
36  CONSUMENTENGIDS JULI/AUGUSTUS 2019

  RECHTTEKST ILSE VAN MARREWIJK

STRENGE EU-REGELS

BUITENLANDSE 
BOETE, WAT NU?

Leuk, met de auto door Europa toeren. Maar als je later een 
verkeersboete bij de post vindt, is dat minder fijn. Verkeersregels 

en bezwaarprocedures verschillen nogal per land. Neem de 
boete serieus en zorg dat de kosten niet oplopen.
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‘Weken na mijn vakantie kreeg ik  
een Italiaanse brief, het leek op een 
soort computeruitdraai. Ik vertrouwde 
het niet en ben dus gaan bellen. Wat 
bleek: het was een verkeersboete uit 
Italië. Wat moet ik hiermee?’, vraagt een 
van onze leden. 
Veel vakantie gangers hebben verge-
lijkbare ervaringen en vragen. Waar 
buitenlandse sancties voorheen nog 
weleens ‘overwaaiden’, is dat sinds  
de nieuwe Europese regels minder 
waarschijnlijk. 

Gegevensuitwisseling 
Sinds enkele jaren geldt er Europese 
regelgeving (de Cross Border Enforce-
ment-richtlijn) voor het beboeten van 
buitenlandse verkeersovertreders. 

Geldboetes werden vaak niet opgelegd 
als die overtreding werd begaan met 
een auto uit een andere EU-lidstaat.  
De nieuwe regels moeten dat tegen-

TIPS VAN HET EUROPEES 
CONSUMENTEN CENTRUM  

Martijn Witvliet, juridisch adviseur bij het Europees Consumenten  
Centrum heeft een paar handige tips. ‘Een boete ontvangen voor een 

 verkeersovertreding in het buitenland? Dan is het altijd verstandig om 
actie te ondernemen. Niets doen kan tot vervelende situaties leiden.  

Onderzoek ook of de boete terecht is en beoordeel of het zin heeft om in 
bezwaar te gaan. De bezwaarprocedure verschilt per land. In sommige 
gevallen is er geen bezwaar mogelijk; de boete is dan onherroepelijk en 

moet worden betaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor een Europese boete die 
gestuurd wordt door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Wie 

een incassobrief ontvangt, doet er verstandig aan om het incassobureau 
te vragen om een kopie van de boete en een specificatie van de kosten.’

25%
KORTING OP DE BOETE BIJ 

SNELLE BETALING

Onderneem 
altijd actie bij een 
buitenlandse 
verkeersboete

gaan en daarmee de verkeersveiligheid 
vergroten. Het gaat onder andere om 
grensoverschrijdende gegevensuit-
wisseling uit bijvoorbeeld kenteken-
registers. Zo kunnen lidstaten uit de 
Europese Unie bij de Nederlandse 
instantie RDW informatie uit het  
Nederlandse kentekenregister op-
vragen bij verkeersovertredingen.  
Daardoor ontvangen Nederlanders 
vaker buitenlandse verkeersboetes.  
De Italiaanse politie kan dus op basis 
van het kenteken naam- en adresge-
gevens  achterhalen bij de RDW. En het 
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 
kan een Europese boete ‘overnemen’ als 
je niet betaalt. Dit betekent dat het CJIB 
ervoor moet zorgen dat de boete ook  
daadwerkelijk wordt betaald. Bijvoor-
beeld door het versturen van aan  - 
maningen en het inzetten van een 
 deurwaarder. In het ergste geval kan  
de  officier van justitie uiteindelijk de  op - 
dracht geven om je gevangen te zetten.

Afwijkende regels 
Zulke ellende wil je natuurlijk voorko-
men. Dit kan allereerst door al vooraf 
goed de verkeersregels van het land 
te lezen. Deze kunnen afwijken van 
de regels die we in Nederland gewend 

zijn. In Italië heb je bijvoorbeeld regel-
matig te maken met een ‘inrijverbod’ 
in bepaalde milieuzones. Ook geldt in 
sommige Zuid-Europese landen, onder 
andere in Italië, vaak een korting als je 
de boete binnen enkele dagen – meestal 
vijf – betaalt. Zie de zaak van Hans van 
 Kemenade op de volgende pagina. 
Nog een paar voorbeelden: in Duitsland 
zijn winterbanden verplicht bij ‘winterse 
omstandigheden’ en in Spanje mag je niet 
in zwemkleding achter het stuur stappen. 
En rijd je naar Brussel, dan moet je je 
voertuig registreren op lez.brussels/nl/
content/registratie. 
Staar je ook niet blind op de aangege-
ven maximumsnelheid op je navigatie-
systeem. Die klopt niet altijd. 

