 1990 in werking. Eerst worden enkele
arresten van de Hoge Raad en het gerechtshof Leeuwarden besproken, waarin aan
de burger aanvullende rechtsbescherming is geboden. Vervolgens worden enkele
ontwikkelingen geschetst, zoals de toename van het aantal en soort WAHV-overtredin-
gen, de hoogte van de boetes en enkele nieuwe maatregelen, genomen ten behoeve
van de efficiency. Daarna is er aandacht voor een verkeersbord waarop enkele puzzels
voorkomen voor de weggebruiker. Ten slotte wordt de vraag opgeworpen of er op
het terrein van de WAHV nog voldoende balans is tussen efficiency en rechtsbescher-
ming.

2 WAHV en de rechtspraak

Geert Corstens heeft mede aan de wieg gestaan van de Wet Administratiefrechtelijke
Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV). Zijn Preadvies uit 1984 voor de Neder-
landse Juristen Vereniging heeft een belangrijke impuls gegeven aan de voorstellen
van de Commissie Mulder uit 1987,2 die uiteindelijk hebben geleid tot de WAHV.3

De grote hoeveelheid ‘simpele’ verkeersovertredingen verstopten het strafrechtelijk
systeem, het stilzitten van de beboete burger werd beloond: als deze de transactie niet
betaalde moest eerst nog een dagvaarding/oproeping worden betekend, de kantonrechter

1 M. Barels promoveerde op Preventieve bevoegdheden in het verkeers- en vervoersstrafrecht, Arnhem:
Gouda Quint 1989.

2 G.J.M. Corstens, Civielrechtelijke, administratiefrechtelijke of strafrechtelijke rechtshandhaving?,
Handelingen NJV, deel 1, eerste stuk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984.

3 Wet van 3 juli 1989, Stb. 1989, 300.
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zag vele verstekzaken waarin weinig juridisch aan de hand was. Vervolgens moest
dan ook nog veel capaciteit worden besteed aan het innen van de onherroepelijke
boetes.

In zijn preadvies heeft Corstens voorgesteld om de massaal gepleegde verkeers-
overtredingen administratiefrechtelijk af te doen, maar het opleggen van de administra-
tieve boete in handen te leggen van het Openbaar Ministerie, onder meer vanwege
de garantie van afstemming met strafrechtelijke boetes en transacties en ook vanwege
de ervaring die medewerkers van het Openbaar Ministerie met de verkeerspraktijk
hadden, met name de verkeersofficieren en de verkeersschouten . Daardoor was een
verantwoord niveau van handhaving verzekerd.

“Bij dit verantwoord niveau van handhaving speelt ook een rol de waarborg dat de konkrete
beslissingen tot het maken van uitzonderingen op het eenmaal vastgestelde beleid zullen
geschieden door funktionarissen die gewend zijn in betrekkelijk grote zelfstandigheid te
beslissen en die er niet voor terugdeinzen daarvoor verantwoordelijkheid te dragen.”4

Corstens’ voorstel kwam er – kort gezegd – op neer dat er een aparte manier van
afdoening van deze massaal gepleegde overtredingen kwam, waarbij na de oplegging
van de boete door het Openbaar Ministerie beroep kon worden ingesteld bij de
kantonrechter, maar dat dit beroep pas werd behandeld nadat de boete was geïnd.

Zijn idee om de boete door het Openbaar Ministerie te laten opleggen is niet in
de WAHV gekomen, gekozen is om de boete te laten opleggen door de politieambte-
naar (art. 3 WAHV). De beboete burger kan in beroep komen bij de officier van
justitie, daarna bij de kantonrechter. Wel moet eerst zekerheid worden gesteld voor
het bedrag van de boete voordat de kantonrechter het beroep behandelt. Daarmee is
onaantrekkelijk gemaakt het instellen van beroep louter om uitstel van executie te
krijgen.

Als annotator van de NJ heeft Corstens verschillende arresten van de Hoge Raad
over de WAHV van commentaar voorzien. Net als in zijn Preadvies heeft hij zowel
oog voor de efficiency van het afhandelen van dergelijke overtredingen, als is hij ook
alert op de rechtsbescherming van de concrete burger.

De Hoge Raad heeft al vrij snel na de inwerkingtreding van de WAHV een aantal
zaken aangevuld of (soms) anders uitgelegd dan de wetgever voor ogen stond.
Ik noem een aantal voorbeelden.

