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Geachte leden van de commissies, 

 

 

Medio januari heeft de minister van Veiligheid en Justitie het rapport van het Interdepartementaal 

Beleidsonderzoek (IBO) Verkeershandhaving naar uw Kamer gestuurd vergezeld van een 

‘beleidsarme’ Kabinetsreactie. In het IBO-rapport wordt een aantal conclusies getrokken en staan 

diverse interessante beleidsvarianten beschreven. In de kabinetsreactie heeft de minister geen 

reactie willen geven op de beleidsvarianten die tot een meer fundamentele stelselwijziging zouden 

leiden. Hij heeft het oordeel hierover aan het nieuwe Kabinet en de nieuwe Tweede Kamer willen 

laten. 

 

Graag willen wij onze reactie geven op de conclusies en de beleidsvarianten uit het IBO-rapport. 

Deze hebben wij verwoord in de bijlage bij deze brief. Wij vragen uw bijzondere aandacht voor drie 

belangrijke onderwerpen die ook in het IBO-rapport aan de orde komen en voor gemeenten van 

groot belang zijn, te weten: 

1. een uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke boa’s openbare ruimte ten 

aanzien van lichtere verkeersovertredingen, inclusief een regeling voor kosten en baten van 

boa’s in één hand; 

2. een wettelijke bevoegdheid voor gemeenten om lichtere verkeersovertredingen door middel 

van een bestuurlijke boete af te doen; 

3. een overheveling van een bedrag van € 300 miljoen per jaar naar het Gemeentefonds voor 

de uitvoering van lokale verkeer- en vervoertaken, waaronder verkeersveiligheid. 
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Uitbreiding mogelijkheden handhaving lichte verkeersovertredingen door gemeentelijke 

handhavers (boa’s en bestuurlijke boete)  

Net zoals op rijksniveau (Veiligheidsagenda tot 2018) is verkeersveiligheid in veel gemeentelijke 

integrale veiligheidsplannen niet of beperkt meegenomen. Veel gemeenten hebben wel een apart 

verkeersveiligheidsplan of een integraal verkeer- en vervoerplan, waarin ook verkeersveiligheid is  

opgenomen. Als het gaat om de handhaving van verkeersveiligheid binnen gemeenten zal in de 

lokale driehoek de afweging moeten plaatsvinden over de inzet van de basisteams van de politie. 

Aangezien er geen oneindig inzetbare politiecapaciteit beschikbaar is, wordt in de driehoek de 

afweging gemaakt waarop de beschikbare capaciteit wordt ingezet. Het gaat dan om  keuzes 

tussen de aanpak van (zware) criminaliteit, zoals mensenhandel, overvallen, berovingen, inbraken, 

drugs, ondermijning, vluchtelingenproblematiek, jihadisme, handhaving van de openbare orde 

(betogingen, demonstraties, evenementen, wedstrijden e.d.) óf verkeershandhaving. De dagelijkse 

praktijk leert dat in dit krachtenspel verkeershandhaving bijna per definitie het kind van de rekening 

is. Dit is in feite al sinds de invoering van Duurzaam Veilig het geval.  

 

Ook een extra inzet van de Teams Verkeer (659 fte’s) biedt naar onze mening geen of onvoldoende 

oplossing voor een structurele verhoging van de verkeershandhaving op lokale wegen in de directe 

woon- en leefomgeving van de burger. Deze teams worden veelal op ad-hoc-basis ingezet bij 

incidentele verkeershandhavingsacties binnen gemeenten. 

 

De VNG is daarom van mening dat gemeenten in het belang van de verkeersveiligheid en ter 

ondersteuning van de politie meer mogelijkheden moeten krijgen om - náást de politie - de 

handhaving van lichtere verkeersovertredingen op lokale wegen op te pakken (zie: IBO-

beleidsvariant 4 op blz. 11 en 62). De VNG wil hiertoe: 

1. een uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke boa’s openbare ruimte ten 

aanzien van lichtere verkeersovertredingen én  

2. de wettelijke bevoegdheid voor gemeenten om lichtere verkeersovertredingen door middel 

van een bestuurlijke boete af te doen.  

 

Wij menen dat gemeenten zelf de keuze moeten kunnen maken of zij gebruik willen maken van de 

eerste of de tweede mogelijkheid. In beide gevallen dient óók de politie verantwoordelijk te blijven 

voor de handhaving van de lichtere verkeersovertredingen. Op deze manier kan naar onze mening 

een échte impuls aan de verkeershandhaving worden gegeven.  

