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Tijd voor een
nieuw kantoor

U kent helaas net als ik 
de bekende paars/witte 
enveloppen van het cJIB 
uit Leeuwarden. Het zal 
u zijn opgevallen dat op 
de verkeersboete, die 
vaak al niet mals is, altijd 
administratieve kosten 
in rekening gebracht van 
6 euro. tegen die laatste 
kosten kan geen beroep 
worden ingesteld, zo valt dan te lezen. 

een beboete hoogleraar besloot het niet te ac-
cepteren. De hoogleraar lokte een procedure uit 
en betaalde de extra kosten niet.  De hoogleraar 
ontving na wat aanmaningen uiteindelijk een 
dwangbevel, zodat hij daarmee naar de rechter 
kon stappen. 

De rechter in Amsterdam gaf hem gelijk. vol-
gens de rechter waren deze administratiekos-
ten “geen tegenprestatie voor een door de overheid 
geleverde prestatie en evenmin een vorm van belas-
tingheffing op bepaalde gedragingen om bij te dragen 
aan financiering van de algemene overheidstaken”. 
Uitgangspunt was, aldus de kantonrechter, dat 
kosten voor handhaving van wettelijke bepalin-
gen waaraan een straf is verbonden voor reke-
ning van de Staat komen. 

Helaas ging het openbaar Ministerie in hoger 
beroep. Door de hoogleraar werd bij het Ge-
rechtshof onder meer aangevoerd dat hij in feite 
twee maal werd gestraft. naast de verkeers-
boete moest hij net als alle andere verkeers-
deelnemers immers ook nog opdraaien voor de 
administratiekosten.

Dit was een zaak die ergens over ging. voor uw 
beeldvorming: vorig jaar werden er 9,7 miljoen 
boetes uitgedeeld. Dat zou dan dus neer moeten 

komen op een krappe 60 
miljoen euro per jaar aan 
administratiekosten voor 
de schatkist. De werke-
lijke kosten voor deze 
goeddeels volledig geau-
tomatiseerde processen 
zullen een heel stuk lager 
zijn. er zijn bedrijven die 
minder winst maken. 
Kortom: een zeer winst-

gevende activiteit voor de overheid.

Deze week kwam het oordeel van het Ge-
rechtshof.  De rechter in hoger beroep had de 
toelichtende teksten op de wet aandachtig door-
genomen en meende aan de hand daarvan dat 
de wet zich niet tegen verzet tegen het doorbere-
kenen van administratiekosten van geldboetes.  
Daarnaast overwoog het Gerechtshof “dat de 
betrokkene (de hoogleraar) het in rekening brengen 
van administratiekosten kennelijk als een (zelfstan-
dige) straf ervaart, maakt dit niet anders”. om kort 
te zijn: gewoon dokken dus.  

Wij staan aan de vooravond van de nodige 
bezuinigingen. Ik zie ineens tal van mogelijk-
heden om onderwijs, gezondheidszorg en hy-
potheekaftrek te ontzien. Wat zouden de extra 
kosten zijn van een boete wegens een honden-
drol op het trottoir? Is 6 euro niet wat mager 
voor wildplassen? Wellicht de wetgeving aan-
passen om de administratiekosten van een op-
gelegde gevangenisstraf door te berekenen?  

De overheid vraagt u (extra) boete te doen voor 
haar eigen zonde: een te hoog opgelopen staats-
schuld. U moet dus extra boeten voor de schuld 
van een ander. Het moet niet nog gekker wor-
den.
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