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Verzoekschrift 105/2005, ingediend door David Brenner (Oostenrijkse nationaliteit), 
namens de SPÖ van Salzburg, over de grensoverschrijdende handhaving van boetes 
voor te snel rijden in Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indiener betreurt het dat niet-Oostenrijkse EU-onderdanen Oostenrijkse boetes voor te snel 
rijden kunnen ontlopen. Duitse onderdanen bijvoorbeeld, kunnen niet worden gedwongen om 
in Oostenrijk opgelegde boetes te betalen, aangezien de Duitse wettelijke voorschriften om de 
bestuurder te identificeren een vooraan het voertuig genomen foto als bewijsmateriaal eisen, 
terwijl in Oostenrijk foto’s van de achterkant, die het registratienummer van het voertuig en 
dus de eigenaar ervan vaststellen, als voldoende worden beschouwd. Indiener schat dat 
ongeveer tweederde van de tussen juli en september 2004 op de autoweg van Salzburg 
vastgestelde snelheidsovertredingen door niet-Oostenrijkers werden begaan. Om de veiligheid 
van de weggebruikers, ongeacht hun nationaliteit, te waarborgen, vraagt de indiener analoge 
maatregelen op EU-niveau om ervoor te zorgen dat boetes voor verkeersovertredingen in alle 
lidstaten kunnen worden uitgevoerd.

Informatie

– Op 25 februari 2005 keurde de Raad een kaderbesluit goed over de erkenning en het 
afdwingen in de ene lidstaat van boetes die worden opgelegd voor een overtreding die in 
een andere lidstaat is begaan, en somde 39 overtredingen op, waaronder 
verkeersovertredingen, zoals te snel rijden. Krachtens een vrijstellingsclausule zal de 
Duitse overheid echter nog altijd gerechtigd zijn om in de toekomst een foto te eisen die 
vooraan het voertuig is genomen, om de bestuurder te identificeren.

2. Ontvankelijkheid 
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Ontvankelijk verklaard op 30 juni 2005. 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006 

In het kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning van 
geldelijke sancties1, dat uiterlijk op 22 maart 2007 door de lidstaten ingevoerd moet zijn, is de 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van geldelijke sancties vastgelegd. Deze omvat 
geldelijke sancties vanwege gedrag dat in strijd is met de verkeersregels2, zoals een boete 
voor te hard rijden. 

Dit instrument is gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning, wat betekent dat een 
lidstaat in de meeste gevallen het besluit van een andere lidstaat om een boete op te leggen 
moet erkennen en uitvoeren alsof het haar eigen besluit was. Het kaderbesluit geldt voor 
boetes die voor een strafbaar feit door een rechtbank zijn opgelegd, dan wel door een in 
strafzaken bevoegde rechtbank, dan wel door een andere autoriteit dan een rechtbank als de 
betrokkene de gelegenheid heeft gehad de zaak te doen behandelen door een in strafzaken 
bevoegde rechtbank. 

Volgens het kaderbesluit moeten de lidstaten een in een andere lidstaat opgelegde geldelijke 
sanctie zonder verdere formaliteiten erkennen en ten uitvoer te leggen, tenzij ze zich beroepen 
op een van de in artikel 7 genoemde gronden tot weigering van erkenning. Deze gronden zijn:

• als het certificaat bij het boetebesluit onvolledig is;
• als tegen de persoon al voor dezelfde feiten een besluit is genomen (ne bis in idem);
• als het boetebesluit betrekking heeft op feiten die volgens het recht van de 

uitvoerende staat niet strafbaar zijn, d.w.z. als het beginsel van dubbele strafbaarheid 
geldt;

• als de erkenning verjaard is;
• als het grondgebied een probleem vormt;
• als het recht in immuniteit voorziet;
• als de persoon vanwege zijn leeftijd strafrechtelijk niet verantwoordelijk kan worden 

gesteld;
• als een besluit in absentia werd genomen;
• als de geldboete minder dan 70 euro bedraagt. 

De mogelijkheid om het boetebesluit niet te erkennen op grond van het feit dat het niet aan het 
criterium van dubbele strafbaarheid voldoet, geldt niet voor verkeersovertredingen (en de 
andere overtredingen in artikel 5, lid 1 van het kaderbesluit). Met andere woorden, de 
uitvoerende lidstaat heeft niet het recht de geldelijke sanctie te weigeren noch deze niet uit te 
voeren op grond van het feit dat het gedrag dat tot de geldboete heeft geleid, geen overtreding 
vormt volgens de nationale wet van de staat. 

Er dient echter te worden opgemerkt dat het kaderbesluit geldelijke sancties in het algemeen 
betreft en niet in hoofdzaak gericht is op boetes zoals de commissie 
wegverkeersovertredingen die heeft vastgelegd.