Ten aanzien van de eerste mogelijkheid merken wij op dat het rijk ook moet zorgen voor een 

regeling waarbij kosten en baten voor de inzet van boa's in dezelfde hand komen! Herinvoering van 

de pv-vergoeding zou een mogelijkheid kunnen zijn. Het wordt door gemeenten als zeer 

onrechtvaardig ervaren dat zij alle kosten moeten maken voor de inzet van boa’s, terwijl alle baten 

in de rijkskas verdwijnen.    

 

Kortheidshalve verwijzen wij u naar twee VNG-visiedocumenten die wij u eerder bij brief van 12 mei 

2016 hebben doen toekomen:  

 de VNG-visie Handhaving sterk in de openbare ruimte én  

 de VNG-positionpaper Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte 

verkeersovertredingen (domein 1 Openbare ruimte). 

Zie: https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/openbare-ordebevoegdheden/nieuws/geef-boas-

openbare-ruimte-meer-bevoegdheden. 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/openbare-ordebevoegdheden/nieuws/geef-boas-openbare-ruimte-meer-bevoegdheden
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/openbare-ordebevoegdheden/nieuws/geef-boas-openbare-ruimte-meer-bevoegdheden
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Financiële middelen voor verkeersveiligheid 

In het IBO-rapport wordt terecht geconstateerd dat gemeenten ook als wegbeheerder een 

belangrijke rol hebben bij het veiliger maken van hun wegen en infrastructuur en bij de 

gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. Gemeenten hebben verreweg het meeste aantal 

kilometers weg (ruim 120.000 km) in beheer (provincies: zo’n 7700 km en Rijk: zo’n 5300 km). Het 

is dan ook niet vreemd dat veel van de verkeersongevallen met doden en ernstige gewonden op 

gemeentelijke wegen plaatsvinden.  

 

Het is voor gemeenten een grote opgave om hun gehele wegennet voor álle weggebruikers zo 

verkeersveilig mogelijk te maken en te houden. Bij alle wegreconstructies, aanpak van kruisingen 

van wegen, groot onderhoud van wegen en andere wegwerkzaamheden staat verbetering van de 

verkeersveiligheid altijd zeer prominent op de agenda. Kortom, gemeenten investeren veel in 

verkeersveiligheid voor zover de beschikbare financiële middelen dit toelaten.  

 

Wij vinden het nog steeds een groot gemis voor gemeenten dat het rijk de budgetten voor lokale 

verkeer- en vervoertaken (waaronder verkeersveiligheid) die het rijk indertijd jaarlijks beschikbaar 

stelde via de Brede doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer heeft overgeheveld naar het 

Provinciefonds. In 2013 kregen gemeenten nog een bedrag van ruim € 300 miljoen uit de BDU-pot 

voor de uitvoering van lokale projecten. Dit geld hoort naar onze mening thuis in het 

Gemeentefonds. Zonder dit geld zijn gemeenten niet in staat om een extra bijdrage te leveren aan 

het veiliger maken van hun wegen.  

 

Het verbaast ons dat de minister van Infrastructuur en Milieu via uw Kamer de gemeenten er op 

aanspreekt dat zij meer moeten doen aan verkeersveiligheid, terwijl het rijk de financiële ruimte 

hiervoor aan gemeenten heeft ontnomen.  

 

Slot 

Wij dringen er bij uw Kamer op aan om in het belang van de verkeersveiligheid op de lokale wegen 

de nieuwe bewindslieden van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu op te roepen te 

komen met voorstellen tot: 

1. een uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeentelijke boa’s openbare ruimte ten 

aanzien van lichtere verkeersovertredingen, inclusief een regeling voor kosten en baten van 

boa’s in één hand; 

2. een wettelijke bevoegdheid voor gemeenten om lichtere verkeersovertredingen door middel 

van een bestuurlijke boete af te doen; 

3. een overheveling van een bedrag van € 300 miljoen per jaar naar het Gemeentefonds voor 

de uitvoering van lokale verkeer- en vervoertaken, waaronder verkeersveiligheid. 
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Graag zijn wij bereid onze brief en de genoemde VNG-visiedocumenten nader aan u toe te lichten. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer ECB van de Poel (eugene.vandepoel@vng.nl of 070-

3738422).  

 

Een afschrift van deze brief hebben wij aan beide bewindslieden gestuurd. 

