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20329 Administratiefrechtelijke afdoening van inbreu-
ken op bepaalde verkeersvoorschriften (Wet 
administratiefrechtelijke handhaving verkeers-
voorschriften) 

O O R S P R O N K E L I J K E T E K S T V A N H E T V O O R S T E L V A N W E T EN 
V A N DE M E M O R I E V A N T O E L I C H T I N G , Z O A L S V O O R G E L E G D 
A A N DE R A A D V A N S T A T E EN V O O R Z O V E R N A D I E N G E W I J Z I G D 

I. V O O R S T E L V A N W E T 

Artikel 2, derde lid 
3. Voor elke gedraging bepaalt de 

in het eerste lid bedoelde bijlage het 
aan de Staat te betalen bedrag. Dit 
bedrag 

Artikel 2, vijfde lid 
5. De in het eerste lid bedoelde 

bijlage kan bij algemene maatregel 
van bestuur worden gewijzigd. Na de 
plaatsing van de algemene maatregel 
van bestuur in het Staatsblad wordt 
een voorstel van wet tot goedkeuring 
van de wijzigingen binnen zes 
maanden bij de Staten-Generaal 
ingediend. Indien het voorstel wordt 
ingetrokken of indien een van beide 
kamers der Staten-Generaal tot 
niet-aanneming van het voorstel 
besluit, worden de wijzigingen 
onverwijld ongedaan gemaakt. 

Artikel 3, derde lid, derde volzin, 
ontbrak. 

Artikel 3, vierde lid, ontbrak. 

Artikel 3, vijfde lid 
5. Bij of krachtens algemene 

maatregel van bestuur worden 
voorschriften gegeven met betrekking 
tot de wijze van betaling van de 
administratieve sanctie alsmede de 
verantwoording van de ontvangen 
geldbedragen. 

Artikel 4 , tweede l id, tweede volzin 
Weigering om de beschikking in 

ontvangst te nemen, wordt gelijkge-
steld met overhandiging. 

Artikel 4, tweede lid, derde volzin 
De woorden «binnen drie maanden 

nadat de gedraging heeft plaatsge-
vonden» ontbraken. 

Artikel 4, derde lid, aanhef 
3. De beschikking vermeldt de 

bevoegdheid 

Artikel 4, derde lid, tweede volzin 
Tevens vermeldt de beschikking de 

verhogingen die krachtens artikel 17, 
tweede lid, en artikel 19 op de 
administratieve sanctie vallen, indien 
deze niet t i jdig wordt voldaan. 

Artikel 5, laatste volzin 
Daarbij wordt hij gewezen op het 

bepaalde in artikel 8. 

Artikel 6, eerste lid, aanhef 
1. Tegen de oplegging van de 

administratieve sanctie kan ieder die 
daardoor rechtstreeks in zijn belang 
wordt getroffen 

Artikel 6, tweede lid, tweede volzin, 
aanhef 

Het beroepschrift vermeldt de 
naam van de belanghebbende, 

Artikel 7, eerste l id, aanhef 
1. De officier van justitie beslist zo 

spoedig mogelijk op het beroep, na 
de belanghebbende 

Artikel 7, eerste l id, tweede volzin 
Indien hij bevindt dat degene tot 

wie de beschikking is gericht, de 
gestelde gedraging niet heeft 
verricht, vernietigt hij de beschikking. 

Artikel 7, derde l id, eerste volzin 
3. De officier van justitie geeft van 

zijn beslissing, die met redenen is 
omkleed, schriftelijk kennis aan de 
belanghebbende. 

Artikel 8, eerste volzin 
Indien, in het geval van artikel 5, 

degene op wiens naam het kenteken 
in het kentekenregister is ingeschre-
ven, aannemelijk maakt dat tegen zijn 
wi l dooreen ander van het motorri j tuig 
gebruik is gemaakt en dat hij dit 
gebruik redelijkerwijs niet heeft 
kunnen voorkomen, dan wel dat hij 
een vrijwaringsbewijs, bedoeld in 
artikel 1 van het Reglement kenteken-
registratie (Stb. 1974, 547), kan 
tonen waaruit blijkt dat hij ten ti jde 
van de gedraging geen eigenaar of 
houder meer was van het betrokken 
motorri j tuig, vernietigt de officier van 
justitie de beschikking. 