In de WAHV heeft van meet af gestaan dat als de gedraging is verricht met een motor-
rijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven en niet aanstonds is vastgesteld wie

4 G.J.M. Corstens, Civielrechtelijke, administratiefrechtelijke of strafrechtelijke rechtshandhaving?,
Handelingen NJV, deel 1, eerste stuk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, p. 115. Dit betreft een
letterlijk citaat (inclusief k’s in plaats van c’s).
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daarvan de bestuurder is, de boete wordt opgelegd aan de kentekenhouder (art. 5
WAHV). Deze kan zich, anders dan bij de strafrechtelijke afdoening (art. 181 WVW
1994), niet verontschuldigen door te zeggen wie de verkeersovertreding heeft begaan.
Wel zijn in art. 8 WAHV uitzonderingen gemaakt voor bijzondere situaties, kort
gezegd: de auto is verhuurd, inmiddels verkocht (vrijwaringsbewijs) of gestolen. Er
is dus sprake van een risico-aansprakelijkheid van de kentekenhouder. De Hoge Raad
heeft in 1993 de wettelijke grondslag voor de aansprakelijkheid van de kentekenhouder
gemotiveerd. Op wetshistorische argumenten baseert hij het oordeel dat de kenteken-
houder in art. 5 WAHV niet wordt aangesproken voor een aan hem verweten gedra-
ging, maar dat ‘op de kentekenhouder slechts de last komt te rusten het bedrag van
de opgelegde sanctie voor de bestuurder als degene die zich aan de desbetreffende
gedraging heeft schuldig gemaakt, te voldoen, om dat bedrag vervolgens desgewenst
op deze te verhalen’ (curs. MB).5

Annotator Corstens constateert dat de Hoge Raad in navolging van de wetgever
het loslaten van het schuldbeginsel op dit onderdeel van het strafrecht goedkeurt. “Die
rechtlijnige openhartigheid is toe te juichen. Maar wat te denken van het loslaten van
het schuldbeginsel?” Hij betreurt het dat, anders dan bij de fiscale boeten, het schuld-
beginsel is losgelaten op dit nieuwe terrein van de administratieve verkeersboeten.
Het feit dat het maar om boetes van beperkte omvang gaat maakt dit niet anders.
Inmiddels heeft ook het EHRM duidelijkheid verschaft: de kentekenaansprakelijkheid
als vervat in art. 5 WAHV is niet onverenigbaar met de in art. 6 lid 2 EVRM neer-
gelegde onschuldpresumptie.6

In een zaak bleek pas in cassatie (na een brief van de politie) dat het kenteken
verkeerd was uitgelezen, waardoor de boete was opgelegd aan de verkeerde persoon.
De Hoge Raad trad hier buiten zijn taak als cassatierechter en vernietigde zelf de
sanctie. Annotator Corstens merkt nog op, net als A-G Meijers, dat geen waardering
valt op te brengen voor het Openbaar Ministerie dat, hoewel geconfronteerd met de
rechtzetting door de Rijkspolitie, geen vertoogschrift wilde indienen.7 In een andere
zaak waarin een boete bleek te zijn opgelegd aan iemand die nimmer kentekenhouder
was, heeft de Hoge Raad in 1995 beslist dat inning van de boete in strijd was met
beginselen van behoorlijk bestuur. Annotator Scheltema meldt het volgende:

“De WAHV had een tweetal doelstellingen: een doelmatige afhandeling van verkeersovertre-
dingen, inclusief het innen van opgelegde boetes, en het voorzien in een adequate rechts-
bescherming. Het eerste lijkt goed te lukken. Het tweede verdient echter, onder handhaving
van de doelmatigheid, ook aandacht. Een rechtssysteem faalt immers ten minste evenzeer

5 HR 15 juli 1993, NJ 1994/177, m.nt. C.
6 EHRM 19 oktober 2004, VR 2005/ 1 (Falk-Nederland).
7 HR 15 juli 1993, NJ 1994, 501, m.nt. C.
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wanneer een boete wordt geïnd van een niet-overtreder als wanneer een boete van een
overtreder niet wordt ingevorderd”.8

Corstens annoteerde ook de beslissing van de Hoge Raad over een betrokkene die
16 WAHV-boetes had ontvangen en had aangegeven dat zij als uitkeringsgerechtigde
het bedrag van 800 gulden (16 x 50 gulden) aan zekerheidstelling niet kon betalen.
De Hoge Raad heeft beslist dat onverkorte toepassing van het vereiste van zekerheid-
stelling in een concreet geval strijd zou kunnen opleveren met art. 6 lid 1 EVRM,
een belemmering van het recht op toegang tot de rechter. In casu werd gezegd dat
zekerheidstelling wel moest worden betaald, maar dat deze kon worden verlaagd tot
150 gulden. Volgens Corstens gaat de Hoge Raad voorzichtig te werk, door de regeling
van de zekerheidstelling niet onverbindend te verklaren, de draagkracht mee te laten
spelen en art. 6 lid 1 EVRM voor art. 11 lid 1 WAHV te laten gaan.