Stilzitten is duur
Ook met de strengere Europese regels 
ontlopen sommige automobilisten 
toch buitenlandse boetes. Maar te hard 
rijden, geen veiligheidsgordel  dragen 
en rijden onder invloed van alcohol zijn 
voorbeelden van overtredingen die wél 
onder de richtlijn vallen. 
Als je een boete krijgt, komt die vaak 
per post of via een bericht van de ver- 
huurmaatschappij, als je in een huur-
auto reed. Check of je te maken hebt 
met een echte boete, als je daarover 
twijfelt. Bijvoorbeeld door met de 
instantie te bellen die de boete heeft 
 opgelegd en te controleren of de ge-
gevens die op de boete staan wel juist 
en volledig zijn. 
Kijk ook of de boete  terecht is, en zo 
niet: of er mogelijk heden zijn om    
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Krappe 
betaaltermijn
Kyna Lubbers en haar man Sip uit Olst 
vertrokken op 22 oktober 2018 met de 
auto naar Frankrijk. Aan de zuidkant 
van Luik (België) kwamen ze terecht op 
een voor hen onbekende weg en zagen 
een verkeersbord over het hoofd. 
Ze reden er 102 kilometer per uur, in 
plaats van de toegestane 80 kilometer. 
Toen ze op 9 november thuiskwamen  
lag er een boete van €83 van de 
Belgische politie op de mat. Met enige 
verbazing zagen ze dat de betalings
termijn precies op de dag van terug
komst verstreek. Het was in het 
 weekend, de politie nam niet op.  
Op maandag was er wel contact: 
de betaaltermijn werd niet zo nauw 
 genomen. Het echtpaar betaalde de 
boete en hoorde daarna niets meer. 
Lubbers verbaast zich wel over de 
 betaaltermijn: ‘Die is erg kort, zeker  
als je wat langer met vakantie bent’.

Hoog oplopende 
kosten
Jelle Dijkstra uit Zuidwolde kreeg  
een boete wegens fout parkeren 
in Hongarije. Tijdens zijn vakantie 
parkeerde hij onbewust ergens waar 
dat niet was toegestaan. De boete 
bedroeg €9,47. Maar daarbij kwamen 
extra kosten van €6,00 voor de trans
actie. Het boetebedrag heeft Dijkstra 
meteen overgemaakt. Maar met de 
toeslag was hij het niet eens, dus daar
mee heeft hij in eerste instantie niets 
gedaan. Vervolgens kreeg hij brieven 
van een buitenlands incassobureau, 
waarin stond dat de betalingstermijn 
was verstreken en het bedrag daarom 
was verhoogd. ‘Negeren leek me  
onverstandig, dus heb ik contact  
opgenomen met het bureau.’ Na wat 
bellen en mailen kwam het tot een 
 regeling: als hij €90 aan extra kosten 
zou overmaken, werd de zaak geslo
ten. ‘Dat heb ik toen maar gedaan.’ 

bezwaar te maken en of je de boete 
dan alvast moet betalen. Dit soort 
procedures en ook het bedrag dat 
je moet betalen, verschillen nogal 
per land. 
Vaak staan de regels op de boete zelf. 
Martijn Witvliet, juridisch adviseur bij 
het Europees Consumenten Centrum: 
‘Gaat het om boetes die zijn opgelegd 

door de autoriteiten van een ander 
EUland, dan verloopt een bezwaar
procedure volgens de regels van dat 
land. Daardoor is het niet  mogelijk om 
in zijn algemeenheid aan te geven of je 
moet betalen als je het niet eens bent 
met een boete. Soms is het nodig om 
de boete te betalen, omdat er anders 
geen bezwaar moge lijk is.’ 

Korting bij 
snelle betaling
Hans van Kemenade uit Eindhoven  
huurde in oktober 2017 een auto in Italië. 
In Pisa reed hij door een straat waar  
(blijkbaar) alleen bewoners mochten 
komen. Pas in januari kwam hij achter 
deze gemaakte ‘fout’, na bericht van de 
verhuurder Winrent Pisa Airport. Of hij 
even €40 aan administratiekosten wilde 
voldoen, voor werkzaamheden die het 
verhuurbedrijf in het kader van de boete 
(à €155,60) had uitgevoerd. Hij maakte 
bezwaar, maar dat werd helaas afgewe
zen. ‘In de kleine lettertjes bij de huurover
eenkomst staat dat deze kosten worden 
doorbelast aan de huurder.’ Maanden 
later, in juni 2018, kwam de echte boete 
pas. Die betaalde Van Kemenade direct; bij 
snelle betaling geldt een korting van 25%. 
‘Het zou handig zijn als het verhuurbedrijf 
je nog even wijst op de verkeersregels in 
het land; zeker voor toeristische plekken 
zoals Pisa’, vindt Van Kemenade.  

IN SPANJE
MAG JE NIET IN ZWEMBROEK

ACHTER HET STUUR
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