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lnleiding 
Naar aanleiding van de grate toename van niet inbare boetes in de regia 
Kennemerland heeft de hoofdofficier van justitie in het Arrondissement 
Haarlem, mr. B.W.J. Steensma aan het Verkeershandhavingsteam 
Kennemerland opdracht gegeven zich in de periode van 15 november 2008 
tot en met 15 januari 2009 te richten op het executeren van openstaande 
geldboetes, buiten gebruikstellingen en gijzelingen in de reg ia Kennemerland. 
Het doel was om inzicht te krijgen in capacitaire gevolgen en het te 
verwachten rendement als het Verkeershandhavingsteam deze taak als 
deeltaak zou gaan vervullen. 

Voorbereiding 
Ter voorbereiding op de uitvoering werden de navolgende acties ondernomen. 
- Binnen het VHT werd een projectgroep sa men gesteld die de activiteiten en 
werkafspraken in dit kader coordineerde en de voortgang bewaakte. 
- Vanwege het verhoogde veiligheidsrisico van de executietaak werden de 
Bijzondere Opsporings Ambtenaren van het VHT door de divisiechef 
aangewezen als beperkt wapendragend voor de duur van de projectperiode. 
Zij werden uitgerust met pepperspray en wapenstok. De collega's waren al in 
het gebruik van pepperspray getraind en gecertificeerd. 
- De regionale Betex-administratie heeft een training verzorgd voor de 
medewerkers van het VHT met betrekking tot specifieke bevoegdheden die 
aan deze taak verbonden zijn. 
- Aan de basisteams in de regia Kennemerland werd ondersteuning 
aangeboden voor het uitvoeren van BETEX-taken, als daar behoefte aan 
bestond. De teams IJmond Noord en Haarlem Centrum-Zuidwest die snel op 
het aanbod reageerden werden ondersteund. 

Uitvoering 
De BETEX werkzaamheden werden zoveel mogelijk ge·integreerd binnen de 
reguliere taak van het Verkeershandhavingsteam en toegespitst op twee 
activiteiten namelijk het inzetten van een ANPR tijdens verkeerscontroles en 
het doen van huisbezoeken aan personen die verkeersboetes hadden open 
staan 

ANPR 
Tijdens 15 zogenoemde staandehoudingscontroles van gemiddeld 3 uur werd 
de ANPR ingezet. Hierbij werd door een groep collega's de reguliere taak 
uitgeoefend door het houden van een bromfiets, gordel, alcohol of 
snelheidscontrole. Een dienstvoertuig uitgerust met ANPR werd op afstand 
van de controleplaats geparkeerd en registreerde en controleerde de 
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kentekens en de bijbehorende te naamgestelden op openstaande boetes en 
andere signaleringen. Dit resulteerde in 28 HITS. 
Het betrof in 20 situaties openstaande boetes voor een totaalbedrag van 
€ 2577, =en 8 x bijvangst, zoals gestolen gesignaleerde kentekenplaten, 
rijden met ongeldig rijbewijs, DNA signalering, en rijden tijdens OBM. De 
aandachtsvestigingen en signaleringen die (nog) niet vervallen waren 
verklaard zijn niet geregistreerd en buiten beschouwing gelaten. 

De keuze van de controle locatie bleek sterk bepalend voor het resultaat. Een 
controle van twee uur in de buurt van de Beverwijkse Bazaar op 
zaterdagmiddag resulteerde in no-time in zes HITS. De maximale 
afwerkingcapaciteit was snel bereikt. Een controlelocatie met een beperkt 
verkeersaanbod leverde minimaal resultaat op voor wat betreft de BETEX 
zaken. Een voordeel daarentegen was dat op deze plekken aandacht kon 
worden gegeven aan de zogenoemde aandachtsvestigingen. Geregistreerde 
alcomobilisten, ongeldig verklaarde rijbewijzen, recidivisten e.d. werden uit het 
verkeer gepikt en kregen extra aandacht nadat deze categorieen a an het 
ANPR bestand toegevoegd. De ANPR attendeerden de controlegroep bij het 
passeren van iemand die hiertoe behoorde. 