Sinds 2000 heeft de Hoge Raad niet meer de rol van cassatierechter voor de WAHV-
zaken. Het gerechtshof Leeuwarden werd toen de landelijke hoger beroepsinstantie
voor Mulderzaken. Niet alleen de cassatie werd afgeschaft, maar ook werden twee
appelverboden in de wet opgenomen om het aantal beroepen tegen de beslissingen
van de kantonrechter te beperken. Zo staat bijvoorbeeld op grond van art. 14 lid 1
WAHV beroep niet open als de administratieve sanctie bij de kantonrechter lager is
dan 70 euro. Reeds kort na de invoering van de nieuwe regeling heeft het hof
Leeuwarden het stelsel van de appelverboden doorbroken. In een situatie waarin de
boete lager was dan C= 70 werd appellant toch ontvangen in zijn beroep, omdat door
de kantonrechter fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspleging waren ge-
schonden, zoals het niet behoorlijk oproepen van een betrokkene voor de zitting.9

Het hof Leeuwarden had in 2001 een feitelijke bestuurder ontvankelijk geacht
in zijn beroep tegen een boete die op grond van art. 5 WAHV was opgelegd aan de
kentekenhouder.10 Volgens het hof vloeide het recht van de feitelijke bestuurder om
zelfstandig hoger beroep in te stellen voort uit art. 6 EVRM. Deze opvatting werd
echter in het kader van cassatie in het belang der wet voorgelegd aan de Hoge Raad.
Volgens de Hoge Raad is er, gelet op het systeem van de WAHV en de parlementaire
geschiedenis daarvan, geen plaats voor een doorbreking van het gesloten stelsel van
beroepsmogelijkheden en vloeit dit zelfstandige recht op beroep van de bestuurder
evenmin voort uit art. 6 EVRM.11

8 HR 17 juli 1995, NJ 1995, 697, m.nt. MS.
9 Hof Leeuwarden 22 december 2004, VR 2005, 78.
10 Hof Leeuwarden 3 oktober 2001, VR 2002, 10
11 HR 14 januari 2003, NJ 2003, 246, m.nt. P.Mevis; VR 2003, 18, m.nt. Si
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De Hoge Raad en het hof Leeuwarden hebben in verschillende uitspraken de burger
aanvullende rechtsbescherming gegeven voor onvolkomenheden die uit de WAHV
voortvloeiden. Toch vermag de rechter niet alles. In een aantal situaties is herziening
gevraagd aan de Hoge Raad en ook aan het gerechtshof. De Hoge Raad besliste dat
herziening niet kan, omdat de uitspraak van de kantonrechter niet is een einduitspraak
in de zin van art. 457, eerste lid Sv, terwijl de WAHV de mogelijkheid van herziening
niet kent.12 Het hof Leeuwarden overwoog het volgende:

“Niet uit te sluiten valt dat aan het ontbreken van een herzieningsprocedure in WAHV-zaken
geen weloverwogen oordeel van de wetgever ten grondslag ligt. Het staat het hof echter
niet vrij bij wege van analogie een (buitengewoon) rechtsmiddel, waarin de wet niet
voorziet, toe te passen.”13

In zijn installatierede als president van de Hoge Raad heeft Corstens in 2008 aandacht
gevraagd voor de opdracht van de rechter.14 “De rechter is er nu juist om in concrete
gevallen de rechtvaardigheid vorm te geven.” In de hiervoor besproken jurisprudentie
valt mijns inziens te zien hoe daar binnen het kader van de WAHV vorm aan is
gegeven.

3 WAHV en de praktijk

a. Cijfers

De commissie Mulder ging in 1987 op basis van de toen bekende gegevens uit van
een schatting van 1 miljoen verkeersovertredingen die onder het nieuwe regime zouden
vallen.15

Volgens het Jaarbericht van het CJIB zijn in 201316 ruim 10 miljoen WAHV-
boetes ingestroomd. Verreweg het grootste deel (ongeveer 90%) wordt op kenteken
bekeurd, een klein deel na staandehouding van de bestuurder (in 2013 10%).17

Deze overtredingen zijn onder meer geconstateerd voor te hard rijden (ruim 8
miljoen), door rood licht rijden (219.233), fout parkeren (668.398), het niet dragen
van een gordel (72.946) of helm (13.429), handheld bellen (69.570) en het ontbreken