Artikel 9, tweede lid, onderdelen a 
en b, aanhef 
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2. Het beroep kan worden ingesteld 
ter zake dat: 
a. de in de beschikking vermelde 
gedraging niet heeft plaatsgevonden; 
b. de officier van justitie had moeten 
beslissen dat de omstandigheden 
waaronoer de gearaging heeft 
plaatsgevonden, het opleggen van 
een administratieve sanctie niet 
konden billijken 

Artikel 11 
1. Het beroepschrift wordt door de 

kantonrechter niet in behandeling 
genomen, dan nadat de belangheb-
bende die het oeroep heeft ingesteld 
en aan wie de aaministratieve sanctie 
is opgelegd, zekerheid heeft gesteld 
voor de betaling van die sanctie. De 
zekerheidstelling door de belangheb-
bende gescniedt ter griffie van het 
kantongerecht door middel van 
beschikbaarstelling van geldswaarden 
tot het beloop van de administratieve 
sanctie. Blijft zekerheidstelling 
binnen veertien dagen na de dag van 
ontvangst van het in artikel 9, eerste 
lid, bedoelde beroepschrift achterwe-
ge, dan wordt de belanghebbende 
niet-ontvankelijk verklaard. 

2. Alle op een beroepschrift 
betrekking hebbende stukken 
worden, nadat zekerheidstelling heeft 
plaatsgevonaen, nedergelegd ter 
griffie van het kantongerecht. Hiervan 
wordt door de griffier mededeling 
gedaan aan de belanghebbende. De 
belanghebbende of zijn gemachtigde 
kan, binnen een door de kantonrechter 
bepaalde en aan nem door de griffier 
medegedeelde termijn, deze stukken 
inzien en aaarvan afschriften of 
uittreksels vragen. Op de voor de 
verstrekking van afschriften en 
uittreksels aan de belanghebbende of 
zijn gemachtigde in rekening te 
brengen vergoedingen is het ter zake 
bepaalde bij of krachtens de Wet 
tarieven in burgerlijke zaken (Stb. 
1 960, 541) van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 12, eerste en tweede lid 
1. De kantonrechter stelt, alvorens 

te beslissen, de belanghebbende die 
het beroep heeft ingesteld en de 
officier van justitie in de gelegenheid 
om op een door de kantonrechter 
bepaalde dag en uur op een openbare 
terechtzitt ing hun zienswijze nader 
toe te lichten. Zij worden daartoe 
door de griffier opgeroepen. De 
oproep aan de belanghebbende 
wordt gericht aan het in het beroep-
schrift vermelde adres. 

2. De belanghebbende kan zich ter 
terechtzitt ing doen bijstaan of doen 

vertegenwoordigen door een 
advocaat of door een daartoe 
schriftelijk door hem gemachtigde. 

Artikel 13, derde lid, derde volzin 
Afschrift van de aantekening van 

de beslissing wordt aan de belangheb-
bende en de officier van justitie 
toegezonden. 

Artikel 14, eerste en derde lid 
In plaats van «degene» werd 

gesproken over: de belanghebbende 

Artikel 14, vijfde lid 
5. De artikelen 21 tot en met 26 

van de Wet administratieve recht-
spraak belastingzaken (Stb. 1956, 
323) zijn van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat 
telkens in plaats van gerechtshof 
moet worden gelezen: kantongerecht. 

De artikelen 21 tot en met 36 waren 
oorspronkelijk genummerd: 15 tot en 
met 30. 

De artikelen 15 tot en met 20 
ontbraken. 

Artikel 22, tweede lid, ontbrak. 

Artikel 23, eerste lid 
1. Uiterlijk veertien dagen nadat 

een beschikking waarbij een admini-
stratieve sanctie is opgelegd, 
onherroepelijk is geworden, wordt de 
administratieve sanctie voldaan. 

