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‘JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT’

‘Men slaat de plank volledig mis, men kweekt nog meer agressie en de motivatie van de diender zakt nog verder weg.’

‘Ik schaam me dood als ik een boete moet uitschrijven. Bijna iedere burger heeft het tegenwoordig niet zo ruim. Ik 
weiger op deze manier de staatsschuld weg te werken.’

‘Ik schrijf geen boetes van 150 euro of meer.’
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UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK
De SP heeft tussen 16 en 24 februari 2012 een kort onderzoek gehouden onder politieagenten over de verhoging van 
de boetes. Agenten werden uitgenodigd hun opvattingen te melden bij de ‘Meldkamer’ van de SP: politie@sp.nl

1672 agenten hebben aan dit onderzoek meegedaan. Zij kregen vier vragen voorgelegd:

1 Wat vindt u van de verhoging van de boetes begin 2012? (totaal: 1672 antwoorden)

                                              aantal:            percentage:

Goede ontwikkeling 69 4%

Slechte ontwikkeling 1548 93%

Niet van toepassing 55 3%

93% van de agenten vindt de verhoging een slechte ontwikkeling. Hun belangrijkste redenen daarvoor zijn: 
•	 de	bedragen	zijn	simpelweg	niet	uit	te	leggen,	omdat	het	al	snel	om	een	kwart	van	een	 

maandinkomen	gaat;	
•	 de	bedragen	staan	niet	in	verhouding	tot	boetes	en	straffen	voor	zwaardere	overtredingen;	
•	 agenten	voelen	de	verhoging	als	het	spekken	van	de	staatskas	en	zien	niet	hoe	hogere	boetes	

bijdragen	aan	het	verhogen	van	de	veiligheid;	
•	 agenten	krijgen	te	maken	met	meer	onbegrip	en	agressie,	en	kiezen	vaker	voor	het	geven	van	een	

waarschuwing.	

2 Denkt u dat er sinds de verhoging van de boetes meer agressie richting agenten is? (totaal: 1669 antwoorden)

aantal             percentage:                

Ja 1300 78%

Nee 264 16%

Niet van toepassing 105 6%

78% van de agenten denkt dat er door de hogere boetes sprake is van meer agressie. Zij geven aan dat het bedrag te 
hoog is om nog in alle redelijkheid uit te leggen. Veel agenten ondervinden dit al aan den lijve. Dat uit zich vooral in 
verbale agressie, maar soms ook in fysieke. 

UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK
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3  Denkt u dat sinds de verhoging van de boetes agenten er vaker voor kiezen om een waarschuwing uit te delen in 
plaats van een bekeuring? (totaal: 1670 antwoorden)

aantal:         percentage:

Ja 1586 95%

Nee 54 3%

Niet van toepassing 30 2%

95% van de agenten denkt dat er minder bekeuringen uitgedeeld gaan worden door de hoogte van de boetes. Veel 
agenten geven aan vaker te kiezen voor het geven van een waarschuwing. Enkelen geven aan alleen goedkope overtre-
dingen te bekeuren of geen boetes boven een bepaald bedrag uit te schrijven. 

4 Moet de verhoging van de boetes wat u betreft teruggedraaid worden? (totaal: 1672 antwoorden)

                                               aantal: percentage:

Ja 1480 89%

Nee 133 8%

Niet van toepassing 59 3%

89% van de agenten wil de verhoging terugdraaien. Zij vonden de bedragen van 2011 eigenlijk al (te) hoog en kunnen 
deze nieuwe verhoging helemaal niet meer uitleggen. Zij zien geen verbetering voor de veiligheid door deze verho-
ging, maar wel de negatieve gevolgen als agressie en onbegrip.
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OPMERKINGEN VAN AGENTEN

OPMERKINGEN VAN DE AGENTEN
‘De verhouding tussen ‘eenvoudige’ verkeersovertredingen en misdrijven is compleet zoek. Parkeren op een invaliden-
parkeerplaats kost € 340 en winkeldiefstal € 150. Leg dat maar eens uit...’

‘Het is tegenwoordig goedkoper om iets te stelen (tot 50 Euro) dan door rood licht te rijden. De regering is volgens mij 
de weg kwijtgeraakt en dus ook bekeuringswaardig. Op straat wordt het moeilijk voor ons om deze bedragen te verde-
digen.’