12 HR 17 februari 2004, NJ 2004, 297.
13 Hof Leeuwarden 4 juni 2003, AB 2004, 134, m.nt. B.W.N. de Waard.
14 G.J.M. Corstens, ‘Prudence et audace, Installatierede van de nieuwe president van de Hoge Raad’,

NJB 2008, 1972.
15 Rapport van de Commissie vereenvoudigde afdoening lichte overtredingen van verkeersvoorschriften

(Cie Mulder), Staatsuitgeverij, Den Haag, 1985, p. 54
16 www.cjib.nl, Jaarbericht 2013, ontwikkelingen verkeersboetes
17 www.rijksoverheid.nlovertredingen-wet-administratiefrechtelijkehandhaving-verkeersvoorschriften.pdf
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van fietsverlichting (59.612). Het merendeel van de verkeersboetes, ongeveer 80%,
werd dus opgelegd voor snelheidsovertredingen. Net als in voorgaande jaren werd
het overgrote deel van deze verkeersovertredingen geconstateerd door gebruik van
elektronische handhavingsapparatuur.

Uit een overzicht van het SWOV volgt overigens dat het merendeel van de
snelheidsovertredingen kleine overschrijdingen betreft, met name binnen de bebouwde
kom: 2/3 deel zit in de categorie 4-10 km/u (na correctie), 18% tussen de 11-15 km/u
en 9% tussen de 16-20 km/u.18

Ongeveer een kwart van de boetes voor snelheidsovertredingen (ruim 2 miljoen)
is geconstateerd door trajectcontrolesystemen. Bij een trajectcontrole wordt binnen
een bepaald traject gemeten hoe lang een voertuig er over doet om deze afstand af
te leggen. Op basis daarvan wordt de snelheid berekend en volgt een beschikking
bij overschrijding van de limiet.

Het constateren van deze overtredingen gaat eenvoudig en de verzending naar
de kentekenhouder ook.

b. Hoogte van de boetebedragen

De boetes die kunnen worden opgelegd zijn in de periode van ruim 20 jaar waarin
de WAHV bestaat aanzienlijk verhoogd. In 1990 bevatte de WAHV een concreet
bedrag voor de maximum te bedreigen boete op de in de Bijlage vermelde Mulder-
feiten, namelijk 500 gulden. De in de Bijlage vermelde boetes waren toen veel lager
dan dit maximum. Dit wettelijk maximum is in 1997 verhoogd tot 750 gulden en is
in 2002 door de invoering van de euro bepaald op C= 340. Sinds 2011 staat in de wet
(art. 2 lid 5 WAHV) geen concreet bedrag meer genoemd, maar is bepaald dat de
in de Bijlage genoemde boetes niet hoger mogen zijn dan die van de eerste categorie.
De bedragen behorend bij de boetes uit de in art. 23 WvSr genoemde categoriën
worden regelmatig geïndexeerd. De hoogte van de boete van de eerste categorie is
in 2014 C= 405.

In 1990 was het hoogste bedrag uit de Bijlage 140 gulden, onder meer op te leggen
voor snelheidsoverschrijdingen tussen de 26 tot en met 30 kilometer per uur op de
snelweg.

In de loop der jaren is het bedrag voor deze mate van snelheidsoverschrijding
nogal omhoog gegaan:

18 www.swov.nl, verkeersovertredingen. Bron CJIB-WAHV.
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1992: ƒ 200
1995: ƒ 300
1997: ƒ 330
2006: C= 170
2010: tussen C= 159 en C= 19719

2014: tussen C= 227en C= 271.

Een snelheidsoverschrijding van 39 kilometer op de snelweg wordt in 2014 beboet
met C= 400. Boven de 40 kilometer wordt deze snelheidsovertreding strafrechtelijk
afgedaan.

De boetes voor sommige snelheidsovertredingen of onverzekerd rijden (C= 400)
zijn inmiddels hoger dan die voor enkele misdrijven, zoals een verbale bedreiging
(art. 285 Sr) of een winkeldiefstal (art. 310 Sr).20 Het is de vraag of dat zo wense-
lijk is.

c. Administratiekosten en wettelijke verhogingen

Sinds 2009 worden van degenen aan wie een Mulderboete is opgelegd, administratie-
kosten geheven. Deze regeling is ingevoerd om de kosten van de inning van de boetes
op de burgers af te wentelen. De kosten bestaan uit personeelskosten, apparaatskosten,
gerechtskosten en rente en afschrijving. In 2009 waren de administratiekosten per
boete C= 6. Met ingang van 1 oktober 2012 zijn deze kosten vastgesteld op C= 7 en wor-
den ze ook bij strafrechtelijke boetes geheven. Met C= 7 euro per boete bij 10 miljoen
WAHV-overtredingen komt er toch al 70 miljoen in de staatskas!