Artikel 24 
Degene aan wie een administratieve 

sanctie is opgelegd, is tot betaling 
van het verhoogde bedrag verplicht 
binnen de termijn, door de officier 
van justitie gesteld bij de aanmaning 
die door hem over de gewone post 
wordt toegezonden. 

Artikel 25, eerste lid 
De woorden «en de inkomsten en 

het vermogen» ontbraken. 

Artikel 25, tweede en derde lid, 
ontbraken. 

Artikel 28, eerste lid 
Aanhef: ... uiterlijk drie jaar nadat 

de in artikel 4 bedoelde beschikking 
gegeven is ... 

Onderdeel b: 
b. ontneming van het rijbewijs ... 

Artikel 30, eerste lid, aanhef 
1. Degene tot ontneming 

Artikel II 
Onderdeel A, artikel 32, derde lid 

WVW, aanhef 

3. Het is degene, wiens rijbewijs 
krachtens de Wet administratiefrech-
telijke handhaving verkeersvoorschrif-
ten is ingenomen, 

Artikel II, Onderdeel B, punt 2 
2. Toegevoegd wordt een tweede 

lid, luidende: 
2. De gedragingen die zijn 

omschreven in de bijlage bedoeld in 
artikel 2 van de Wet administratief-
rechtelijke handhaving verkeersvoor-
schriften. 

Artikel IV, punt 1 
2. De gedragingen die zijn 

omschreven in de bijlage bedoeld in 
artikel 2 van de Wet administratief-
rechtelijke handhaving verkeersvoor-
schriften. 

Artikel V, punt 2 
2. De gedragingen die zijn 

omschreven in de bijlage bedoeld in 
artikel 2 van de Wet administratief-
rechtelijke handhaving verkeersvoor-
schriften. 

Artikel VI ontbrak. 

Artikel VII ontbrak. 

De tekst van de bijlage bij de wet is 
aangepast naar aanleiding van de 
wijziging van het Besluit politietrans-
actie bij Besluit van 2 juli 1987, Stb. 
3 3 1 . 

I I . M E M O R I E V A N TOELICHTING 

Par. 4, ad I, 11e alinea, ontbrak. 

Par. 4, ad I, 17e alinea, tweede volzin 
Indien ervan wordt uitgegaan dat 

de mededeling van de tweede 
verhoging door middel van BAS 
hetzelfde resultaat zal opleveren, 
zullen ongeveer 300.000 zaken door 
de parketten worden geregistreerd. 

Overal waar in dit onderdeel van 
deze paragraaf werd gesproken over 
«belanghebbende», is deze aandui-
ding vervangen door: betrokkene. 

Par. 4, ad II, 7e alinea, slot 
Met de commissie menen wij dat 

een geringe drempel in de vorm van 
een zekerheidstelling ten belope van 
de administratieve sanctie verenig-
baar is met het recht op toegang tot 
de rechter. Onze argumenten 
hiervoor zijn de volgende. 

De 9e alinea was aanvankelijk 
opgenomen als 8e alinea. 
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Par. 4, ad II, 12e alinea, slot 
Deze gronden zijn ontleend aan de 

in de administratieve rechtspraak 
gebruikelijke gronden, maar dan 
toegespitst op de specifieke vorm 
van administratieve rechtspraak waar 
het in dit wetsontwerp om gaat. De 
eerste van de drie genoemde 
beroepsgronden zal de rechter hopen 
na te gaan of de gestelde inbreuk 
een gedraging is, die wettelijk is 
verboden. In de administratieve 
rechtspraak spreekt men van nagaan 
of er strijd is met een algemeen 
verbindend voorchrift. De tweede 
beroepsgrond luidt: dat de officier 
had moeten beslissen dat de omstan-
digheden waaronder de gedraging 
heeft plaatsgevonden, het opleggen 
van een boete niet konden billijken 
dan wel dat hij, gelet op de omstan-
digheden, waarin de berokkene 
verkeert, een lager bedrag van de 
boete had moeten vaststellen. 
Daarmee is aangegeven dat de 
rechter de beslissing van de officier 
van justitie volledig kan toetsen. 

