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Onderwerp: invoering bestuurlijke strafbeschikking 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij informeren wij u over de keuze die wij hebben gemaakt voor de invoering van de 
bestuurlijke strafbeschikking in de Gemeente Ridderkerk per 1 juni 2010. 
 
Korte introductie 
De afgelopen twintig jaar is er op meerdere terreinen sprake van een verschuiving van alleen 
strafrechtelijke naar ook bestuursrechtelijke handhaving. Onderdeel van deze verschuiving is onder 
andere de invoering van bestuurlijke boetes. Deze boetes houden verband met de grotere 
aandacht voor handhaving en de constatering dat op sommige beleidsterreinen sprake is van een 
‘handhavingstekort’. Gezien van de regierol van de gemeente bij het lokale veiligheidsbeleid werd 
de mogelijkheid een boete op te leggen, gemist.  
 
In het collegeprogramma Ridderkerk is een ‘schoon, heel en veilig’ een belangrijk speerpunt. De 
gemeente wil de veiligheid in de openbare ruimte en binnen de werk- en leefomgeving bevorderen. 
Handhaving van overlastfeiten levert hier een bijdrage aan. In de Handhavingsnota 2005 wordt ook 
al aandacht gegeven aan het toenmalige wetsontwerp Bestuurlijke boete kleine ergernissen.  
 
Met de inwerkingtreding van de Wet bestuurlijke boete overlast in het publieke domein (1 januari 
2009) en van de Wet OM-afdoening (1 februari 2008) komen vanuit het Rijk twee nieuwe 
instrumenten beschikbaar voor de aanpak van kleine ergernissen: de bestuurlijke boete en de 
bestuurlijke strafbeschikking. Met deze instrumenten krijgen gemeenten – de burgemeester en het 
college, een ieder voor zijn bevoegdheid, - de bevoegdheid om voor eenvoudig te constateren 
overlastgevende feiten in de openbare ruimte, zoals hondenoverlast, afval op straat gooien en 
wildplassen, een sanctie uit te vaardigen. Uitgesloten zijn een aantal feiten die ‘gevaarzettend’ zijn, 
zoals bijvoorbeeld hinderlijk drankgebruik, bedelen, samenscholing. Gemeenten hebben de keuze 
voor het invoeren van een van beide instrumenten, een keuze voor beide is niet mogelijk. 
 
Overigens is de Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen 
verworpen door de Eerste Kamer. Deze overtredingen blijven voorlopig onder de Wet Mulder 
vallen. 
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Geen keuze 
Een gemeente hoeft geen keuze te maken. Gemeenten zijn niet verplicht een van beide 
instrumenten te kiezen. De huidige situatie zal echter toch wijzigingen kennen. De al eerder 
genoemde Wet OM-doening betreft namelijk een omzetting van de transactiebevoegdheid in een 
strafbeschikkingsbevoegdheid. Alle overtredingen die nu met een transactie door politie of boa´s 
worden afgedaan, zullen in de toekomst met een zogenoemde politiestrafbeschikking worden 
afgehandeld. Dit betekent dat de gemeentelijke boa´s, indien zij niet werken voor de gemeente met 
de bestuurlijke strafbeschikking, en niet werken met de bestuurlijke boete, zullen werken met de 
zogenoemde politiestrafbeschikking. De opbrengsten of een deel daarvan vloeien in dit geval niet 
naar de gemeente.  
 
Keuze strafbeschikking 
Voordelen van de bestuurlijke strafbeschikking t.o.v. de bestuurlijke boete zijn: 

1. De afhandeling van de bestuurlijke strafbeschikking lijkt het meest op de huidige 
strafrechtelijke afhandeling. Dat is zowel voor de burgers als voor de uitvoerenden (boa’s) 
een herkenbare werkwijze. 

2. Met de beboetbare overlastfeiten kan een breed scala aan overtredingen in de openbare 
ruimte worden aangepakt (vergelijkbaar met de bestuurlijke boete overlast). Omdat de 
feitenlijst een zogenaamde positieve lijst is, biedt de bestuurlijke strafbeschikking meer 
ruimte voor toekomstige uitbreiding van feiten (zoals fout parkeren en andere kleine 
verkeersovertredingen) 

3. Er hoeven geen gemeentelijke investeringen te worden gedaan voor het inrichten van 
gemeenschappelijke voorzieningen voor de inning en invordering van de boete en de 
behandeling van bezwaar en beroep.  

4. De afhandeling van de opgelegde beschikking (boete) wordt verzorgd door het Centraal 
Justitieel Incasso Bureau (CJIB). De eventuele daaruit voortvloeiende verzetzaken 
(vergelijk bezwaarschriften) worden door het Openbaar Ministerie afgedaan met 
inachtneming van de vereiste procedurele rechtsbescherming voor strafsancties (art. 6 
EVRM). 

5. Voor iedere uitgeschreven beschikking (boete) – die volgens de Richtlijn afhankelijk van de 
overtreding varieert van € 20 tot € 180 - krijgt de gemeente een vergoeding (tussen € 25 
en € 40). Dit geldt overigens ook voor het fout parkeren (Wet Mulder), die op termijn 
toegevoegd wordt aan de bestuurlijke strafbeschikking. 

6. In onze politieregio Rotterdam-Rijnmond heeft de gemeente Rotterdam - tezamen met drie 
andere grote gemeenten - gekozen voor invoering van de bestuurlijke strafbeschikking en 
hebben hiermee vanaf 1 januari 2009 ervaring kunnen opdoen. 

 
Op lokaal driehoeksniveau hebben de burgemeester, politie en openbaar ministerie (OM) inmiddels 
– op grond van bovenstaande overwegingen - hun voorkeur uitgesproken voor de bestuurlijke 
strafbeschikking.  
 
Het CJIB coördineert de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking. Het arrondissement 
Rotterdam-Rijnmond, waaronder Ridderkerk valt, is 1 juni 2010 aan de beurt. 
 
Wij voorzien vooralsnog geen grote investeringen in hard- en software ten behoeve van het 
opmaken en aanleveren van strafbeschikkingen aan het CJIB. De proef die nu in de vier grote  
gemeenten loopt, moet uitwijzen wat de consequenties voor onze gemeente zijn. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, 
de secretaris,      de burgemeester, 
 