Verder is in 2011 de wet gewijzigd wat betreft de verhoging van de boetes bij niet-
betaling. Bij de invoering van de WAHV was bepaald dat als de onherroepelijke boete
niet werd betaald, een aanmaning het gevolg was met een eerste verhoging van 25%
van de boete, minimaal 10 gulden (later C= 4). De tweede verhoging bedroeg dan 50%,
minimaal 25 gulden (later C= 11). Deze verhogingen waren vergelijkbaar met de destijds
gebruikelijke verhogingen die door de officieren van justitie werden toegepast indien
niet gebruik werd gemaakt van de politietransactie.21

In 2011 zijn de percentages van de verhogingen verdubbeld, de eerste verhoging
is 50%, de tweede 100% (art. 23 en 25 WAHV). De toelichting bij deze wijziging
is dat het innen van de sancties voorop staat. “Een forse verhoging bij niet tijdige

19 Vanaf dat moment wordt de boete op de kilometer nauwkeurig bepaald (in plaats van tussen en
26 en 30 kilometer).

20 Volgens de Orientatiepunten voor straftoemeting van het LOVS C= 250 voor een verbale bedreiging
en C= 200 voor een eerste winkeldiefstal.

21 Rapport Cie Mulder, p. 45.
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betaling vormt een prikkel om de boete tijdig te voldoen. Daarmee draagt deze
wijziging bij aan het zo min mogelijk belasten van de rechterlijke macht, het Openbaar
Ministerie en de politie met zaken van niet-betalende overtreders.”22

Een initiële boete van C= 400 wordt thans eerst verhoogd tot C= 600, daarna wordt
deze van rechtswege verhoogd tot C= 1200.

Men kan zich afvragen of deze forse verhogingen wel nodig zijn als betalingsprik-
kel. Het merendeel van de boetes (85%) werd in 2009 naar aanleiding van de eerste
acceptgirokaart betaald, na eerste aanmaning (6%) en tweede aanmaning (2%) kwam
men tot een totaal van 93,9% in het acceptgirotraject. Verwacht kan worden dat
mensen met een smalle beurs door deze verhogingen in betalingsmoeilijkheden kunnen
komen. Bovendien wordt dit hogere bedrag ook de inzet van het verhaal met dwang-
bevel, met de daarbij behorende hogere kosten.

Ook loopt de verhoging in de WAHV niet synchroon met de verhogingen die
bij strafrechtelijke boetes worden berekend volgens art. 24b van het Wetboek van
Strafrecht (1e verhoging 15 euro, 2e verhoging 20%, doch ten minste C= 30). A. Dijkstra,
vele jaren deel uitmakend van de WAHV-kamer bij het gerechtshof Leeuwarden,
noemt deze verhogingen – mijns inziens terecht – prohibitief.23

d. Soorten overtredingen

In de loop der jaren zijn steeds meer overtredingen onder het bereik van de WAHV
gebracht. Uitgangspunt bij de invoering van de WAHV was dat het uitsluitend ging
om ‘gedragingen van geringe ernst, die eenvoudig te constateren zijn en (…) waarover
niet snel discussie kan ontstaan tussen de politie en de overtreder. Alleen gedragingen,
die aan bovenaangeduide criteria voldoen, komen voor een administratiefrechtelijke
afdoening in aanmerking.”24 Ging het vroeger om de eenvoudige verkeersovertredin-
gen (snelheid, parkeren, door rood licht rijden etc.) waarover ook niet veel discussie
kon ontstaan, thans vallen er veel meer feiten onder het bereik van de wet.25 Bijvoor-
beeld ook het weigeren van het ter inzage afgeven van een rijbewijs, het weigeren
mee te werken aan het voorlopig ademonderzoek (art. 160 WVW 1994) en de APK-
keuring (art. 72 WVW 1994). Maar ook het niet voldoen aan stoptekens van een
opsporingsambtenaar, van een verkeersbrigadier of door een verlicht transparant
gegeven stopbevel.

22 Ineens bij nota van wijziging (32 438, nr. 7) ‘voorgesteld’ in het wetsvoorstel waarbij art. 30 WAM
onder het bereik van de WAHV werd gebracht.