Par. 4 , ad II, 14e alinea, aanhef 
Resumerend: de rechter heeft een 

volledige toetsingsbevoegdheid ten 
aanzien van de vragen of de gestelde 
inbreuk een gedraging is, die 
wettelijk verboden is; 

Par. 5, 3e alinea 
De verwijzing naar de wijziging van 

2 juli 1987 van het Besluit politietrans-
actie ontbrak. Ook de volzin 
verderop in deze alinea: «Zo zijn op 
de lijst niet opgenomen feiten 
waaruit roekeloosheid blijkt», 
ontbrak. 

Par. 5, 6e alinea, ontbrak. 

Par. 5, 7e en 8e alinea 
Tegen deze opzet die dezelfde is 

als welke de commissie voorstelde, is 
als bezwaar ingebracht dat niet 
duidelijk zou zijn of er nog sprake kan 
zijn van een administratiefrechtelijke 
afdoening in gevallen, waarin een 
lichte gedraging samenloopt met een 
ernstiger overtreding. De commissie 
heeft dit probleem onderkend en 
dienaangaande een beschouwing 
opgenomen op blz. 36 onderaan van 
haar rapport. 

In dit wetsvoorstel wordt, in 
navolging van hetgeen de commissie 
heeft voorgesteld, gekozen voor een 
strikte scheiding tussen de admini-
stratiefrechtelijke en de strafrechtelij-
ke afdoening in het belang van de 
doorzichtigheid van het voorgestelde 
stelsel. Bovenbedoeld geval van 

samenloop betreft bij voorbeeld het 
rijden door rood licht, gevolgd door 
een aanrijding. In de toekomst zal de 
politie-ambtenaar kunnen afzien van 
het uitreiken van een beschikking in 
verband met de eerste gedraging en 
proces-verbaal wegens het veroorza-
ken van een aanrijding kunnen 
opmaken. Het openbaar ministerie 
zal niet meer, zoals thans veelal 
geschiedt, de lichtere gedraging 
subsidiair ten laste kunnen leggen. In 
het hier bedoelde geval kan de 
politie-ambtenaar ook besluiten een 
beschikking uit te reiken voor de 
lichte gedraging. Wij zien praktisch 
geen verschil met de situatie zoals 
die zich thans onder vigeur van het 
Besluit politietransactie - in theorie -
zou kunnen voordoen namelijk dat de 
politie-ambtenaar een transactie-aan-
bod doet dat aanvaard wordt en 
daarenboven een proces-verbaal 
opmaakt. De huidige praktijk leert dat 
deze situatie zich niet voordoet, 
reden waarom wij het hier besproken 
bezwaar niet kunnen delen. 

Par. 5, 9e alinea, ontbrak. 

Par. 5, 12e alinea, ontbrak. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 2 
De 7e en 8e alinea luidden: 
Het vierde lid bevat een regeling 

met betrekking tot de mogelijkheid 
aan personen, die de leeftijd van 
zestien jaren nog niet hebben 
bereikt, een administratieve sanctie 
op te leggen. Het huidige Besluit 
politietransactie sluit uit dat ten 
aanzien van deze personen de 
transactiebevoegdheid wordt 
uitgeoefend met betrekking tot de 
strafbare feiten waarop het besluit 
betrekking heeft. Er is geen goede 
reden dit systeem te handhaven 
onder vigeur van de nieuwe wettelijke 
regeling. De hier bedoelde jongeren 
in de leeftijdscategorie van twaalf tot 
zestien jaar nemen in groten getale 
dagelijks per fiets aan het verkeer 
deel. Er is dan ook niets op tegen om 
de vereenvoudigde wijze van 
afdoening, waarin het wetsvoorstel 
voorziet, te laten gelden voor 
gedragingen in het verkeer van deze 
jongeren. Oplegging van een hoger 
boetebedrag dan tweehonderdenvijf-
tig gulden per gedraging is op grond 
van het vierde lid voor categorie 
jeugdigen echter niet mogelijk. 

