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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0669/2008, ingediend door Dietmar Zimmermann (Duitse 
nationaliteit), over de wijze waarop hij door Nederlandse politieagenten is 
behandeld

Verzoekschrift 0974/2008, ingediend door D.W. (Duitse nationaliteit), over een 
bekeuring voor het overschrijden van de maximumsnelheid in Nederland

1. Samenvatting van verzoekschrift 0669/2008

Indiener beklaagt zich over de wijze waarop hij door Nederlandse politieambtenaren is 
behandeld nadat hij een snelheidsovertreding had begaan. Indiener protesteert tegen de hoogte 
van de bekeuring. Ook beklaagt hij zich over het feit dat hij door de politieagenten werd 
gedwongen naar een bank te rijden om geld te halen voor de betaling van de bekeuring, omdat 
zij geen kredietkaart accepteerden. Verder protesteert hij tegen de ongelijke behandeling van 
buitenlanders, die volgens hem niet, zoals Nederlanders, de mogelijkheid hebben om een 
bezwaarschrift in te dienen tegen een bekeuring, maar onmiddellijk contant moeten betalen. 
Hij is van mening dat dit indruist tegen het gelijkheidsbeginsel en dientengevolge tegen EU-
wetgeving.

Samenvatting van verzoekschrift 0974/2008

Indiener heeft van de Nederlandse autoriteiten bericht ontvangen dat hij een boete moet 
betalen wegens overschrijding van de maximumsnelheid in Nederland. Hij protesteert tegen 
de handelwijze van de Nederlandse overheid. Hij is van mening dat de hoogte van de boetes, 
nu deze in de hele EU geïnd kunnen worden, geharmoniseerd zou moeten worden. Wat in de 
ene lidstaat als een overtreding wordt beschouwd, kan in een andere gezien worden als een 
tamelijk ernstig misdrijf. Indien indiener niet op tijd betaalt, wordt het bedrag van de boete –
vermoedt indiener – verhoogd naar een niveau waarop Nederland de oorspronkelijke 
overtreding kan classificeren als een tamelijk ernstig misdrijf en dus zwaardere juridische 
middelen inzetten. Indiener is van mening dat er binnen de EU verschillen in behandeling 
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bestaan en dat Duitsland in soortgelijke omstandigheden anders zou handelen. 

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0669/2008 ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2008.
Verzoekschrift 0974/2008 ontvankelijk verklaard op 28 november 2008.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Op dit moment zijn noch de definities van, noch de sancties voor verkeersovertredingen in de 
Europese Unie geharmoniseerd. Deze zaken worden daarom hoofdzakelijk volgens de 
verschillende nationale rechtssystemen geregeld. Daardoor kan de hoogte van de boetes in de 
lidstaten variëren. Er bestaat geen Europese regeling die een uniforme behandeling van 
verkeersovertredingen in alle lidstaten verplicht stelt. De inning van door andere lidstaten 
opgelegde boetes valt onder kaderbesluit 2005/214/JBZ van 24 februari 2005 inzake de 
toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties die door 
rechterlijke of bestuurlijke autoriteiten zijn opgelegd, zodat dergelijke sancties gemakkelijker 
ten uitvoer kunnen worden gelegd in een andere lidstaat dan die waar zij worden opgelegd.

Deze kwestie wordt ook behandeld in het voorstel voor een richtlijn ter facilitering van de 
grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid, dat op 19 maart 2008 door de 
Europese Commissie is gepresenteerd en formeel nog onder discussie is. Tot nu toe is over dit 
voorstel in de Raad nog geen overeenstemming bereikt. Het voorstel heeft tot doel de 
verkeersveiligheid in de Europese Unie te bevorderen en voorziet daarom in 
grensoverschrijdende handhaving van sancties voor vier verkeersovertredingen die begaan 
worden met voertuigen die in een andere lidstaat geregistreerd staan dan het land van de 
overtreding (te hard rijden, rijden onder invloed, niet gebruiken van een veiligheidsgordel en 
door een rood licht rijden).