23 Ate Dijkstra, ‘De WAHV: kritische noten’, in: Het roer recht, Liber amicorum aangeboden aan
Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra, Zutphen: Uitgeverij Paris 2013, p. 97-107.

24 Kamerstukken II 1987/88, 20329, nr 3, p. 22.
25 Zie Bijlage, behorend bij art. 2 WAHV.

10



Meiltje Barels

In 2011 is als Mulderfeit aangemerkt het als kentekenhouder niet verzekerd hebben
van een motorrijtuig (art. 30 lid 2 WAM).26 Voor administratieve handhaving is
gekozen om ‘invulling te geven aan de wens van het College van procureurs-generaal
om de handhaving van artikel 30, tweede lid, WAM te intensiveren’. Vanuit de Raad
voor de Rechtspraak en de NVVR is onder meer gewezen op het feit dat bij toepassing
van de WAHV andere sancties dan de boete (bij recidive werd veelal hechtenis en
of een OBM gevorderd en ook opgelegd) niet mogelijk zijn.

Daarop was het antwoord van de Minister:

“De handhaving via de WAHV heeft naar verwachting een adequate afschrikwekkende
werking doordat het totaal van het boetebedrag de kosten van het afsluiten van een verzeke-
ring ver overstijgt. Op grond van de doorlooptijden en verwerkingscapaciteit bij de RDW
en het CJIB kan onder de WAHV tot driemaal per jaar een registervergelijking met betrek-
king tot hetzelfde voertuig worden uitgevoerd. Op deze manier wordt ondervangen dat onder
de WAHV geen hogere of andersoortige sancties kunnen worden opgelegd.”27

Via vergelijking van het kentekenregister met het CRWAM-register is eenvoudig na
te gaan of een motorrijtuig is verzekerd. De WAHV-boete bedraagt C= 400 voor dit
feit.

In de praktijk doen zich juist bij deze nieuwe Mulderfeiten problemen voor bij
burgers die hun auto bij de RDW niet van hun naam afkrijgen bij die situaties waarin
– ooit – iets is misgegaan bij het afmelden van het motorrijtuig. Dijkstra beschrijft
in zijn eerdergenoemde artikel enkele van dit soort schrijnende gevallen.28 Als een
voertuig onklaar is, er iets misgegaan is bij het vrijwaringsbewijs en in het kenteken-
register het motorrijtuig nog steeds op naam van de burger staat, blijven de boetes
maar komen.

e. Administratief beroep bij de officier van justitie

De burger die van de officier van justitie geen gelijk krijgt in zijn beroep kan naar
de kantonrechter, maar dan moet hij eerst zekerheid stellen tot het bedrag van de
initiële boete. Voordat de officier de zaken instuurt naar de kantonrechter, heeft hij
sinds 1997 de gelegenheid om eerst nogmaals naar het beroepschrift te kijken. In 2007
werd in meer dan 30% (! MB) van de bij de kantonrechter ingestelde beroepen alsnog
door de officier van justitie vernietigd. In 2009 was dit in 24,5%.29 De vraag rijst

26 Bij wet van 31 maart 2011, Stb. 170; Kamerstukken 32 438.
27 Kamerstukken II 2009/10, 32 438, nr. 3, p. 4.
28 Dijkstra, a.w., p. 103-105.
29 Cijfers van het CJIB, zie M. Barels, Hoofdlijnen van de wet Mulder, Deventer: Kluwer 2009, 4e

druk, p. 53.
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meteen of dit niet eerder had gekund, en niet pas nadat de burger eerst – na zeker-
heidstelling – naar de kantonrechter is gegaan.

In zijn bijdrage in de Vellinga-bundel plaatst A. Dijkstra een aantal kritische noten
bij de WAHV.30 Deze auteur heeft geruime tijd deel uitgemaakt van de kamer die
WAHV-zaken berecht bij het gerechtshof Leeuwarden en hij heeft dus enorm veel
zaken zien voorbijkomen. Hij spreekt zijn grote zorg uit over het functioneren van
de CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie), sinds 2005 een landelijke dienst
van het Openbaar Ministerie belast met het behandelen van beroepen en bezwaren
inzake de WAHV. De beroepschriften worden behandeld door administratief juridisch
medewerkers. Voor een groot deel van de beroepen, de standaardzaken, voldoet deze
dienst wel, zeker waar het gaat om beroepschriften die zijn gebaseerd op vanaf internet
gedownloade voorgedrukte beroepschriften. Maar de behandeling van de beroepen
door de CVOM schiet zijn inziens ernstig tekort als het gaat om de zaken waarbij
vragen zijn ten aanzien van de vaststelling van de gedraging of bij de betrokkenen
die zich naar aanleiding van de sanctie willen laten horen. Dan wreekt zich het gebruik
van standaardoverwegingen, het lijkt ook alsof niet op de concrete casus wordt
ingegaan. De door hem besproken voorbeelden zijn zeer treffend.