‘Gewoon de bijna lege staatskas spekken. Meeste boetes staan totaal niet meer in verhouding met eventueel gepleegde 
strafbare feit. Schaam me steeds meer dat ik bij de politie werk.’

‘Sommige boetes staan in geen enkele relatie tot het strafbare feit. De minister heeft terecht ingegrepen in de bonnen-
quota, maar het lijkt er nu op dat door de verhoging het ontstane kastekort aangevuld moet worden.’

‘Het is niet te verkopen, dat mensen voor toeteren meer boete krijgen dan voor winkeldiefstal.’

‘Niet meer normaal zo hoog sommige boetes zijn. Daarom besluit ik tegenwoordig regelmatig te waarschuwen.’

‘Absurd. Geldklopperij om de staatskas te spekken. Dit heeft niks meer met veiligheid te maken. Staat niet in verhou-
ding tot wat er voor sommige misdrijven aan boetes wordt opgelegd.’

‘Een veelgehoorde kreet onder dienders: je kunt beter een verkeerslicht jatten dan er doorheen rijden. Buiten alle vor-
men van redelijkheid.’

‘Ik leer mijn studenten nu vooral te kiezen voor overtredingen met kleine bedragen. Gelukkig hebben veel automobilis-
ten geen kentekenbewijs bij zich.’

‘De verhouding met misdrijven of overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht is compleet zoek. Het is echt geen 
fabeltje dat je beter een flitspaal kunt stelen dan geflitst worden als je door rood rijdt. De bedragen zijn niet meer uit 
te leggen, met het gevolg dat er gewoonweg minder boetes worden geschreven. Dus het komt de veiligheid juist niet ten 
goede.’

‘De hoogte van de boetes gaat helemaal nergens over. Door de hoge boetes krijgen wij te maken met emoties van perso-
nen die een groot gedeelte van hun salaris in rook zien opgaan met boetes die oplopen tot 340 euro.’

‘Je kunt beter het verkeerslicht stelen (90 euro) als dat je er doorheen rijdt (220 euro)...’
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‘Mijn grote bezwaar is dat de verkeersboetes niet meer in verhouding staan met het strafrecht. VB: een paar weken 
geleden werd er bij ons een man van 21 jaar aangehouden voor het stelen van een iPhone (GSM). Uitspraak OM: een 
week voorwaardelijk en 120 euro boete. De volgende dag schreef ik een vrouw op voor mobiel bellen in de auto. Boete 
220 euro + 6 euro adm. Moraal: je kan beter een mobieltje stelen als er mee bellen in de auto.’

‘Ik schrijf bijna geen boetes meer uit.’

‘Ze waren in sommige gevallen al veel te hoog. Diefstal is in vele gevallen goedkoper!’

‘Er kan geen boete meer uitgeschreven worden of er ontstaat een discussie. Mensen pikken de hoogte van de boetes 
niet, ook al gaan ze zelf in de fout. De politie mag de volle laag in ontvangst nemen om de schatkist te vullen.’

‘De hoogte van een boete zou niet mee moeten spelen in de vraag of je al dan niet gaat bekeuren. Dat is nu wel het 
geval.’

‘Ik schaam me dood als ik een boete moet uitschrijven. Bijna iedere burger heeft het tegenwoordig niet zo ruim. Ik 
weiger op deze manier de staatsschuld weg te werken.’

‘Resultaat is dat er minder wordt geschreven. Dat mag niet zo zijn, maar is wel de praktijk. Dienders zijn geen robots.’

‘Ik schrijf alleen de goedkope bekeuringen.’ 

‘Boetes mogen niet het middel zijn om de tekorten in de staatskas aan te vullen. Wij onderbetaalde groep wetshand-
havers kunnen dit niet meer uitleggen aan de samenleving waardoor wij hierop worden aangesproken, bespuugd, 
mishandeld en verrot worden gescholden.’

‘De boete(s)-verhoudingen zijn uit het verband getrokken. Men zegt ook niet voor niets: “Je kan beter iemand voor de 
bek slaan dan door rood licht rijden.”’

‘In Nederland schreeuwt het volk en de politiek om een hardere aanpak, een afgeleidde daarvan waarschijnlijk verho-
ging boetes. In Nederland zouden meer politiemensen in blauw werkzaam moeten zijn om de afgesproken regelgeving 
beter te kunnen handhaven. Maak de pakkans groter dan zijn hogere boetes niet nodig. Hogere boetes leidt tot meer 
agressie.’
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HET KLEINE SCHIP VERDWIJNT
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