 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

J. Kriens, 

Algemeen Directeur 
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Bijlage 
 
 
VNG-reactie op de conclusies uit het  IBO-rapport Verkeershandhaving 
 
Conclusie 1: De drie E’s worden op dit moment niet optimaal afgewogen 
Al sinds de start van Duurzaam Veilig (eind jaren 90 vorige eeuw) is er een onbalans tussen de 3 E's. 
Enginering (veiliger maken infrastructuur en voertuigen) en Education (gedragsbeïnvloeding door 
voorlichting en educatie) zijn met veel energie en geld van rijk (V&W/IenM) en decentrale 
overheden/wegbeheerders opgepakt. Enforcement (handhaving) is van het begin af aan een 
ondergeschoven kindje geweest en gebleven, waarover helaas geen (harde)  afspraken konden 
worden gemaakt met rijk (VenJ), politie en OM.  
Daarom heeft de VNG indertijd gepleit voor de invoering van een bestuurlijke boete voor lichtere 
verkeersovertredingen, zodat gemeenten dit soort overtredingen zelf zouden kunnen handhaven 
(beleid, uitvoering én handhaving in één hand). De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiertoe 
aanvaard, maar helaas heeft de Eerste Kamer niet ingestemd met het wetsvoorstel. Een van de 
redenen was de invoering van de PV-vergoeding voor de inzet van gemeentelijke boa’s. Deze 
regeling is vanwege bezuinigingen bij het rijk met ingang van 2015 beëindigd. Gevolg is dat 
gemeenten alle kosten voor de inzet van boa’s moeten betalen en dat alle opbrengsten in de rijkskas 
verdwijnen. 
 
De beleidsvariant waarbij de integrale afweging en de regie voor locaties en aantallen flitspalen (rood 
licht en snelheden) en trajectcontroles bij de wegbeheerder worden gelegd spreekt gemeenten aan. 
Nu moeten gemeenten vaak de kosten van de flitspalen betalen en alle opbrengsten verdwijnen in de 
rijkskas. 
 
Conclusie 2: Verkeershandhaving is geen landelijke prioriteit en wordt onvoldoende als een 
keten bekeken 
Net zoals op rijksniveau (Veiligheidsagenda tot 2018) is verkeersveiligheid in veel gemeentelijke 
integrale veiligheidsplannen niet of beperkt meegenomen. Veel  gemeenten hebben wel een apart 
verkeersveiligheidsplan of een integraal verkeer- en vervoerplan, waarin ook verkeersveiligheid is 
opgenomen. 
Als het gaat om de handhaving van verkeersveiligheid zal op lokaal niveau in de lokale driehoek de 
afweging moeten plaatsvinden tussen inzet van de politie voor aanpak van (zware) criminaliteit, zoals 
mensenhandel, illegale hennepteelt, overvallen, berovingen, inbraken, ondermijning, 
vluchtelingenproblematiek, jihadisme, handhaven van de openbare orde (betogingen, demonstraties, 
evenementen, wedstrijden e.d) óf voor verkeershandhaving. In dit krachtenspel verliest 
verkeershandhaving het per definitie. Dit is al sinds invoering Duurzaam Veilig het geval. 
 
De vraag is of een 'stuurgroep verkeersveiligheid' in iedere regio zal werken voor het maken van 
afspraken over verkeershandhaving op lokaal niveau. In zo’n stuurgroep zullen maar enkele 
gemeenten zitten; deze kunnen geen afspraken maken over verkeershandhaving in de andere 
gemeenten (maatwerk nodig). 
 
VNG-inzet: het rijk moet wegbeheerders/gemeenten dus meer mogelijkheden moeten geven om de 
handhaving van lichtere verkeersovertredingen zelf op te pakken (beleidsvariant 4). Óf via uitbreiding 
van de bevoegdheden van boa's (zie VNG-visie handhaving door boa's) óf door invoering van 
bestuurlijke boete (zie VNG-positionpaper over bestuurlijke boete). In het eerste geval zal het rijk ook 
moeten regelen dat de kosten en baten voor de inzet van boa's in dezelfde hand komen! (zie: 
Aanbeveling Cie Rinnooy Kan en de brief van BZK/FIN van juni 2016 over Hervorming gemeentelijk 
belastinggebied). 
 
Passages uit BZK/FIN-brief:  

 
“6) Asymmetrie in handhaving:  
Gemeenten ervaren een asymmetrie in de verkeershandhaving. De kosten van buitengewone 

opsporingsambtenaren (BOA’s) worden gedragen door de gemeenten, terwijl de opbrengsten 
voornamelijk bij het Rijk terechtkomen. Gemeenten wijzen erop dat hierdoor geen prikkel aanwezig 
is voor gemeenten om met BOA’s een optimaal niveau van verkeershandhaving na te streven.  
 
2.4 Vergroten effectiviteit en doelmatigheid gemeentelijk verkeershandhavingsbeleid  
Als vierde bouwsteen kan worden gekeken naar het verkeershandhavingsbeleid binnen gemeenten. 
Gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zijn met name bevoegd boetes uit te 
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schrijven voor foutparkeren en het veroorzaken van overlast. Handhaving op (overige) 

verkeersovertredingen is de verantwoordelijkheid van de politie. De rol van gemeenten ten 

behoeve van de verkeershandhaving zal worden bezien in samenhang met het 
Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) verkeershandhaving en het ongevraagd advies van de 
Raad van State ten aanzien van sanctiestelsels dat op 14 september 2015 openbaar is gemaakt.” 