Hij signaleert dat de efficiency voorop staat, de CVOM is er voor het snel en
correct en tegen zo laag mogelijke kosten afhandelen van standaardzaken. Zijn pleidooi
om de CVOM te versterken met beoordelaars voor zaken die niet standaard zijn, kan
ik zeker onderschrijven. Het belang van een goede rechtsgang in een administratief
beroep is groot. Anders dan de doorlooptijden en de besparingen op kosten zou van
die afdeling de inhoudelijke kwaliteit van de beslissingen het belangrijkste meetpunt
moeten zijn, aldus Dijkstra.

Al eerder heeft de kantonrechter te Bergen op Zoom zich kritisch uitgelaten over de
wijze waarop de CVOM met de beroepen omgaat. “De officier van justitie bedient
zich van standaardformuleringen die onvoldoende recht doen aan de individuele zaak.
(...) Dat bij de incasso van dit soort sancties wordt gestreefd naar efficiency/doelmatig-
heid valt te begrijpen, maar dit mag niet leiden tot afbreuk van de rechten van een
burger in een individuele procedures”, aldus de kantonrechter.31 Het voert te ver
deze beslissingen hier te bespreken, maar de beschreven situaties zijn zeer schrijnend.

Naar aanleiding van Kamervragen over de door de kantonrechter beschreven
problemen bij gijzeling heeft de Minister van Justitie en Veiligheid toegezegd dat
het CJIB vaker termijnbetaling moet toestaan voor schrijnende gevallen, mensen die
wel willen maar niet kunnen betalen.32

30 Dijkstra, a.w., p. 107.
31 Verschillende uitspraken, gepubliceerd in VR 2013, 4; VR 2013, 19; VR 2013, 20 en VR 2013, 21.
32 Kamerstukken II 2012/13, nr. 3145 en brief aan Tweede Kamer van 1 juli 2014.
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4 Een WAHV-gedraging

Het materiële verkeersrecht is niet altijd eenvoudig.
Onderstaand bord staat in de Ooijpolder, een prachtig natuurgebied vlakbij Nijmegen.
Voor wie is de toegang verboden?
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De weggebruiker die voor dit bord komt te staan moet flink nadenken. Degene die
de Nederlandse taal niet machtig is kan hier niets van begrijpen.

Het witte bord met een rode rand (C2) betekent: “gesloten in beide richtingen
voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.”33 Door middel
van een onderbord kan een uitzondering worden gemaakt op het verbodsbord (art.
67 RVV 1990).34

Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan verkeerstekens die een gebod
of verbod inhouden (art. 62 RVV 1990). Overtreding van dit verbod is een strafbaar
feit (art. 92 lid 1 RVV 1990). Overtreding is echter ook in de Bijlage bij de WAHV
opgenomen, dus het is een Mulderfeit.35

Bij getoond bord is het hier mijns inziens niet helemaal goed gegaan met het onder-
bord. Op het onderbord moet immers een uitzondering worden gemaakt op het hoofd-
verbodsbord.
1. Vee is uitgezonderd. Dit is merkwaardig, want volgens de tekst behorend bij het

verbodsbord is ‘vee’ geen zelfstandige groep. Het verbodsbord is immers gericht
tot ‘geleiders van rij- of trekdieren of vee’. Vee kan ook niet lezen.

2. Alle voertuigen zijn uitgezonderd (dus met een auto, fiets mag je er toch in),
behalve bespannen wagens. Dus met een onbespannen wagen mag men er wel
in.

Eigenlijk is het wel handig dat op het bord onder het onderbord (is dit ook een
onderbord?) wordt uitgelegd wie er nu niet op deze weg mogen (en dus voor wie
toegang is verboden): te weten ”ruiters en geleiders van rij-of trekdieren, maar ook
koetsen, sulky’s etc”.

Verder worden volgens het onderste bord (is dit ook een onderbord (?)) voetgan-
gers, skeelers e.d. geacht door het klaphek te gaan. Men bedoelt waarschijnlijk
‘skeeleraars’. Nu zijn mensen met skeelers aan voor de wet gewoon voetgangers, dus
het apart noemen van de ‘skeelers’ is dan ook strikt genomen overbodig.36 Maar
heeft dit laatste onderbord nog iets met het verbodsbord te maken?