  
1 2005/214/JBZ van 24 februari 2005 (PB L 76 van 22.03.2005 blz. 16-30).
2 Zie artikel 5(1) van het kaderbesluit 
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De Commissie is zich ervan bewust dat het gebrek aan een alomvattend systeem voor de 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging op het gebied van wegverkeer problematisch is vanuit 
het standpunt van verkeersveiligheid. Dit geldt ook in verband met de 
gemeenschapswetgeving over beroepsvervoer, zelfs in de gebieden waar specifieke regels 
voor de tenuitvoerlegging bestaan, alsook voor de verkeersregels in het algemeen zoals deze 
in de nationale wetgeving zijn neergelegd (te hard rijden in het bijzonder). Voor een dergelijk 
systeem zouden regels en elektronische mechanismen vereist zijn, bijvoorbeeld om de 
toegang mogelijk te maken tot voertuigenregistratiedatabases in de hele Europese Unie. 
Bovendien zouden de uitvoerende autoriteiten van de verschillende lidstaten op structurele 
basis met elkaar moeten samenwerken. 

Teneinde ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging van de wegverkeerswetten gelijkelijk 
wordt toegepast voor alle burgers, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats in de Europese 
Unie, en aangezien een relatief groot deel van de verkeersovertredingen door niet-ingezetenen 
wordt begaan, overweegt de Commissie een voorstel in te dienen voor een richtlijn in dezen, 
in overeenstemming met de bepalingen voor een gezamenlijk vervoersbeleid en in het 
bijzonder in verband met de verbetering van de vervoersveiligheid volgens artikel 71, lid 1, 
letter c) van het EG-Verdrag. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

HET VERZOEKSCHRIFT

Indiener, die optreedt namens de SPÖ van Salzburg, heeft gevraagd of elke lidstaat 
strafmaatregelen kan afdwingen voor snelheidsovertredingen die worden begaan door een 
niet-ingezetene van die lidstaat. Hij heeft het Europees Parlement gevraagd zich tot de 
Commissie te wenden met het verzoek te zorgen voor een wettelijke harmonisatie van de 
verkeerswetgeving in alle lidstaten.

EERSTE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

De Commissie verwees naar het kaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van 
wederzijdse erkenning van geldelijke sancties1, waarin de grensoverschrijdende 
tenuitvoerlegging van geldelijke sancties is vastgelegd. Daarbij merkte zij wel op dat het 
kaderbesluit geldelijke sancties in het algemeen betreft en niet in hoofdzaak gericht is op 
boetes ten gevolge van wegverkeersovertredingen.

Ook erkende de Commissie zich ervan bewust te zijn dat het gebrek aan een alomvattend 
systeem voor de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging op het gebied van wegverkeer 
problematisch is vanuit het standpunt van verkeersveiligheid en dat voor een dergelijk 
systeem regels en mechanismen vereist zijn, bijvoorbeeld om de toegang mogelijk te maken 
tot voertuigenregistratiedatabases in de hele Europese Unie. Bovendien zouden de 
uitvoerende autoriteiten van de verschillende lidstaten hiertoe op structurele basis met elkaar 
moeten samenwerken.

  
1 2005/214/JBZ van 24 februari 2005 (PB L 76 van 22.03.2005 blz. 16-30).
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Tot slot verklaarde de Commissie, teneinde ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging van de 
wegverkeerswetten gelijkelijk wordt toegepast voor alle burgers, ongeacht hun nationaliteit of 
woonplaats in de Europese Unie, het indienen te overwegen van een voorstel voor een 
richtlijn in dezen, in overeenstemming met de bepalingen voor een gezamenlijk 
vervoersbeleid en in het bijzonder in verband met de verbetering van de vervoersveiligheid 
volgens artikel 71, lid 1, letter c) van het EG-Verdrag. 

Op 13 september 2006 is het verzoekschrift door de Commissie verzoekschriften behandeld. 
Naar aanleiding hiervan heeft de voorzitter van genoemde commissie de Commissie verzocht 
een tweede mededeling in te dienen over nieuwe ontwikkelingen en overige informatie over 
dit onderwerp.

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

Als onderdeel van het proces ter voorbereiding van een voorstel voor de hiervoor genoemde 
richtlijn heeft de Commissie in augustus 2006 een effectbeoordeling gestart en op 7 november 
2007 een raadplegingsdocument gepubliceerd op haar website: 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm. 
In het raadplegingsdocument is het probleem van grensoverschrijdende tenuitvoerlegging en 
de stand van zaken met betrekking tot bestaande instrumenten – hoofdzakelijk bilaterale 
overeenkomsten tussen de lidstaten over grensoverschrijdende tenuitvoerlegging –
beschreven. Daarnaast zijn er een aantal mogelijke beleidsopties voor Gemeenschapsoptreden 
op dat gebied opgesomd. Tot slot wordt in het document opgeroepen tot het geven van 
commentaar aan de hand van een vragenlijst. 

Reactie op het raadplegingsdocument was mogelijk tot 19 januari 2007.
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