In het vijfde lid is een regeling 
opgenomen omtrent de mogelijke 
wijziging van de in het eerste lid 

bedoelde bijlage met gedragingen, 
welke onder het bereid van dit 
wetsvoorstel vallen. Op het terrein 
van de wegenverkeerswetgeving is 
het nodig om in voorkomende 
gevallen op een snelle wijze te 
komen tot wijziging van bestaande 
voorschriften. De regeling in dit lid, 
inhoudend dat wijziging van de 
bijlage bij algemene maatregel van 
bestuur mogelijk is, sluit hierbij aan. 
Wel is voorzien in de indiening bij de 
Staten-Generaal binnen een half jaar 
van een wetsvoorstel, houdende de 
goedkeuring van de aangebrachte 
wijzigingen. Deze constructie achten 
wij om de volgende reden nodig. De 
bijlage bij de wet zal, na aanvaarding 
van het wetsontwerp, onderdeel 
uitmaken van het besluit van de 
formele wetgever tot vaststelling van 
die wet. Slechts de wetgever in 
formele zin kan de bijlage in de 
toekomst wijzigen. Denkbaar is dat 
wijziging door een lagere wetgever 
van krachtens de Wegenverkeerswet 
gegeven voorschriften zal nopen tot 
wijziging van de bijlage. Deze laatste 
wijziging moet zo mogelijk tegelijker-
tijd geschieden, hetgeen bij algemene 
maatregel van bestuur kan geschie-
den. De wetsprocedure neemt nu 
eenmaal meer tijd in beslag. 

Artikel 3 
De passage aan het slot van de 2e 

alinea (In dit verband ....) ontbrak. 

De 3e alinea luidde: 
Het ligt voor de hand om de 

verantwoordelijkheid voor het 
optreden van de politie-ambtenaar 
bij de officier van justitie te leggen, 
daar bij het houden van toezicht niet 
van te voren te bepalen valt van 
welke aard (ernstig of niet) de te 
constateren inbreuk zullen zijn. Een 
tweede argument om het openbaar 
ministerie verantwoordelijk te laten 
zijn voor het optreden van de politie, 
betreft de omstandigheid dat zij het 
best in staat is om toe te zien op de 
eenheid van rechtstoepassing. 

De 8e alinea ontbrak. 

De twee laatste volzinnen van de 
9e alinea ontbraken 

Het slot van de 10e alinea luidde: 
Ook de regeling van betaling van 

de administratieve boete zal bij of 
krachtens algemene maatregel van 
bestuur geschieden. Het gaat hier 
om uitvoeringsvoorschriften van 
technische aard, welke in het 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1 9 8 7 - 1 9 8 8 , 20 329 , A 3 



wetsvoorstel zelf geen plaats 
behoeven te krijgen. 

Artikel 4 
In de 3e aline, derde volzin, 

ontbraken de woorden: «binnen drie 
maanden nadat de gedraging heeft 
plaatsgevonden». 

De zesde volzin van de 3e alinea 
luidde: 

De weigering om de beschikking in 
ontvangst te nemen, waardoor 
aanbieding niet mogelijk is, wordt 
met de overhandiging gelijk gesteld. 

De laatste volzin van de 3e alinea 
ontbrak. 
Artikel 5 

De 3e alinea ontbrak. 
Artikel 6 

De derde volzin van de 1e alinea 
luidde: 

Eerder in deze memorie van 
toelichting zijn de redenen uiteen-
gezet waarom het openbaar ministerie 
verantwoordeli jk dient te zijn voor het 
optreden van de toezichthoudende 
ambtenaren. 

De vierde volzin van de 2e alinea 
luidde: 

Degene die het beroep heeft 
ingesteld, zal aan de hand van feiten 
en omstandigheden moeten aantonen 
dat aannemelijk is dat hij de gedra-
ging, zoals omschreven in de 
beschikking en waarvoor hem een 
adminstratieve sanctie is opgelegd, 
niet heeft verricht. 

Het slot van de 2e alinea luidde: 
Door het gebruik van de terminolo-

gie 'ieder die rechtstreeks in zijn 
belang is getroffen' in artikel 6 wordt 
aangegeven dat dit een ander kan 
zijn dan degene tot wie de beschikking 
is gericht, bij voorbeeld een benadeel-
de die meent dat de gedraging ten 
onrechte als een niet-strafbare 
inbreuk is aangemerkt. De vaststelling 
door de officier van justitie van dit 
laatste kan voor hem van belang zijn. 