Een andere bepalende factor voor het resultaat was de personele sterkte van 
de controlegroep. In de projectperiode werd het VHT getroffen door de 
griepepidemie. Dit betekende op het absolute hoogtepunt van de griepgolf in 
december dat een derde van de capaciteit niet beschikbaar was. 
Dit werd nog eens versterkt door het noodgedwongen wegwerken van 
verlofbergen aan het einde van het jaar. Zowel de reguliere activiteiten als de 
betex-activiteiten !eden hieronder. Vanwege kleine controlegroepen werd 
hoofdzakelijk op locaties met een gering verkeersaanbod gecontroleerd, zodat 
de reguliere taken ook doorgang konden vinden. De omstandigheden werkten 
wat dat betreft niet mee. 

De afwerktijd van een gesignaleerde varieerde van1 uur tot zes uur. 
Bij contante betaling van de openstaande boete was de afwerktijd minimaal. 
De afwerktijd liep op als de persoon moest worden overgebracht en ingesloten 
in een bureau of als er gepind moest worden bij een bank om de boete te 
voldoen. Aangehouden personen worden door twee collega's begeleid. 

De politieregio Kennemerland beschikt over 1 dienstvoertuig dat met ANPR is 
uitgerust. Dit voertuig wordt in de hele regio ingezet. Vanwege het 
zogenoemde 'donkere dagenoffensief in Haarlemmermeer kon dit voertuig 
slechts vijf keer worden ingezet. Bij de andere controles werd gebruikt 
gemaakt van de ANPR van de KLPD die hiertoe ondersteuning verleende. 
Er is veel tijd verloren gegaan aan het halen en wegbrengen van de ANPR en 
het elke keer up- en downloaden van de ANPR bestanden. 

De arbeidstijd van de ANPR bedienaar, gedurende de tijd dat het apparaat 
operationeel was alsmede de afwerktijd van de betreffende signaleringen 
worden gespecificeerd. De aan- en afrijdtijd alsmede de tijd die nodig was om 
de ANPR gebruiksklaar te maken is "overhead". 

lnz~t ANRR 
controle uren afwerktiid overhead I aantal hits I qeYnd bedraq 

48 uur 132 uur 80 uur I 28 x I € 2.577,00 
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Huisbezoeken 
De basisteams van IJmond-Noord en Haarlem Centrum-Zuidwest werden 
door het VHT in dezelfde twee maanden ondersteund bij het executeren van 
openstaande boetes. 
Op grand van de opmerkingen kan worden gesteld dat de Betextaak in deze 
teams door capaciteitsgebrek en de daarmee verband houdende prioritering 
van werkzaamheden, niet de aandacht krijgt die nodig is om 'bij te blijven' laat 
staan om het aantal inbare boetes in het werkgebied terug te dringen. 
Bij de te executeren boetes is een (beperkt) opsporingsonderzoek vereist om 
de verblijfplaats van de gesignaleerde te achterhalen alsmede enige 
vasthoudendheid als de verblijfplaats bekend is. Het ontbreekt veelal aan tijd 
om onderzoek naar de verblijfplaats te doen en door de waan van de dag is 
het moeilijk om vasthoudendheid te tonen. 
Als de gelegenheid zich voordoet neemt een gebiedsagent, student of andere 
basisteam medewerker een stapeltje Betex onder de arm mee en rijdt met 
wisselend succes de adressen af. Na drie keer vergeefs bezoek op het 
huisadres wordt de zaak als 'niet inbaar' afgeboekt. 

Door het verkeershandhavingsteam werden 140 betex zaken in behandeling 
genomen. Deze betroffen aileen signalering die voortkwamen uit Wet Mulder 
zaken. Deze zaken kregen allereerst een grotendeels administratieve 
behandeling. (In het overzicht hierna weergegeven als 'overhead'). 
Er werd niet aileen gekeken naar het verblijfadres maar oak naar 
antecedenten, gevaarsclassificatie van gesignaleerden en huisgenoten en 
andere belanghebbende informatie. De veredelde informatie werd aan de 
zaak gekoppeld en aan de behandelend collega meegegeven. 

Gemiddeld waren twee huisbezoeken nodig voordat een vonnis geexecuteerd 
kon worden. Tijdens het eerste bezoek was betrokkene niet thuis of werd een 
betalingsafspraak gemaakt voor de daaropvolgende keer. In tegenstelling tot 
de interne werkafspraak dat het vonnis als niet inbaar wordt afgeboekt na drie 
vergeefse bezoeken, werden sommige vonnissen vijf of zes keer in de route 
meegenomen. Dit geschiedde bij personen die wisten dat ze gezocht werden 
en kennelijk trachten onder te duiken. Vier personen werden na extra 
speurwerk op hun werk of andere locaties met het vonnis geconfronteerd. 