 
 
Conclusie 3:  Afgelopen jaren veel majeure tegenvallers 
Conclusie 4:  Budgettaire prikkel vraagt om waarborgen 
Conclusie 5:  Betere raming benodigd 
Conclusie 6:  Versterkte gevolgen van de budgettaire prikkel  
 
Conclusies 3 t/m 6 gaan over de begrotingssystematiek op rijksniveau. Er zaten perverse prikkels in 
het systeem dat op rijksniveau werd gehanteerd met de boete-opbrengsten. De dekking van de 
begroting van VenJ was voor een fors deel (ongeveer € 800 mln. per jaar) gebaseerd op de boete-
opbrengsten van verkeersovertredingen. In het geval dat verkeersveiligheidsbeleid succesvol is, 
weggebruikers zich aan de regels houden en de politie minder bonnen uitschrijft, had de minister van 
VenJ een financieel probleem. Lees: een gat in zijn begroting dat hij zelf moest oplossen binnen zijn 
begroting. 
Gevolg: de minister van VenJ had er direct belang bij dat er jaarlijks voldoende bonnen werden 
uitgeschreven door de politie. 
 
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen voor de begroting 2017 is een motie aanvaard om deze 
perverse prikkel uit het systeem te halen. De VNG juicht toe dat het Kabinet de motie inmiddels heeft 
uitgevoerd. Lagere boete-opbrengsten gaan niet meer ten koste van de begroting van VenJ, maar 
dekking hiervan zal voortaan binnen de gehele rijksbegroting moeten worden opgelost. Hogere boete-
opbrengsten komen eveneens ten goede aan de gehele rijksbegroting (zgn. ‘generaal dossier’: zie 
subvariant 3 op blz. 14).  
 
Subvariant 1: Boeteontvangsten digitale handhavingsmiddelen naar wegbeheerders (blz. 13) 
Deze subvariant past (gedeeltelijk) binnen de VNG-visie over  uitbreiding van boa-bevoegdheden, 
bestuurlijke handhaving en het advies van de Commissie Rinnooy Kan (kosten en baten van de 
uitvoering van gemeentelijke taken moeten bij gemeenten terecht komen). Niet duidelijk is waarom dit 
ook niet zou kunnen gelden voor niet-digitale handhaving van lichte verkeersovertredingen door 
gemeentelijke handhavers. Het is een lokale politieke afweging in hoeverre in een bepaald geval 
wordt besloten tot veiliger maken van de infrastructuur (en meer gedragsbeïnvloeding) óf tot extra 
verkeershandhaving óf tot beide.... 
 
Conclusie 7:  Wet Mulder is efficiënt in verwerking grote aantallen verkeersboetes, omdat de 
kentekenhouder aansprakelijk is, maar kan recidive niet aanpakken. 
Gesteld wordt dat aanpak van recidive van kleine verkeersovertredingen (Mulder-feiten) niet zou 
kunnen, omdat handhaving gebeurt op de kentekenhouder (en niet op bestuurder) van een voertuig. 
Via aanpassing van regelgeving  zou het rijk ervoor kunnen kiezen óók bij recidive de kentekenhouder 
aan te spreken (lees: extra te beboeten). Hij is verantwoordelijk voor zijn auto en daarmee ook voor 
een andere bestuurder van zijn auto. De kentekenhouder kan ook in de gelegenheid worden gesteld 
om de naam van de bestuurder door te geven. 
 
Conclusie 8: De subjectieve pakkans bepaalt voor een groot deel de preventieve werking van 
straffen, maar deze kan niet eenvoudig verhoogd worden  
De subjectieve pakkans is inderdaad een heel belangrijk afweging voor een weggebruiker om zich wel 
of niet aan de verkeersregels te houden. De hoogte van een boete heeft veel minder invloed. Als het 
rijk de pakkans en het aantal staande houdingen wil verhogen, dan zal het rijk moeten kiezen: óf extra 
politiecapaciteit beschikbaar stellen óf gemeenten meer mogelijkheden geven voor handhaving van 
lichtere verkeersovertredingen via gemeentelijke boa’s en/of via bestuurlijke boete.  
 
Conclusie 9: Vergroten verkeersveiligheid en verbeteren verkeershandhaving vragen om meer 
inzicht en effectiviteit 
Een goede registratie van verkeersongevallen is en blijft nodig om te komen tot een goed onderbouwd 
en effectief verkeersveiligheidsbeleid door alle gemeenten en andere wegbeheerders. Deze registratie 
verdient extra aandacht, zeker als het om eenzijdige verkeersongevallen gaat.
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