Artikel 7 
De 2e alinea luidde: 
Zou in dit lid een andere terminolo-

gie dan 'belanghebbende' zijn 
gebezigd, dan zou tegen de beslissing 
tot oplegging van de administratieve 
sanctie beroep open staan op grond 
van de Wet administratieve recht-
spraak overheidsbeschikkingen (Stb. 
1975, 284). Dit laatste is bij de 
onderhavige regeling niet beoogd. 

Hoofdstuk V. Beroep op het kanton-
gerecht 

De 2e alinea, aanhef, luidde: 
De kantonrechter zal allereerst 

nagaan of de gestelde inbreuk een 
gedraging is, die wetteli jk is verboden. 
Hij kan tot een bevestigend oordeel 
komen nadat hij de beschikking van 
de officier van justitie eventueel heeft 
verbeterd. Vervolgens zal hij moeten 
nagaan of 

De 4e alinea, aanhef, luidde: 
Het bovenstaande toont aan dat de 

kantonrechter een volledige toet-
singsbevoegdheid heeft ten aanzien 
van de vraag of de gestelde inbreuk 
een gedraging is, die wetteli jk 
verboden is; of de gedraging 
inderdaad is verricht; 

Artikel 9, tweede lid 
De vierde volzin luidde: Indien door 

de kantonrechter wordt vastgesteld 
dat er sprake is van een gedraging 
die niet verboden is, vernietigt hij de 
opgelegde beschikking. 

Artikel 1 1 , eerste lid 
De 1e alinea luidde: 
Artikel 11 , eerste lid, bepaalt dat 

de belanghebbende die het beroep 
heeft ingesteld en aan wie de 
administratieve sanctie is opgelegd, 
zekerheid moet stellen dat het 
bedrag van de administratieve 
sanctie te gelegener tijd zal worden 
betaald. De rechtvaardiging voor de 
zekerheidstelling achten wij gelegen 
in het feit dat daarmee alleen 
serieuze klagers bij de kantonrechter 
in beroep zullen komen. Degenen, 
die hedentendage slechts beroep 
plegen in te stellen om daarmee de 
daadwerkelijke inning van de - nu 
nog "Strafrechtelijke geldboete voor 
zich uit te schuiven, zullen door het 
voorgestelde systeem daarvan 
voortaan worden weerhouden. 

De 3e alinea luidde: 
De tekst van artikel 11 , eerste lid, 

sluit uit dat de belanghebbende die 
een ander is dan degene aan wie de 
administratieve boete is opgelegd, 
zekerheid moet stellen. Dit laatste 
spreekt voor zichzelf. 
Hoofdstuk VI. Beroep in cassatie 

De 2e alinea luidde: 
In het eerste lid van artikel 14 

wordt aangegeven wie tot het beroep 
in cassatie gerechtigd zijn; dit zijn de 
belanghebbende die bij het kantonge-
recht beroep heeft ingesteld, 
alsmede de officier van justitie. 

Kortom, degene die door de kanton-
rechter in het ongelijk is gesteld. 
Belanghebbende kan, behalve 
degene tot wie de beschikking is 
gericht, onder omstandigheden ook 
een benadeelde te zijn, zoals eerder 
in deze memorie van toelichting is 
aangegeven, mits hij degene is die 
het beroep bij de kantonrechter 
instelde. Degene die bij het kanton-
gerecht geen partij was, komt niet 
het beroep in cassatie toe. 

Artikel 22 (oorspronkelijk: 16) 
De tweede volzin ontbrak. 