29 zaken werden door de basisteams afgehandeld. De gesignaleerden 
kwamen na een huisbezoek van het VHT aan het bureau om te betalen. 
De afhandeling is verder buiten het zicht van het VHT voltrokken. 
Door het Verkeershandhavingsteam werden 111 betexzaken daadwerkelijk 
afgehandeld. Met het executeren van de 88 boetes werd een bedrag van 
€14.800, = ge·ind. Het door de basisteams ge·inde bedrag na de "aansporing" 
van het VHT wordt geraamd op tenminste € 5.000, =. Dit wordt gezien als 
Spin-off effect, waarover in de conclusies nader wordt opgemerkt. In de 
uitvoering van de werkzaamheden had efficienter gewerkt kunnen worden als 
het VHT zou beschikken over een mobiel ina araat. 

29 vonnissen door het basisteam af ehandeld 
23 vonnissen 
5 vonnissen 
2 vonnissen motorvoertui 
81 vonnissen 

Voorts werden als bijvangst drie OPS signaleringen en een DNA signalering 
verwerkt. 
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·----
huisbezoeken afwerktijd overhead aantal Betex geYnd bedrag 

190 uur 110 uur 180 uur 140 X € 19.800, = 

Conclusies: 
• ANPR : De 15 controles van gemiddeld 3 uur resulteerden in 28 hits. 

Gemiddeld ongeveer twee hits per contra/e. De doelmatigheid kan 
worden verhoogd door met een grate contralegraep op locaties te 
staan met een hoog verkeersaanbod. 

• ANPR : Er is in de prajectperiode relatief vee/ tijd verloren gegaan met 
het ophalen en wegbrengen van het geleende ANPR voertuig en het 
up- en downloaden van ANPR bestanden (80 uur) 

• ANPR en huisbezoeken: De efficientie kan sterk verbeteren als de 
extra betalingsmogelijkheid via een pinapparaat zou worden geboden. 
Tijdens de ANPR contrale moest meestal een bank worden opgezocht 
omdat de gesignaleerde niet over de contanten beschikte. Tijdens de 
huisbezoeken moest vaak een vervotgafspraak gemaakt worden op 
een moment dat men wet het geld wei contant in huis had, danwel voor 
betaling op een politiebureau. 

• Huisbezoeken : De inspanningen van het VHT resulteerden in het 
executeren van 140 vonnissen en een gei'nd bedrag van ongeveer 
€20.000, =. Op basis van de fatale uurbesteding aan deze activiteit kan 
worden gezegd dat het executeren van 1 vonnis inclusief 
voorbereiding en afwerking ongeveer 3 Yz uur kost. 

• Gezien de grate workflow van vonnissen Wet Mulder en het grate 
aantal a/s 'niet inbaar' geregistreerde vonnissen in de Regia 
Kennemer/ and (zie eerder overzicht) zijn de activiteiten van het VHT in 
deze projectperiode nauwelijks substantieel te noemen als bijdrage in 
het beheersen van de workflow en terugdringen van de openstaande 
zaken in Kennemerland 

• Door de VHT medewerkers wordt de BETEX-taak a/s zeer positief 
ervaren. Het wordt ervaren als een verbreding van het werk en draagt 
bij aan de zingeving. Zij geven aan deze werkzaamheden graag voort 
te willen zetten. 

• Mede dankzij de klantgerichte benadering van de VHT medewerkers 
zijn de contacten met de gesignaleerden harmonieus en zonder 
veiligheidsincidenten verlopen. lndien deze activiteit structureel bij het 
VHT ondergebracht gaat worden zijn desalniettemin eisen gesteld a an 
training en bewapening van de medewerkers. 

• Mede op basis van de opmerkingen van de gesignaleerden mag 
verandersteld worden dat een meer stringente BETEX aanpak zal 
leiden tot een beter betaalgedrag in de voorfase. Men heeft de indruk 
er niet meer mee weg te kunnen komen. Gerichte communicatie zaf dit 
effect nag kunnen verhogen. 

• Het uitvoeren van BETEX taken in samenwerking met of in aanvulling 
op de activiteiten van de teams leidt tot een betere integratie van het 
VHT in de regia. De VHT inzet in deze prajectperiode gaf a an Ieiding tot 
meerdere blijken van waardering uit de regia, van verbale 
dankbetuigingen, e-mails tot speculaaspoppen voor het he/e team. 

Beverwijk, 1 februari 2009 