Zo eenvoudig zijn ze niet altijd, de WAHV-overtredingen!

33 Bijlage 1 bij het RVV 1990, bord C2.
34 bijvoorbeeld: uitgezonderd bestemmingsverkeer, of ‘geldt alleen tussen 9-14 uur’.
35 Feiten 550a en 550b. een weg gebruiken kost tussen de 35 en 90 euro, een weggedeelte bestemd

voor aangewezen categoriën gebruiken kost tussen 55 (fietser) en 140 euro (automobilist)
36 Zie Rijksoverheid.nl, Step, motorstep en skeelers, Bijzondere voertuigen. Overigens was GJMC

toen hij bij de KUN werkte enige tijd een verwoed skeeleraar (eerst zonder, later met helm).
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5 Ten slotte

Ruim twintig jaar na de invoering van de WAHV kan worden geconstateerd dat een
groot deel van de verkeersovertredingen administratiefrechtelijk wordt afgedaan. In
die periode zijn de boetes verhoogd, het aantal en de soort overtredingen zijn uitge-
breid. De automatisering is ingetreden, diverse gedragingen worden nu op geautomati-
seerde wijze vastgesteld. Bijna 90% van de gedragingen wordt op kenteken bekeurd.
Efficiency staat voorop.

De burger moet inmiddels zelf bijdragen aan de kosten voor het opleggen en innen
van ‘zijn’ boete. De wettelijke verhogingen voor niet directe betaling van de onherroe-
pelijke boetes zijn opgetrokken tot 25 en 50 procent.

Tegen de oplegging van de administratieve sanctie kan de betrokkene beroep instellen
bij de officier van justitie in het arrondissement waar de gedraging is verricht (art. 6
WAHV). Sinds 2005 wordt de afhandeling van deze beroepen landelijk gedaan door
de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) in Utrecht. Dat is vast en zeker
efficient. Maar hiervoor is beschreven dat er in de regel geen officier van justitie aan
te pas komt en dat de CVOM in zaken waarin iets meer aan de hand is dan de
standaardgevallen niet naar behoren functioneert. Dit is niet goed.

Het evenwicht tussen de efficiency en de rechtsbescherming is naar mijn idee uit
balans geraakt. Het Openbaar Ministerie zou de taak van beroepsinstantie veel beter
moeten uitvoeren. De uitbreiding van de overtredingen en de verhoging van de boetes
zijn forser dan de wetgever destijds met de WAHV beoogde. Het gaat al lang niet
meer om ‘lichte overtredingen die eenvoudig zijn vast te stellen en waarover niet veel
discussie kan ontstaan tussen de burger en de agent’. De boetes zijn hoog. Gaandeweg
komt ook de verhouding met de strafrechtelijke afdoening van verkeersovertredingen
en zelfs misdrijven onder druk te staan.

De wetgever heeft vooral veel oog voor de efficiency. Op 1 september 2014 treedt
in werking de Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen, op basis
waarvan opsporingsambtenaren veelvoorkomende overtredingen, zoals foutparkeren,
op straat digitaal kunnen handhaven.37 De ambtenaar handhaaft met behulp van een
handcomputer (PDA), zonder dat aan de betrokkene een papieren bon wordt verstrekt
of op het voertuig wordt achtergelaten. De wet beoogt de administratieve lastendruk
bij de politie te verminderen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel zijn diverse
bezwaren geuit tegen het achterwege laten van de kennisgeving, niet alleen in de
Kamer maar ook al eerder door de Raad voor de Rechtspraak en door de Raad van
State. Als de kentekenhouder niet weet dat hij is bekeurd en hij komt daar pas achter
als hij de beschikking thuis krijgt, kan hij zich minder goed verweren. Uiteindelijk

37 Wet van 2 juli 2014, Stb. 2014, 255.
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is toegezegd dat de politie een soort standaardkennisgeving op het motorvoertuig kan
achterlaten, met de melding dat een proces-verbaal is opgemaakt. Het is echter niet
de bedoeling dat daarop allerlei gegevens worden ingevuld, want dan is er dubbel
werk voor de agent en er is kans op fouten. Dus pas na lang aandringen komt men
de burger enigszins tegemoet.

In de nabije (?) toekomst zullen vermoedelijk zelfrijdende auto’s aan het verkeer gaan
deelnemen.38 Zijn verkeersovertredingen dan ook van de baan? En zo nee, wie betaalt
de boete als de zelfrijdende auto een overtreding pleegt? De tijd zal het leren.

38 Brief van 16 juni 2014 van de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de Kamer over grootschalige
testen voor zelfrijdende auto’s.
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