Artikel 23 (oorspronkelijk: 17) 
De 1e alinea luidde: 
In artikel 6 is bepaald dat een ieder 

die daardoor rechtstreeks in zijn 
belang is getroffen, tegen de opleg-
ging van de administratieve sanctie 
binnen dertig dagen na de overhandi-
ging of toezending van de beschikking 
schriftelijk beroep kan instellen bij de 
officier van justitie bij de rechtbank 
binnen het rechtsgebied waar het feit 
is begaan. Maakt de belanghebbende 
geen gebruik van het hem toekomen-
de recht op beroep, dan dient hij 
ingevolge het eerste lid van artikel 17 
binnen veertien dagen na de hierbo-
ven bedoelde dertig dagen de 
administratieve sanctie te voldoen. 
Na zes weken is de opgelegde 
sanctie in beginsel rechtens onaan-
tastbaar geworden. Stelt de belang-
hebbende beroep in bij de officier 
van justit ie, maar gaat hij van diens 
beslissing niet bij het kantongerecht 
in beroep, dan dient de administra-
tieve sanctie uiterlijk veertien dagen 
na het onherroepelijk worden van 
diens beslissing te worden voldaan. 

De 4e en 5e alinea luidden: 
Het voorstel van de commissie om 

de boetebetaling in termijnen toe te 
staan, hebben wij niet overgenomen. 
De problemen die daarmee in de 
huidige praktijk van de inning van 
strafrechtelijke boeten soms blijken 
te bestaan, wegen niet op tegen het 
voordeel voor de betrokkene om de 
boete in termijnen te kunnen betalen, 
gelet op het maximale bedrag van de 
sanctie dat kan worden opgelegd. 

In de tweede lid is een regeling 
vervat betreffende de verhoging van 
het bedrag van de administratieve 
sanctie bij niet-ti jdige betaling. Van 
het percentage van vijfentwintig zal 
naar verwachting een voldoende 
prikkel uitgaan om de administratieve 
sanctie binnen de gestelde termijn te 
voldoen. Voorkomen dient te worden 
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dat ingeval van onherroepelijk 
worden van de administratieve 
sanctie de omslachtige weg van 
terugstorting van de gestelde 
zekerheid dient te worden gevolgd. 
Daarom is bepaald dat bij voldoende 
zekerheidstelling deze in dat geval en 
dat aan de administratieve sanctie 
niet meer behoeft te worden voldaan. 

Artikel 24 (oorspronkelijk: 18) 
De 1e alinea luidde: 
Dit artikel behelst het voorschrift 

dat de verplichting tot betaling van 
het verhoogde bedrag van de 
administratieve sanctie voor degene 
aan wie de sanctie is opgelegd, 
ontstaat op het moment dat de 
officier van justitie over de gewone 
post een aanmaning heeft gezonden. 
Deze aanmaning vermeldt de plaats 
waar, de wijze waarop en de termijn 
waarbinnen de boeten moet worden 
voldaan. Nadere voorschriften 
hieromtrent worden gesteld bij of 
krachtens de in artikel 3, vierde lid, 
bedoelde algemene maatregel van 
bestuur. 

Artikel 25 (oorspronkelijk: 19) 
De 3e en 4e alinea ontbraken. 

Artikel 28 (oorspronkelijk: 22) 
De 1e alinea luidde: 
Indien verhaal op de goederen van 

de betrokkene of op zijn bank- of 
giro-tegoed niet plaatsvindt, kan de 
officier van justitie bij het kantonge-
recht een vordering instellen om te 
worden gemachtigd om per gedraging 
waarvoor een administratieve sanctie 
is opgelegd, de in dit artikel genoemde 
dwangmiddelen toe te passen. Het 
eerste dwangmiddel betreft de 
buitengebruikstelling van het 
voertuig of, indien dit niet wordt 
aangetroffen, van een hem toebeho-
rend soortgelijk voertuig. Met deze 
terminologie wordt beoogd te 
voorkomen dat dit dwangmiddel niet 
zou kunnen worden toegepast op de 
betrokkene, die in de tussentijd een 
ander voertuig heeft aangeschaft. 
Hierbij valt te denken aan het 
wegsiepen van het voertuig of het 
aanbrengen van een wielklem. 

Artikel 33 (oorspronkelijk: 27) 
De tweede alinea ontbrak. 

Artikel II 
De 1e alinea ontbrak. 

Artikel VI ontbrak. 

Artikel VII ontbrak. 


